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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
Шкваровська Я.Г., студентка, ІV курс, 9 група, 

факультет міжнародної торгівлі та права, 
Київський національний торговельноекономічний університет 

(м. Київ) 
ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛУКРАЇНИ НА РИНКУ ЄС 

В умовах глобалізованої економіки максимальна реалізація 
експортного потенціалу є важливим фактором забезпечення 
стабільного економічного зростання для країн, що розвиваються.  

 Наша держава обрала для себе промисловоінвестиційну модель 
співпраці зі світовим господарством, яка вимагає адаптації системи 
господарювання до міжнародних вимог. При цьому значну увагу 
необхідно звернути на визначення та ефективне використання 
експортного потенціалу як індикатора перспективності країни на 
світогосподарському рівні. 

Для того, щоб оцінити роль експорту в економічному розвитку  
нашої країни вважаємо за необхідне дослідити  та охарактеризувати 
показник, на основі якого обґрунтовується оцінка експортного 
потенціалу, а саме коефіцієнт ефективності експорту, що показує 
відносну величину виручки на душу населення від кожного 
експортованого відсотка ВВП порівняно із середньосвітовою 
величиною, прийнятою за 100%[1]. 

Задля того, щоб оцінити тенденцію та перспективи експортного 
потенціалу України як на світовому, так і на європейському ринках, 
було визначено показники ефективності вітчизняного експорту як у 
світ загалом, так і у ЄС зокрема.   

Результати дослідження виявили, що коефіцієнт ефективності 
експорту України  у світ протягом 2011 – 2015 рр. коливається в 
межах 47,83%  106,77%, у ЄС – 50,97%  101,27%. Тобто у нашій 
країні даний показник відрізняється своєю нерівномірністю. 
Нарощування, яке відбувалось у період 2011 – 2013 рр. нівелювалось 
значним занепадом у 2014 році, як по відношенню до світу, так і по 
відношенню до ЄС – до 47,83% та 50,97% відповідно. Це пов’язано 
перш за все із економічною, політичною та демографічною кризами, 
які мали місце у країні на початку 2014 року.  

Слід звернути увагу на те, що у 2014 році у зв’язку із 
поглибленням взаємовідносин між Україною та Європейським 
союзом та створенням ПВЗВТ, відбувається переорієнтація 
українського експорту з деяких світових ринків на європейський 
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ринок. Це має відображення у перевищенні у період 2014 – 2015 рр. 
коефіцієнту ефективності експорту у ЄС по відношенню до 
коефіцієнту ефективності експорту у світ. З 97 товарних груп, які 
експортуються Україною, відносною ефективністю відрізняються 23, 
насамперед: 10 зернові культури, 14 рослиннi матерiали для 
виготовлення плетених виробiв, 15 Жири та олiї рослинного 
походження, 26  Руди, шлак i зола, 72 Чорні метали. 

З метою подальшого дослідження можливостей реалізації 
експортного потенціалу України на ринку ЄС у процесі розрахунків 
було визначено відносні компаративні переваги в структурі експорту 
та імпорту за товарними групами як України, так и країн ЄС (табл. 1). 

Таблиця 1 
Пріоритетні товарні групи експорту України для реалізації на 

ринку ЄС 
Нині реалізуються на ринку ЄС-28 та мають високі переваги 
10 Зерновi культури 

4,4313
15 

14 Рослиннi матерiали 
для виготовлення 
плетених виробiв; 

3,3477
64 

11 Продукцiя 
борошномельнокруп'яної 
промисловостi;  

1,4875
32 

15 Жири та олiї 
тваринного або 
рослинного походження 

3,0539
67 

12 Насiння i плоди олiйних 
рослин; iнше насiння, плоди 
та зерна; 

1,8123
79 

23 Залишки i вiдходи 
харчової промисловостi; 
готовi корми для тварин 

1,9161
08 

26  Руди, шлак i зола 
1,0554
43 

44  Деревина i вироби з 
деревини; деревне 
вугiлля 

2,3121
39 

72  Чорнi метали 
2,3697
77 

86  Залiзничнi 
локомотиви або моторнi 
вагони трамвая 

1,5553
29 

43 Натуральне та штучне 
хутро; вироби з нього 

2,3121
39 

25  Сiль; сiрка; землi та 
камiння; штукатурнi 
матерiали, вапно та 
цемент 

0,6174
36 

Нині незначно представлені на ринку ЄС-28, але мають переваги та 
перспективу для розвитку 
19 Готовi продукти iз зерна 
зернових культур, борошна 
або молока; 

0,7718
36 

04 Молоко та молочнi 
продукти; яйця птицi; 
натуральний мед;  

1,7886
4 

02 М'ясо та їстiвнi 
субпродукти 

1,2491
64 

49 Друкована продукцiя 1,5425
85 
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17 Цукор i кондитерськi 
вироби з цукру 

0,8096
41 

62 Одяг та додатковi речi 
до одягу 

1,0406
76 

73  Вироби з чорних металiв 0,5326
26 

74  Мiдь i вироби з неї 0,3479
44 

78 Свинець i вироби з нього 0,0682
03 

81  Iншi недорогоцiннi 
метали; металокерамiка; 

0,6210
34 

88 Лiтальнi апарати, 
космiчнi апарати  

0,3178
45 

94 Меблi; постiльнi речi, 
матраци; 

0,6588
39 

Нині реалізуються на ринку ЄС-28, але не мають переваг 
01 Живi тварини 

0,8976
7 

21  Рiзнi харчовi 
продукти 


0,9575
1 

32 Екстракти дубильнi або 
барвнi; танiни та їх похiднi, 
барвники, пiгменти  


1,0796 

70 Скло та вироби iз скла 

0,9178 

Джерело: Розроблено автором на основі [2;3] 
Таким чином, найбільш пріоритетними товарними групами 

українського експорту для реалізації на ринку ЄС, які мають високі 
конкурентні переваги та у відносно значній кількості представлені на 
ринку ЄС28 є: зернові культури, продукція борошномельно – 
круп’яної промисловості, рослинні матеріали, жири та олії 
рослинного походження,чорні метали, деревина, руда та хутро. 
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УКРАЇНА У СВІТОВОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ 
Україна активно інтегрується у світове господарство, 

намагаючись відстоювати свої національні економічні інтереси, а 
також регіональні і локальні, пов'язані з потребами внутрішнього 
розвитку. Цьому сприяє співпраця з багатьма країнами шляхом 
розвитку двосторонніх міждержавних відносин з прикордонними 
країнами, країнами ЄС, США, Японією, Китаєм, країнами, що 
розвиваються, країнами ОПЕК, новими індустіальними країнами, 
Індією, країнами Латинської Америки і Африки. 

Україна є активним членом багатьох регіональних об'єднань, 
зокрема, ГУАМ  організації за демократію та економічний розвиток. 
ГУАМ – це регіональне об'єднання чотирьох держав: Грузії, України, 
Азербайджану та Молдови. В основі утворення цієї форми 
співробітництва лежить єдність позицій країни з подібними 
політичними й економічними зовнішніми орієнтаціями [3, с. 85]. 

Україна стала першою із країн СНД, що уклала Угоду про 
партнерство і співробітництво з Європейським Союзом (1994 р.), де 
було визначено правовий механізм взаємодії між двома 
сторонами.Важливим етапом подальшої інтеграції України у світовий 
економічний простір стало підписання з ЄС економічної частини 
Угоди про асоціацію. Вона передбачає глибоку економічну 
інтеграцію України з ЄС, а також створення всеосяжної зони вільної 
торгівлі. В даний час ведуться переговори щодо укладення 
двосторонніх угод про зону вільної торгівлі між Україною і 
Туреччиною, Ізраїлем. Завершені переговори з Канадаю. 

Продовжується робота з визначення економічної доцільності 
укладення угод про зону вільної торгівлі з іншими важливими 
торговельними партнерами України.Паралельно із проведенням 
відповідних наукових досліджень визначення перспективних країн 
для укладення угоди про зону вільної торгівлі забезпечується шляхом 
проведення консультацій із бізнесасоціаціями та товаровиробниками 
України [1]. 

Крім того, Україна є членом Організації Об’єднаних Націй, а 
також таких економічних організацій, як Міжнародний валютний 
фонд, Світовий банк, Світова організація торгівлі, Міжнародна 
організація праці тощо. Міжнародні економічні організації, зокрема, 
ті, в роботі яких бере участь Україна, різняться принципом 
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суб'єктності, географічними масштабами та функціональними цілями 
(галузевою спрямованістю). Але в будь якому разі саме правила та 
норми співпраці з цими міжнародними економічними організаціями і 
відображають увесь спектр інституційних форм інтеграції 
національної економіки у світовий економічний простір [1]. 

Україна, на абсолютно рівних умовах та правах з іншими 
членами Світової Організації Торгівлі, бере безпосередню участь у 
формуванні новітніх правил торгівлі на світових ринках у рамках 
поточного раунду багатосторонніх торговельних переговорів з метою 
максимального врахування національних інтересів нашої держави у 
торговельно – економічній сфері. 

В цілому для України інтеграція у світовий економічний простір 
має особливе значення. У 2016 році позитивне сальдо 
зовнішньоторговельного балансу склало 337,3 млн. доларів США. 
Обсяг експорту товарів та послуг становив 44,885 млрд. доларів 
США, імпорту  44,548 млрд. доларів США. [5]. Вітчизняна економіка 
має занчні резерви для збільшення експорту. 
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One major form of foreign trade activity is international trade, which 
is implemented in such forms as export and import. Today, Ukraine is a 
very active participant in international trade. Its favorable geographic 
location, existing manufacturing and foreign trade experience work, 
various forms of ownership contribute to the development of export 
potential and objective possibilities for integration into the world economy. 
[2, С.22] 

Over the last three or four years, Ukraine made some steps in the 
direction of openness to the outside world, however, the process of 
formation of national foreign trade mechanism is controversial and 
difficult. [3, С.32] 

Besides CIS and Baltic countries, Ukraine is expanding foreign 
economic ties with many developed countries. In recent years, major 
exports Ukraine committed to China (almost 1.5 billion. US, Or 10% of 
total exports), Turkey (700 mln. USD, Or about 5%), Germany (almost 
600 mln. USD ., or 4%), Italy (3%), Poland (almost 3%), Hungary and the 
United States (more than 2%), Slovakia (almost 2%).[1, С.45] 

Major imports to Ukraine come from Germany (more than 1.3 
billion. US., Or nearly 8% of total imports), USA (700 mln. USD., Or 4%), 
Poland (over 3%), Italy  (more than 2%), France (nearly 2%), the UK 
(1.5%), the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Cuba and others. [4, 
С.111] 

The volume of export of goods and services from Ukraine in 
JanuaryMay 2016 is 13693732 thousand dollars, import volume is 
14387694 thousand dollars. [4, С.28] 

Foreign trade of goods in 2015, Ukraine has carried out with partners 
from 217 countries around the world. Exported products in 191 countries 
in the world, imported – from 201 countries. The number of enterprises 
engaged in foreign trade was in exports of 14.7 thousand units, the import 
– 22, 3 thousand units. In 2015 the export of certain goods, white sugar and 
vehicles at 15.8 times, pork  2.1  times, refined copper  by 78.3%, meat 
of bovine animals, fresh, chilled or frozen  by 11.7%, cigarettes, cigarettes 
containing tobacco  10.4% of Wines  by 8.7%. Decreased supply of 
petroleum or petroleum products  by 77.2%, electricity  by 69.2%, TV  
By 68.4%, of cast iron pipes and ferrous metals  by 47.2%, bread flour 
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confectionery products  by 42.0%, medicines  by 40.3%, finished rolled 
ferrous metals  by 38.0%, iron ore and concentrate  36.9% iron 
processing  by 36.2% raw timber  by 32.1%, ball bearings or roller  by 
31.0%, milk and dairy products  by 27.9%, ferroalloys  by 25.1%, 
mineral or chemical fertilizers. [1, С.67] 

Ukraine's foreign trade of goods and services in 2015. Meat and 
edible offal of poultry  by 17.9%, confectionery products from sugar  by 
15.8%, oil  by 14.9%, wood particle boards  by 13.8%, barley  8.7%, 
wheat  by 2.3%. 

Exports of goods in 2015 amounted to 38.1 billion. The United 
States, and decreased by 29.3% against the 2014 volume. and by 38.8% 
against volume 2013, import of goods – USD 37.5 billion., and has 
decreased by 31.1% and 50.5%, respectively. The positive balance of 
foreign trade in goods amounted to 0.6 billion.(negative in 2013 – $ 13.5 
billion.). [1, С.37] 

European integration  is a determining factor both foreign and 
domestic policy, strengthens security and a positive impact on Ukraine's 
relations with other states. Ukraine's course on the development of 
relations with the EU countries will provide undertakings opportunities for 
cooperation in various areas of foreign trade, investments. This will help 
improve the welfare of the population. The intensification of foreign 
relations with the EU will focus mainly on building has traditional ties with 
Poland, Lithuania, Bulgaria, Russia, Belarus and initiate cooperation with 
France and Turkey. Traditional partners remain Kazakhstan, Belarus, to 
regions where there are longstanding trade and economic and cultural ties 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПІВПРАЦІ 
УКРАЇНИ З ЄБРР 

Подальший розвиток співробітництва України з ЄБРР, 
принаймні у середньостроковій перспективі, відбуватиметься в 
непростих умовах пошуку шляхів макроекономічної та 
макрофінансової стабілізації. Відновлення фінансування наявних 
проектів та розширення фінансування за новими напрямами 
залежатиме від темпів економічного зростання, що формуватиме 
необхідний запит на активізацію інвестиційного партнерства [1]. 

В економічній сфері значною мірою співробітництво між 
Україною та ЄБРР зіткнулося з проблемами через політизацію 
тарифів. Представники ЄБРР неодноразово наголошували на тому, 
що існує занадто великий рівень політизованості питань 
тарифоутворення, його прив’язка до позицій окремих політиків, що 
негативно впливає на входження інвесторів з капіталом на ринок 
України. 

Також однією з існуючих проблем є відсутність необхідної 
інформації стосовно технічних аспектів співробітництва з ЄБРР та 
покращення комунікації між регіонами України та ЄБРР. Насамперед, 
це стосується представників малого та середнього бізнесу в регіонах 
України, які не мають повної інформації стосовно вимог та 
перспектив співробітництва з ЄБРР. 

Ефективне співробітництво між Україною та ЄБРР в 
економічній сфері обмежується тим, що фінансування відбувається 
через іноземну валюту, що створює валютні ризики. ЄБРР надає 
фінансові ресурси зза кордону і всі курсові ризики підприємств, які 
працюють в подальшому з цими коштами в межах України, ці 
підприємства беруть на себе. 

Перспективи співробітництва, як в короткостроковій, так і в 
середньостроковій перспективі будуть залежати від низки факторів як 
внутрішнього, так і зовнішнього характеру. 

У зовнішній сфері найбільший вплив буде здійснюватися 
стосунками між Україною та Російською Федерацією. У разі 
продовження дестабілізації ситуації на Сході України 
спостерігатиметься погіршення інвестиційного клімату. За таких умов 
перспективи повномасштабної співпраці з ЄБРР неможливі. 
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В частині внутрішніх факторів перспективи співробітництва з 
ЄБРР будуть визначатися кроками країни щодо готовності 
виконувати зобов’язання взяті на себе при підписанні угод з ЄБРР [2, 
с. 14 – 15]. 

З метою підвищення ефективності співробітництва з ЄБРР 
Кабінету Міністрів України необхідно: 

 забезпечити виконання взятих зобов’язань щодо 
проведення глибоких реформ по модернізації економіки та реальному 
втіленню їх в життя; 

 забезпечити реалізацію положень, що дозволяють ЄБРР 
випускати гривневі облігації. Попри певні ризики, які цей крок несе 
для крупних українських банків та Міністерства фінансів України, 
здешевлення кредитних ресурсів в загальному рахунку сприятиме 
розвитку економіки України; 

 проводити роботу із повернення посади заступника
розпорядника в ЄБРР, втрачену в 2011 році; 

 використати напруженість у відносинах ЄС з РФ для 
перенаправлення кредитів ЄБРР з РФ до України [2, с. 16 – 17]. 

Шляхи підвищення ефективності співпраці України з ЄБРР 
полягають у необхідності здійснити низку заходів, спрямованих, 
передусім, на вдосконалення механізму координації, підготовки, 
реалізації та моніторингу великих інвестиційних проектів, 
реалізовувати разом із керівництвом ЄБРР практику проведення 
регулярного огляду портфеля проектів, посилити контроль за 
виконанням міністерствами, відомствами та державними 
підприємствами – клієнтами ЄБРР узятих на себе зобов’язань у 
відносинах із Банком.  

Конкретні заходи в цих напрямах разом із системним 
поліпшенням складових інвестиційного клімату дадуть змогу значно 
розширити масштаби діяльності ЄБРР в Україні, посилити 
позитивний трансформаційний вплив кожного «інвестиційно
кредитного долара», який надходить із боку ЄБРР та інших 
міжнародних валютнокредитних та фінансових організацій. 
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 АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО МІНЛИВИХ 
УМОВ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ  

Необхідність дослідження проблеми залежності підприємства 
від зовнішнього середовища зумовлена безперервними змінами цього 
середовища, які значно впливають на результат діяльності 
підприємств, навіть якщо в самому підприємстві немає жодних змін. 

На сучасному етапі розвитку національної економіки українські 
суб’єкти підприємницької діяльності все частіше стикаються з 
проблемою непристосованості до жорстких умов міжнародної 
конкурентної боротьби. Більшість вітчизняних підприємств досить 
повільно адаптуються до змін у бізнессередовищі, що в умовах 
глобалізації є рівноцінним загибелі.  

Однією з основних причин низького рівня адаптивності 
українських підприємств є низький рівень бізнескультури, що 
призводить до неспроможності вибудувати ефективну систему 
управління та надмірної бюрократизації організацій. Ухвалення 
управлінських рішень потребує забагато часу, тому часто рішення 
вже на момент прийняття є неактуальними. 

Значно впливають на становище вітчизняних підприємств на 
міжнародних ринках високий рівень технологічної відсталості, 
нестабільність інноваційного забезпечення технологічного розвитку 
та втрата кадрових конкурентних переваг. Впровадження інновацій 
часто є недоступним через брак коштів та кваліфікованих кадрів.  

Підприємствам потрібно приділити особливу увагу цій 
проблемі, адже  застосування прогресивних технологій, сучасне та 
своєчасне оновлення засобів праці, забезпечення гнучкості 
виробництва, безперервності, ритмічності процесів та стійкості 
функціонування підприємства дає можливість виготовляти 
конкурентоспроможну продукцію та забезпечити нормальний рівень 
прибутковості [1]. Використання високопродуктивної техніки й 
прогресивної технології сприяє підвищенню фондовіддачі, зниженню 
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трудомісткості технологічних процесів, підвищенню продуктивності 
праці. Як наслідок, зменшується собівартість та покращується якість 
продукції, що підвищує рівень її конкурентоспроможності. 

Ще однією проблемою адаптації підприємств на нових ринках є 
недосконалість маркетингової політики. В умовах глобалізації 
підприємства не мають багато часу на проведення повноцінних 
маркетингових досліджень, оскільки вподобання споживачів та 
кон’юнктура ринку змінюються занадто швидко. Тому керівництву 
необхідно швидко оцінювати ситуацію та приймати рішення.  

Крім того, існує низка зовнішніх чинників, які стримують вихід 
підприємств на зовнішні ринки. Тиск з боку контролюючих органів, 
корупція, криміналізація бізнесу впливають не лише на ділову 
репутацію країни, але й значно стримують міжнародну активність 
українських підприємств [2]. 

Отже, для успішного функціонування на зовнішніх ринках 
підприємства повинні бути стійкими до змін зовнішнього 
середовища. На нашу думку, українським підприємствам необхідно 
вдосконалювати організаційну структуру таким чином, щоб 
оперативно реагувати на найменші зміни на ринку та приймати 
рішення відповідно до ситуації, що склалася. Також необхідно 
приділяти увагу підвищенню рівня кваліфікації персоналу, що стане 
передумовою для успішного впровадження інновацій та оптимізації 
виробничих процесів. Таким чином, передумовами виживання 
вітчизняних підприємств на міжнародних ринках є здатність швидко 
координувати виробничу, маркетингову, інноваційну діяльність в 
умовах невизначеності та непередбачуваності. 
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СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНОЇ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 
 

На сучасному етапі сталий розвиток економіки України не може 
бути забезпечений без співробітництва з іншими країнами. Тому 
варто приділити увагу такому суб’єкту зовнішньоекономічної 
діяльності як спільне підприємство. 

Проблеми розвитку спільних підприємств в Україні вивчали 
Антонюк Л.Л [1], Хитра О.В. та Торгова Л.В. [2], Плакида С.І. та 
Лохман Н.В. [4] та інші. 

Метою цього дослідження є визначення особливостей розвитку 
спільних підприємств в Україні. 

Історія розвитку спільних підприємств на Україні бере свій 
початок ще з часів «перебудови», коли їх створення розглядалося як 
інструмент залучення технологій та інвестицій, а також відповіддю на 
виклики ТНК Заходу. Але всі ці положення виявилися помилковими, 
та СП не здійснили значного впливу на економіку. 

На сьогодні діяльність СП регулюють базові закони у сфері 
господарської діяльності, а також спеціальні закони, що стосуються 
міжнародної економічної сфери України («Про зовнішньоекономічну 
діяльність» від 16.04.1991 № 959ХІІ зі змінами від 03.01.2017, «Про 
режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 № 93/96ВР зі 
змінами від 25.06.2016 та ін.). Законодавство трактує спільне 
підприємство як самостійну форму міжнародної діяльності, а 
створення СП – як спосіб залучення іноземних інвестицій [3]. 

Для регулювання спільного підприємництва державами часто 
застосовуються пільги та преференції. Але така політика підтримки 
СП в Україні не дала значних позитивних результатів. Розвиток 
відбувався мляво, а СП, що користувалися пільгами здійснювали 
імпорт товарів некритичного значення, що агресивно заміщували 
товари національного виробництва. Про СП також стали говорити, як 
про інститут відмивання грошей, тому більша частина пільг була 
скасована. Поки що ця форма господарювання характеризується 
низьким обігом, мізерними інвестиціями та значними державними 
збитками. 
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На сучасному етапі СП переважно функціонують у таких 
галузях, як внутрішня торгівля, харчова промисловість, 
машинобудування і металообробка та ін. Діяльність СП за регіонами 
розподілена нерівномірно, найбільша кількість знаходиться у м. 
Києві, Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Закарпатській 
областях [4, 5]. 

Основними проблемами розвитку СП є: недостатність 
фінансового забезпечення, нестабільність розвитку ринкових 
відносин в Україні, недостатня матеріальнотехнічна база, 
конкурентна боротьба між СП та вітчизняним виробником, тощо. 
Основними шляхами вирішення є: підвищення інтересу держави до 
СП, стратегія диверсифікованого маркетингу, залучення 
нематеріальних засобів у якості внесків, підвищення рівня 
кваліфікації управлінського персоналу, тощо. 

Отже, вивчаючи розвиток спільних підприємств, можна сказати, 
що ця форма міжнародної діяльності в Україні дуже слабко розвинута 
та потребує значних реформ. Але, враховуючи ступень інвестиційної 
привабливості нашої країни та зростаючий інтерес до спільних 
підприємств з боку держави, можна припустити, що ця сфера 
міжнародної діяльності набуде подальшого розвитку та сприятиме 
розвитку економіки України. 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

До останнього часу вважалося, що головними суб'єктами 
глобалізації є країни. Але дослідження останнього десятиріччя 
показали, що реальний контроль над процесами глобалізації все 
більше переходить до світової промисловофінансової еліти в особі 
глобальних корпорацій і глобальних банків. Саме підприємство, а не 
держава стає головним суб'єктом зовнішньої економіки. 
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств  це сфера 
господарської діяльності, пов'язана з міжнародною виробничою й 
науковотехнічною кооперацією, експортом і імпортом продукції, 
виходом підприємства на зовнішній ринок [ 2 ]. В цілому ж, вихід на 
зовнішній ринок самостійно господарюючих суб'єктів сприяє 
пристосуванню економіки до системи світогосподарських відносин, 
формуванню економіки відкритого типу. 

Саме тому розвиток зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств, фірм, усіх учасників ринкових відносин – це суттєвий 
фактор підвищення ефективності господарської діяльності як на рівні 
окремих підприємницьких структур, так і в масштабах усієї країни. 
Ефективна зовнішньоекономічна діяльність сприяє відтворенню 
експортного потенціалу країни, підвищенню 
конкурентоспроможності українських товарів на світових ринках, 
формуванню раціональної структури експорту й імпорту, залученню 
іноземних інвестицій на взаємовигідних умовах, забезпеченню 
економічної безпеки України [3]. 

На сьогоднішній день економіка нашої країни характеризується 
більшою відкритістю до закордонних партнерів. Багато підприємств 
намагаються вийти на зовнішній ринок із своєю продукцією 
самостійно. Для переважної більшості з них це відбувається вперше. 
Така ситуація виявила відсутність необхідного досвіду, а часом, і 
елементарних знань в області міжнародної діяльності. 

Одним із засобів досягнення основної мети – економічного 
зростанням підприємства в довгостроковій перспективі – є саме 
підвищення ефективності ЗЕД підприємства. Для забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку 
потрібна стратегія зовнішньоекономічної діяльності, яка буде 
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враховувати внутрішні можливості підприємства та ринкові умови, в 
яких воно функціонує. 

Для розробки стратегії необхідний комплексний аналіз 
діяльності підприємства. Поперше, треба провести комплексний 
аналіз ефективності ЗЕД на засадах фінансовоекономічного аналізу 
та складання матриці SWOT. 

Подруге, необхідно провести аналіз зовнішнього середовища, 
який включає в себе оцінку постачальників, конкурентів та 
споживачів, а також аналіз пропонованих підприємством та 
конкурентами товарів з метою виявлення стадії життєвого циклу 
товару та можливості його заміни. 

Потретє, для визначення ринку привабливості 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства доцільно провести 
матричний аналіз. 

Отже, після проведення аналізу економічної діяльності 
підприємства складається список стратегічних альтернатив, тобто 
система стратегій із розрахунком вірогідності їх запровадження щодо 
досягнення загальної цілі [1]. Таким чином, використання 
збалансованої системи показників у сфері стратегічного управління 
ЗЕД підприємства дозволяє удосконалити систему прийняття 
стратегічних та тактичних рішень, оптимізувати використання 
обмежених внутрішніх резервів розвитку підприємства щодо 
подальшого розвитку конкурентних переваг у довгостроковій 
перспективі.  
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ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЗАСІБ ЗАЛУЧЕННЯ 
КАПІТАЛУ В УКРАЇНУ 

Проголошення державного суверенітету та набуття 
незалежності Україною стали певною мірою відправною точкою в 
побудові нових відносин, як в політичній, так і соціально–
економічній сфері діяльності. Не виключенням з цього правила є і 
відносини, які складаються у сфері зовнішньо – економічної 
діяльності. Для України стратегічно важливим є розвиток сфери 
іноземних інвестицій, що обумовлюється необхідністю проведення 
національними урядами і міжнародними організаціями політики 
лібералізації міжнародного інвестиційного простору. Міжнародні 
портфельні інвестиції виступають показником активності процесу 
глобалізації економіки, фактором економічного розвитку країни. 

Визначальними чинниками формування інвестиційного клімату 
в Україні є: стабільність чинного законодавства, ефективність 
інвестиційної політики, система управління  інвестиціями. 
Портфельні інвестиції також характеризують стабільний та 
прогресивний розвиток економіки, адже відсоткові надходження з 
цінних паперів є дуже чутливими до внутрішньонаціонального макро 
середовища.  

Оцінку економічної ситуації щодо інвестицій характеризують 
такі події сьогодення: 

1. За перший квартал 2017 року кількість портфельних 
інвестицій в країну скоротилась на 533 млн. дол. США, у відповідний 
квартал 2016 року скорочення становило 330 млн. дол. США; 

2. За статистикою наша держава переживає бум закриття 
підприємств. Зокрема, в 2016 році було закрито 1,5 тисячі компаній. 
Понад 2 тисячі  проходять процедуру банкрутства (Причина: 
недолуга державна політика в сфері держрегулювання й 
оподаткування, війна, жорстка конкуренція та падіння купівельної 
спроможності населення), як наслідок невпевненість інвесторів у 
вкладених коштах; 

3. Недооціненість українських підприємств. Насамперед, 
підприємства енергетичної, машинобудівної галузей, сільського 
господарства, видобувні компанії. А це означає, що як тільки 
динаміка ВВП вийде на позитивну пряму, їхні акції будуть стрімко 
зростати в ціні. За деякими оцінками – на 80150%; [1] 
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4. Перспективні  галузі для залучення іноземних інвестицій це : 
великі дані (Big Data) (розробка програмного забезпечення для 
аналізу та обробки інформації з метою прогнозування); хмарні 
обчислення (Cloud Computing) (інтернет сховища для  зберігання 
інформації, попит на дані сервери ледь не щодня зростає); інтернет 
речей (IoT) (сукупність різноманітних ‘розумних’ речей які 
підключаються до мережі, як приклад українські стартапи 
`SolarGapsi` розумні жалюзі, `Petcube`  гаджет для гри з домашніми 
улюбленцями) 
розвиток цих сфер буде дуже привабливим бізнесом для інвесторів, 
зважаючи на  вагомий світовий потенціал України в сфері ІТ
технологій. [2] 

5. Продаж облігацій внутрішнього боргу Міністерством фінансів 
на суму 2906,576 млн грн., що дозволить залучити вільні кошти 
інвесторів до державної скарбниці, і використати їх з метою 
покращення економічної ситуації. 
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ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ТУРИСТИЧНУ СФЕРУ 
(ЕКО-ТУРИЗМ) УКРАЇНИ 

Сучасний стан розвитку людства характеризується 
прискоренням темпів глобалізації економічного простору й 
супроводжується посиленням конкурентної боротьби між країнами. 
Прямі іноземні інвестиції завжди відігравали ключову роль у 
розвитку та оновленні сфер та галузь національної економіки. 
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Зважаючи на старання українського уряду покращити інвестиційний 
клімат  в країні за останні роки спостерігається відносне зменшення у 
кількості капітальних інвестицій в національну економіку, зокрема 
частка вкладень іноземних інвесторів також спала і становила на 
кінець  2016 року 6373,8 млн грн, коли для порівняння на кінець 2015 
року становила 8185,4 млн грн.  

Сфера послуг, зокрема туристична в розвинутих країнах є 
однією з провідних. Саме тому сьогодні країни намагаються створити 
або покращити свою вітчизняну туристичну привабливість. Одним із 
сучасних напрямків туризму — екотуризм. Аналізуючи світову 
практику розвитку цієї галузі туризму вбачається доцільним 
покращення і подальший розвиток її в Україні. Яскравим прикладом 
країн з розвинутим екотуризмом є: Тайланд ( в 2016 році дану країну 
з метою „зеленого” туризму відвідало близько 800 тис іноземних 
туристів); Швейцарія ( країна Західної Європи, з дуже високим рівнем 
розвитку екотуризму, глобальна інформаційна мережа основних 
туристичних маршрутів та місць). 
 Туристичний сектор України на сьогодні характеризується: 

1. Відносним скороченням інвестицій, у 2016 році було 
здійснено 795,6 млн. грн. у свою чергу в 2015 році показник становив 
921,4 млн. грн.; 

2. Потенційними осередками розвитку екотуризму можуть 
бути західноукраїнські області як приклад: Березнянський край на 
Закарпатті ( до відпочинку туристів представлено гірськолижний 
курорт, купелі з унікальними мінеральними водами, відпочинок в 
дикій місцевості та багато іншого);[2]м. Березне, Рівненщина (даний 
район розвивається за підтримки ЄС, зокрема були створено 
етнопоселння ‘Надслучаська Швейцарія’, 5 пішохідних, 2 кінні та 2 
велосипедні екологічні стежки, проведені різноманітні просвітницькі 
заходи щодо майбутніх заходів з покращення інфраструктури 
району);[1]Тлумацький та Тисменицький райони ІваноФранківська 
області ( представлені області характеризуються великою кількістю 
мальовничих урочищ ‘Гора Хома’, ‘Глинне’, ‘Ждимир’, та багато 
інших, також в ІваноФранківській області знаходиться чи не 
найбільша кількість автентичних етно поселень серед диких Карпат, 
які можуть стати прекрасною базою для подальшого розвитку цієї 
галузі туризму). 

Україна забезпечена природними ресурсами та площами, в 
деяких регіонах вже почався розвиток екотуризму, проте за 
можливості залучення іноземних інвестицій в цю галузь допоможе 
просунути вітчизняний туризм на регіональний ринок.  
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ: РЕЗУЛЬТАТИ 2016 РОКУ 
Зовнішньоекономічна діяльність являє собою особливу складову 

економічної діяльності України, в якій задіяна значна кількість 
суб`єктів, діяльність яких безпосередньо пов'язана із зовнішньою 
торгівлею, а саме експортом та імпортом товарів. 

Згідно Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»: 
«Зовнішньоекономічна   діяльність (ЗЕД)      діяльність   суб'єктів  
господарської    діяльності   України   та   іноземних   суб'єктів  
господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними,  
що має місце як на території України, так і за її межами» [1]. Вона 
відіграє ключову роль, є тією складовою, яка створює передумови для 
стрімкого розвитку підприємств. Адже саме показники експорту та 
імпорту товарів та послуг є одними з найважливіших показників 
розвитку національної економіки. 

За результатами 1 півріччя  2016 року експорт товарів порівняно 
з аналогічним періодом попереднього року скоротився на 10,7% (до 
16,6 млрд. дол.США) [2]. У 2016 р. в експорті переважала значна 
частка зернових культур (16,7 %), мінеральних продуктів (7,5 %), 
чорних металів (19,9 %), машин, обладнання та механізмів (10 %). У 
імпорті:  переважали мінеральні продукти – 21,6 %, палива 
мінеральні, нафта та продукти її перегонки – 20 %, продукцiя хiмiчної 
промисловості – 14,3 %, машини, обладнання й механізми – 20,1 % 
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(табл.1). Отже, для України притаманні низькі показники експорту 
товарів з доданою вартістю. Це говорить про те, що основні 
конкурентні переваги української економіки пов’язані з перевагами у 
вартості природних ресурсів та робочої сили. 

Серед областей України, для яких характерним є зростання 
обсягів експорту товарів є: Львівська (+0,4 в.п), Миколаївська (+0,4 
в.п), ІваноФранківська (+0,3 в.п.) та Закарпатська (+0,1 в.п.). 

Географічна структура українського експорту свідчить про те, 
що, основним торговельним партнером України в експорті товарів у I 
півріччі 2016 року залишався Європейський Союз (39,2%), а частка 
Російської Федерації зменшилась до 9,2% (у 2015 році частка РФ 
складала 12,6%) [2]. 

  В цілому, за результатами 2016 року можливо констатувати: 
зростання обсягів імпорту товарів на 4,6%, падіння експорту на 4,6%, 

 
 Таблиця 1 

Товарна структура зовнішньої торгівлі у 2016 році, [3] 
Код і назва товарів згідно з 
УКТЗЕД 
 

Експорт Імпорт 

тис.д
ол. 
СШ
А 

у % 
до 
201
5 

у % 
до 
загаль
ного 
обсяг
у 

тис.д
ол. 
СШ
А 

у % 
до 
201
5 

у % 
до 
загал
ьного 
обсяг
у 

Усього 3636
2802 

95,
4 

100 3924
8608 

104
,6 

100 

у тому числі             
I. Живі тварини; продукти 
тваринного походження 

7751
59,8 

94,
1 

2,1 6263
23 

114
,3 

1,6 

II. Продукти рослинного 
походження 

8095
287,4 

101
,6 

22,3 1284
634,1 

112
,1 

3,3 

III. Жири та олії тваринного 
або рослинного походження 

3962
985,6 

120
,1 

10,9 2459
57,3 

134
,9 

0,6 

IV. Готові харчові продукти 2450
863,4 

99,
3 

6,7 1733
059,7 

107
,8 

4,4 

V. Мінеральнi продукти 2728
394,6 

88 7,5 8493
536,4 

72,
7 

21,6 

VI. Продукцiя хiмiчної та 
пов’язаних з нею галузей 
промисловості 

1557
065 

73,
1 

4,3 5618
241 

112
,2 

14,3 
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VII. Полімерні матеріали, 
пластмаси та вироби з них 

4092
11,7 

99,
2 

1,1 2867
020,1 

108
,3 

7,3 

X. Маса з деревини або 
інших волокнистих 
целюлозних матеріалів 

5369
06,2 

87 1,5 9152
25,4 

104
,2 

2,3 

ХI. Текстильні матеріали та 
текстильні вироби 

6773
52,1 

106
,8 

1,9 1545
753,8 

109
,3 

3,9 

XV. Недорогоцінні метали 
та вироби з них 

8338
936,7 

88 22,9 2304
935,9 

115 5,9 

XVI. Машини, обладнання 
та механізми; 
електротехнічне обладнання 

3637
962,3 

92,
3 

10 7890
357,4 

125
,8 

20,1 

XVII. Засоби наземного 
транспорту, літальні 
апарати, плавучі засоби 

5556
63,7 

81,
8 

1,5 2962
578 

169
,9 

7,5 

 
продовження поглиблення співпраці з ЄС у питаннях міжнародної 
торгівлі.  Скорочення обсягів поставок  з 12,6% у I півріччі 2015 року 
до 9,2% у I півріччі 2016 року з Російської Федерації, а також 
сприяння з боку міжнародних організацій та державних інституцій у 
царині експорту. 
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 ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ МІЖ УКРАЇНОЮ 
ТА КАНАДОЮ 

У зв’язку з підписанням Угоди про вільну торгівлю між 
Україною та Канадою (далі – Угода), в якій передбачені нові 
можливості для зовнішньої торгівлі обох країн, розгляд перспектив 
українського експорту до Канади набуває особливої актуальності [1]. 

Зазначена Угода закладає правові засади режиму вільної 
торгівлі між Україною та Канадою, має асиметричний характер та 
сприяє лібералізації зовнішньої торгівлі обох країн. Угода налічує 800 
сторінок і 19 глав [2].  

Відповідно до Угоди ввізне мито в Канаді на аграрну та 
промислову продукцію для України становитиме 0%, окрім легкових 
автомобілів. Проте, нульова ставка мита це не всі переваги для 
українських експортерів: лібералізація нетарифного регулювання, 
недискримінаційний доступ до державних закупівель, запобігання 
антиконкурентної поведінки, безмитна торгівля цифровою 
продукцією, співпраця з питань торгівлі в наданні технічної допомоги 
та обміні інформацією і це не всі перелічені в Угоді переваги. Щодо 
співпраці з питань торгівлі, на разі в Україні працює CUTIS 
(КанадськоУкраїнський проект з підтримки торгівлі та інвестицій), 
який допомагає знайти експортеру свого покупця в Україні та 
навпаки[3]. 

Проект CUTIS (далі – Проект), має на меті ознайомлення 
українських виробників з основними положеннями Угоди  і, таким 
чином, бере участь в різноманітних форумах та конференціях, 
зокрема форум “Харчової промисловості та упаковки” де молоді вчені 
мають можливість обговорення основних положень Угоди та почути 
думку експертів з питань експорту до Канади [3,5].  

У результаті технічної роботи проекту, який триватиме з 2016 
по 2021 рік вже було влаштовано 93 бізнес зустрічей під час 
КанадськоУкраїнського Бізнес Форуму, 4 підписані експортні 
контракти, 1 пілотний офіс української компанії в Канаді, 3 компанії в 
стадії активних переговорів та постійні інформаційні заходи для 
залучення учасників  в Україні та Канаді [3]. 

Проект відбирає 5 пріоритетних товарів на основі аналізу 
канадського та українського ринку. Цей відбір відбувається в декілька 
етапів на основі статистичних даних обсягу експорту та інших 
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показників, на даний момент до відібраних товарів належать одяг, 
керамічна плитка, шоколад, пакувальне обладнання та консервовані 
овочі та фрукти [3]. 

Причиною зацікавленості українських суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності щодо експорту до Канади є такі:  
Канада посідає 11 місце у світі за обсягами імпорту, що становить 
31% ВВП держави; населення Канади складає 39,5 млн осіб, з яких 
кожен 5 громадянин був народжений не в Канаді, а українці 
складають 3,87% (1 251 170 осіб) від загального населення країни та є 
сьомою національною меншиною. З огляду на це, іноземний товар в 
багатонаціональній країні легко знаходить свого покупця [4].   

На нашу думку, подальший розвиток зовнішньоторговельних 
відносин між Україною і Канадою можна охарактеризувати як 
сприятливий та поступальний. Налаштованість обох сторін на 
розвиток взаємовигідного партнерства та активні кроки на зустріч 
один одному дозволять вивести українськоканадські відносини на 
рівень особливого партнерства[6] 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИХОДУ УКРАЇНИ НА РИНКИ 
ЄС 

При підписанні Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом для українських виробників та посередників 
відкрився шлях до Європейських ринків, з’явилась можливість 
експортувати українську продукцію. Але на даний момент можна 
спостерігати значні проблеми для проведення таких операцій. Так 
однією з головних проблем виступає сам процес організації можливої 
експортної операції. Це питання потребує досконалого дослідження 
задля знаходження вірного шляху для здійснення експортних 
операцій до країн Європейського Союзу. 

За оцінками експертів Всесвітнього економічного форуму, 
проблеми, з якими стикаються українські експортери  це відсутність 
доступу до торгового фінансування, недостатній рівень технологій 
виробництва і навичок персоналу, труднощі у визначенні потенційних 
ринків і покупців, невідповідність продукції міжнародним технічним 
вимогам і стандартам, а також проблеми доступу до імпортних 
ресурсів, необхідних для виробництва. Насамперед, експортерам слід 
підвищити ефективність власного бізнесу. 

Освоєння нових ринків, особливо таких конкурентних, як в ЄС, 
передбачає проведення аналітичної роботи, спрямованої на 
підвищення конкурентоздатності компанії та реалізацію її 
експортного потенціалу. Зважуючись освоювати нові ринки, 
керівництво компанії мусить чітко розуміти, що труднощі неминучі, а 
також мати тверде бажання і достатньо ресурсів для здійснення 
необхідних трансформацій у компанії. 

Відсутність репутації надійного партнера створює для 
українських підприємців чималі проблеми з виходом на ринок ЄС: 
обмеження у  фінансуванні, небажання європейських партнерів 
укладати довгострокові контракти тощо. Необхідність побудови 
репутації надійного партнера – перше, про що варто пам'ятати 
компаніям, націленим на довгострокову експортну діяльність. 

Вагомою перешкодою для експорту украі нських товарів до 
європеи ського простору є і х невідповідність стандартам якості, 
прии нятим в ЄС. На сьогодні фонд національних стандартів налічує 
27,5 тис. документів, в тому числі 7436 національних стандартів, 
гармонізованих з міжнародними та європеи ськими стандартами. У 
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2014 році прийнято 30 національних стандартів, з них 27 стандартів, 
гармонізованих з міжнародними та європеи ськими стандартами. 
Для того щоб поставляти свою продукцію на ринки країн ЄС, 
необхідно пройти досить складну і тривалу процедуру сертифікації. 
Вийти на європейський ринок навіть з дуже якісним продуктом 
неможливо без відповідних дозволів та документів. Тому перед 
початком експорту необхідно детально вивчити регуляторне 
середовище, зрозуміти, яким вимогам має відповідати продукція, що 
експортується, і як отримати відповідні дозволи. 

Через високий рівень корупції і непрозорість регуляторного 
середовища в Україні іноземні інвестори не можуть розраховувати на 
належний рівень захисту своїх інвестицій. Відсутність доступного 
фінансування, в свою чергу, стримує розвиток українських компаній, 
в тому числі й орієнтованих на експорт. Ця тенденція ускладнюється 
відсутністю експортнокредитних агентств, які здійснюють фінансову 
підтримку експорту в країнахекспортерах. 

Ринки країн ЄС – одні з найконкурентніших у світі. Тому, щоб 
стати, успішним учасником європейського ринку, необхідно провести 
аналіз конкурентного середовища, потенційних споживачів, 
доступних джерел фінансування тощо. Це важливо для того, щоб 
вибудувати правильну стратегію позиціонування і просування 
продукту, а також щоб налагодити ефективну систему продажу. 

Для освоєння конкретних сегментів певних ринків у визначених 
країнах важливо все: від продуманої моделі продажів товарів до 
наявності інформації про те, якими CRMсистемами користуються 
потенційні конкуренти. Українські компанії дуже рідко приділяють 
належну увагу фундаментальному аналізу ринків, окремих галузей і 
ніш, в яких мають намір конкурувати. Це призводить до 
неефективних експортних стратегій, втрати коштів і часу. 

Безумовно, шлях на європейські ринки досить складний, однак 
окреслені виклики не є нездоланими перешкодами, а лише вимогами. 
Становлення системи стандартизації України має проводитися 
відповідно до міжнародної та існуючої в Європейському Союзі 
системи. Даний процес повинен передбачати підготовку України до 
участі у внутрішньому ринку ЄС в окремих пріоритетних галузях 
економіки, гармонізацію необхідного законодавства в пріоритетних 
сферах із системою технічного регулювання ЄС, забезпечення 
прозорості і передбачуваності регуляторного середовища для 
суб’єктів господарювання. 

Науковий керівник: к.е.н., старший викладач кафедри 
міжнародних економічних відносин КНТЕУ Генералов О.В. 
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СИСТЕМА КРЕДИТУВАННЯ ТА СТРАХУВАННЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ 

Наявність складної економічної ситуації всередині країни, 
загострення конкуренції на світових товарних ринках і посилення 
протекціонізму з боку традиційних ринків збуту стали тією рушійною 
силою, яка спонукає до створення  агентства з підтримки експорту. 

З однієї сторони виникає пропозиція створити експортно
кредитне агентство (ЕКА) з функціями кредитування експортерів, з 
іншої — створити експортнострахове агентство (ЕСА), акцентуючи 
увагу на провідній ролі страхування у фінансовій підтримці експорту  
Проте лише поєднання цих двох фунцій  надасть таку бажану 
підтримку українському експорту. 

Кредитування як і страхування ризиків наших експортерів є 
досить важливим. Адже надання тих же державних гарантій значно 
зменшує кредитний ризик, а відповідно, і відсоткові ставки за 
кредитами. І хоча держгарантії в нинішніх умовах і надаються 
резидентам України, однак жодних умов для їх надання саме з метою 
підтримки експортерів в країні не створено [1].  

Тому поєднання таких функцій як страхування, гарантування та 
відповідного кредитування експорту підвищать торговельний 
потенціал України на зовнішніх ринках. Тим паче, що для виходу 
українських товаровиробників на ринки країн Євросоюзу важливо 
підвищити спроможність України захистити та надати підтримку 
власним товаровиробникам на світових ринках. 

Для будьякої держави, яка прагне забезпечення високої 
конкурентоспроможності своїх компаній на світовому ринку, вкрай 
важлива  фінансова підтримка експорту. Фінансування що 
забезпечується  ЕКА немає альтернатив. Всі інші доступні фінансові 
інструменти (наприклад документарні та резервні акредитиви тощо) 
мають очевидні недоліки порівняно з ЕКА [1]. 

 У зарубіжних країнах найчастіше для забезпечення фінансової 
підтримки експортерів формується система фінансових установ, які 
забезпечують «спільну» підтримку. Наприклад, у Бразилії державні 
банки BNDES та «Банк Бразилії» кредитують виробників, а 
напівдержавна SBCE страхує кредити. У Франції – державний 
Bpifrance здійснює кредитування, а приватна COFACE – страхування 
(вона створювалася як державна, але згодом була приватизована). У 
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Німеччині співпрацюють державна банківська група KfW 
(кредитування) та приватна Euler Hermes (страхування) [2]. 

Роль ЕКА в розвитку міжнародної торгівлі в усьому світі досить 
важлива і вона постійно зростає, про що свідчить активне 
нарощування прибутків і масштабів діяльності відповідних установ. 
Так, Euler Hermes охоплює процеси управління ризиками на п'яти 
континентах. ЕКА має філії і своїх представників у 54 країнах світу. 
Чистий прибуток компанії постійно зростає і наразі сягає близько 500 
млн євро на рік, а власний капітал — 2,5 млрд євро. Успішний досвід 
діяльності Euler Hermes яскраво свідчить, що ЕКА не лише є не 
дорогим інструментом сприяння експорту, а, навпаки, можуть бути 
цілком самоокупними та навіть прибутковими [1].  

Усі ЕКА керуються у своїй діяльності міжнародними правилами 
і принципами, головні з яких закріплені так званим Консенсусом 
(рекомендації стосовно надання/страхування експортних кредитів, що 
офіційно підтримуються державою) країн – членів ОЕСР, а також 
договорами порозуміння Бернського союзу. Вони офіційно визнані 
СОТ правилами державної підтримки кредитування і страхування 
експорту на основі залучення бюджетних коштів [3]. 

За експертними оцінками, у середньому діяльність ЕКА може 
забезпечити додатково 12% приросту експорту країни, а один 
додатковий долар бюджету ЕКА – приблизно $302 додаткового 
експорту (при цьому є відмінність за регіонами – в ОЕСР відповідний 
показник дорівнює $160) [3]. Також, покращення експортної 
діяльності України, приведе до збільшення ВВП, кількості робочих 
місць та доходів населення, а також надходжень до бюджету. 

Література 
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ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНСТВО: ЗАРУБІЖНИЙ 
ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ 

Поступальний розвиток вітчизняної економіки в поєнанні з 
інтеграційними пріоритетами відкривають нові можливості та ринки 
для національних виробників. Невід’ємною складовою цього процесу 
є підтримка держави, а саме створення сприятливих умов для виходу 
експортоорієнтованого українського виробника на зовнішні ринки. 
Сьогодення України визначається слабкою діяльністю  фінансово
економічних та інституціональних механізмів держави стосовно 
стимулювання експортерів.  

Актуальність підтримки експортера визначається потребою 
створення інституцій, котрі сприятимуть реалізації експортного 
потенціалу окремих товаровиробників та України вцілому.  

У світі інституції з подібними функціями працюють у понад 100 
країнах: Німеччині (Hermes), Іспанії (CESCE), Польщі (KUKE), 
Франції (COFACE), США (US ExIm) тощо. За оцінками експертів [1], 
діяльність ЕКА може забезпечити додатково 12% експорту країни, а 1 
дол.США бюджету ЕКА – приблизно 302 дол. США експорту. До 
трійки найпотужніших ЕКА належать німецьке агентство «Euler 
Hermes KreditversicherungsAG», голландське «Atradius Credit 
Insurance N.V.» та французьке «COFACE». Показники ефективності 
діяльності ЕКА у Німіччині та Канаді представлені на рис.1. 

Зважаючи на позитивний досвід країнпартнерів, робимо 
висновок щодо все більшої актуальності спеціалізованих фінансово
кредитних інститутів – експортнокредитних агентств (ЕКА). 
Значимість роботи організацій з підтримки експортера визначається 
однією з найбільших проблем компаній, які планують виходити на 
зовнішні ринки, а саме, нестачею фінансових ресурсів.  
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В Україні це зумовлено передусім наступними факторами: 
економічна криза в країні; військові дії на Сході; відсутність 
стабільності валютнофінансової системи; наявність вхідних бар’єрів 
на зовнішніх ринках; відсутність чіткої стратегії пріоритетності 
галузей національної економіки в довгостроковому періоді. 

 

 
Рис. 1 Світовий досвід дільності ЕКА,  [1] 

З метою підтримки вітчизняного експортера наприкінці 2016 
було прийнято Закон України «Про забезпечення масштабної 
експортної експансії українських виробників шляхом страхування, 
гарантування і здешевлення кредитування експорту» [2], що 
передбачає створення в Україні Експортнокредитного агентства. 

Метою створення ЕКА визначено стимулювання експорту 
товарів, робіт і послуг українського походження через здійснення 
страхування, перестрахування, надання гарантій за договорами, що 
забезпечуватимуть розвиток експорту, участь в реалізації програми 
часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами.  

Наразі важко прогнозувати, наскільки ефективним буде 
функціонування ЕКА в Україні, але незмінним залишається той факт, 
що український експортер потребує державної підтримки, аби 
реалізувати свій експортний потенціал та набути можливості 
представити український продукт на світовому ринку. 
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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
УКРАЇНИ 

Якщо країна хоче посісти гідне місце в сучасному світі, вона 
повинна приділяти серйозну увагу розвитку свого експортного 
потенціалу. На нашу думку, ця безперечна істина особливо важлива 
для України як країни, що порівняно недавно вийшла на світову арену 
як незалежна держава.  

На жаль, за час незалежності Україна не тільки не наростила свій 
експортний потенціал, але частково втратила й те, що було нагромаджено 
за минулі роки. На момент проголошення незалежності Україну можна 
було класифікувати як індустріальноаграрну країну, що мала високий 
рівень науковотехнологічного потенціалу й висококваліфіковані людські 
ресурси. Проте,  в наш час для України досить реальною стає загроза 
опинитися на периферії світового господарства щодо розвитку економіки, 
структури промислового виробництва, стану сільського господарства. 
Про недосконалість експортного потенціалу свідчить і структура 
зовнішньої торгівлі України і, в першу чергу, її експорту. Більшу частину 
експорту України становить продукція з низьким ступенем переробки, 
зокрема чорні метали та вироби з них (понад 42%), мінеральні продукти 
(понад 10%). У той же час частка продукції високого ступеня переробки, 
насамперед машин та устаткування, незначна [4]. 

У товарній структурі світової торгівлі переважають готові 
вироби (передусім, машини та устаткування), хімічні товари, при 
відносно незначній частці палива, сировини та продовольства в 
загальному обсязі.  

На нашу думку, Україна має бути зацікавлена у створенні 
передусім експортноорієнтованих виробничих і науковотехнічних 
зон. Два останні типи також можна віднести до 
експортноорієнтованих, маючи на увазі їхню спрямованість на 
розвиток потенціалу [2]. 
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Значний стримуючий вплив на український експорт справляє 
комплекс як ендогенних, так екзогенних факторів, таких як: важкий 
фінансовий стан більшості підприємств обробної промисловості; 
низька конкурентоздатність вітчизняної промислової продукції; 
недостатній розвиток вітчизняних систем сертифікації та контролю 
якості товарів на тлі підвищення вимог до споживчих та екологічних 
характеристик, а також до безпеки продукції, яка реалізується на 
ринках промислово розвинутих країн [3]. 

Наявність родючих земель і сприятливих кліматичних умов у 
поєднанні з реформуванням відносин власності у сільському господарстві 
створює передумови відродження України як постачальника на світові 
ринки зерна та виробів з нього, олії та насіння соняшнику, фруктів та 
овочів. За умови оснащення сучасними технологіями можливим є 
посилення конкурентних переваг з виробництва цукру. Пріоритетними 
сферами посилення позицій України у міжнародному поділі праці можуть 
стати авіакосмічна галузь, суднобудування, військовопромисловий 
комплекс, машинобудування. Необхідно використовувати і сприятливу 
кон'юнктуру у галузі авіаперевезень. Перспективним залишається 
експорт продукції хімічної та нафтохімічної промисловості. Значні 
валютні надходження може забезпечити будівничий комплекс і галузі, які 
виробляють будматеріали [5].  

Враховуючи стратегічні пріоритети української промислово
інноваційної політики, необхідно не тільки активізувати якісні 
чинники зростання на рівні виробництва і забезпечення фінансовими 
ресурсами, але й сконцентрувати можливості держави та приватного 
сектору економіки на забезпеченні реалізації інституційної політики та 
подальшого проведення структурних реформ. Отже, на нашу думку, 
першочергове завдання для України  зупинити руйнування ресурсного 
(експортного) потенціалу. Одночасно має поступово здійснюватися 
комплекс заходів із довгостроковою метою  нарощування експортного 
потенціалу у відповідності з вимогами НТР, потенційними ресурсами 
та відносними конкурентними перевагами України[1]. 
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ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІТЧИЗНЯНОЇ  ЛЕГКОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ  

У структурі промисловості України чільне місце займає легка 
промисловість. У галузі легкої промисловості нараховується більше 
2,5 тисяч підприємств, які забезпечують понад 70 тис. робочих 
місць[1, с.5]. Нині в Україні склалась ситуація, за якої частка 
імпортних товарів  легкої промисловості по деяких товарних позиціях 
займає критично високі показники і становить 90% і більше. У 
текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри та інших 
матеріалів у 2016р. індекс промислової продукції становив 101,4%. 
Згідно даними Державної служби статистки у 2016 р. вироблено 80,3 
млн м2 тканин, 2,6 млн. одиниць одягу (костюмів, комплектів і т.д.), 
20,2 млн. пар взуття[2]. У 2016р. серед основних імпортерів виробів 
легкої промисловості виступали: країни ЄС (60%), Російська 
Федерація (15%), Білорусь (9%), Казахстан (1%) та ін. 

Значна частина великих українських підприємств легкої 
промисловості працює на давальницькій сировині для відомих 
зарубіжних брендів. За даними Української асоціації легкої 
промисловості, близько 85% виготовлених в Україні суконь і 
костюмів повертаються замовнику, а згодом імпортуються як готовий 
виріб. Замовник направляє на українські фабрики давальницьку 
сировину (тканини, нитки та інше), а українські фабрики виконують 
замовлення і відправляють вже готовий одяг в Європу і США. 
Наприклад, костюми для німецької швейної фабрики Hugo Boss 
виготовляють «Бердичівська швейна фабрика» та Вінницька фабрика 
«Володарка», дещо раніше цей бренд співпрацював з Київськими 
фабриками «Дана» і «Юність». 

Серед інших українських фірм, які виготовляють продукцію для 
відомих іноземних брендів можна назвати: Одеську швейну фабрику 
«Грегорі Арбер» (Benetton, Mexx), Тульчинську швейну фабрику в 
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Вінницькій області (Roxy, Staff, Walker), фабрику «Кремтекс» в           
м. Кременчук (Betty Barclays, Vera Mont), фабрику «Трембіта» в         
м. Чернівці (Fellini, Prado) та ряд інших підприємств. 

Разом з тим, як показує практика, вітчизняне виробництво 
зазнає труднощів з процесом налагодження власної справи, а відтак 
не може відмовитися від «давальницьких схем», оскільки 
підприємства не в силі сплачувати надвисокі податки та конкурувати 
з великою кількістю товарів зза кордону, які часто є більш нижчої 
якості та більш конкурентоспроможними за ціновими параметрами. 

Серед основних проблем у розвитку експортного потенціалу 
легкої промисловості України слід виділити: 

 низький рівень конкурентоспроможності виробів легкої 
промисловості. Насамперед, це пов’язано з невідповідністю 
технічним та санітарним стандартам і системам стандартизації та 
сертифікації. Для усунення даної проблеми українським виробникам 
слід модернізувати прилади та обладнання, підвищувати вимоги до 
власної продукції та втілювати їх у виробництві; 

 проблеми в ветеринарному та екологічному контролі. Необхідно 
запроваджувати системи контролю за виконанням цих вимог та 
підвищувати рівень встановлення оптимальних та допустимих меж; 

 порівняно низький професійний рівень трудового персоналу. 
Необхідно проводити підвищення кваліфікації, а також оптимізувати 
час на виконання виробничих завдань на підприємствах; 

 порівняно невеликий асортимент товарів. Українським 
виробникам слід розширювати асортимент товарів виробничо
технічного та спеціального призначення (наприклад, тканини для 
укриття, пожежні рукави, фільтри і т.д.), оскільки споживчий 
асортимент є досить розвинений (одяг, хутрові вироби, тканини, 
вироби медичного призначення, коврові  вироби та ін.); 

 відсутність вітчизняної сировинної бази. Україна практично не 
виготовляє тканини, нитки, та обладнання для легкої промисловості, а 
відтак  усі товари проміжного споживання є імпортними. 

Отже, можна зробити висновок, що експортний потенціал легкої 
промисловості України, безумовно, є, проте товари українського 
виробництва не в змозі конкурувати з імпортними аналогами. В 
основному це зумовлено використанням новітніх технологій у 
виробництві підприємствами розвинених країн. Тому Україні слід 
використовувати зарубіжний досвід та розширювати виробництво 
сировинної бази для легкої промисловості. 
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PERFORMANCE AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF 
AGRICULTURAL SPHERE IN A GLOBALIZATING WORLD 

The globalization of economic activities is one of the most important 
tasks of modern states. It brings new opportunities, challenges and 
concerns of each entity of the world economy. As for Ukraine, the 
government faced the task to develop a clear foreign position, which would 
take into account the export potential of the country and would be based on 
a comprehensive assessment of current global realities.  

Agribusiness focuses almost onethird of the basic production assets, 
operates the fourth part of the population employed in the national 
economy, produces more than 20% of the gross social product and one
third of national income, and forms 70% of retail turnover. However, 
insufficient financing, lack of agricultural machinery and the latest 
technologies of cultivation of agricultural crops leads to low manufacturing 
productivity and lack of competitiveness of products on the world market. 

Nevertheless, we are seeing positive changes in the development of 
foreign economic relations and increasing exports. In 2016 foreign trade 
amounted $19.6 billion, which is by 26% higher than the 2015 ($15.5 
billion) and by 20% in comparison with 2014 ($16.3 billion). The total 
foreign trade volume of the country is 26.1%. 

The main objectives of agricultural policy in the future are working 
on the geographical and commodity diversification of the Ukrainian export 
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market, attracting small and medium enterprises to export activities.

 
Analysing the data regarding the structure of exports by country in 

2016, observed the following trend: Asia – 45.9% ($7099.2mln), European 
countries  27.5% ($4242.4mln), Africa 15.7% ($2424.2mln), CIS – 7,7% 
($1185.1mln), the United States – 0.9% ($44.9mln), other countries – 2.9% 
($440.7mln) [1].  

Therefore, compared with the previous year, it is observed an 
increase of exports in all directions, except the CIS. Ukraine has a strong 
natural base for increasing the agricultural sector. According to the Global 
Competitiveness Index, Ukraine dropped to 6 items (85) in 20162017 
rankings compared to 20152016 (79) [3], according to the KOF 
globalization index on 42 place in 2016 [2]. The development of the 
agricultural sector, the introduction of new technologies, funding from the 
state, providing conditions for development of national manufacturers, the 
opening of new markets may provide an opportunity to strengthen global 
competitiveness of the country, strengthening the economic condition and 
recovery from the crisis. 

In 2017, it is planned UFEB’s work (Ukrainian Food Expert Board) 
on opening of the EU markets, (i.e. China for Ukrainian beef, the Republic 
of South Africa for pork, Japan and Korea for dairy products). It is possible 
collaborating with the countries of Asia and Africa (Vietnam, China, 
Egypt, Algeria, Sudan, Tanzania, Namibia, Ghana, and others) for opening 
of markets [1]. 

Therefore, for successful development of agriculture in the 
conditions of globalization it is necessary to carry out government policy 
of continuously improving of the investment attractiveness of the 
agricultural sector, introduction of new technologies and innovation, using 
modern technology, which will lead to the opening of new markets, 
competitiveness and exit from the crisis in Ukraine. 

References 

0

2

4

6

8

Asia region Europe region Africa region CIS region Other states

V
o

lu
m

e 
o

f 
ex

p
o

rt
, b

il
li

o
n 

U
S

A

Regions

Structure of export in 2015 and 2016

2015 2016



60 
 

1. Forecast of UFEB for the development of agriculture sphere in 
2016 [electronic resource] – access mode: http://ukrainian
food.org/uk/post/ufebprognozuuezrostannaagrarnogoeksportuukraini
u2016rocina13 

2. KOF globalization Index [electronic resource] – access mode: 
http://globalization.kof.ethz.ch/ 

3. The Global Competitiveness Report 20162017 [electronic 
resource] – access mode: https://www.weforum.org/reports/theglobal
competitivenessreport201620171 

Supervisor: Kyrylenko O.M., NAU, PhD in economics, associate 
professor, the Department of Foreign Economic Activity of Enterprises, 
Kyiv.  

 
Котенко Н.С., студентка, І курс, 1М група 

факультет міжнародної торгівлі й права, 
Київський національний торговоекономічний університет 

(м. Київ) 
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА НА СВІТОВОМУ РИНКУ АГРОПРОДУКЦІЇ 
Конкуренція є основною рушійною силою ринкової економіки, 

інструментом  забезпечення її рівноваги й гармонійного розвитку. 
Визначення конкурентної позиції підприємства ґрунтується на 
процесі створення та підтримки конкурентних переваг. У широкому 
розумінні конкурентна позиція підприємства є узагальненням 
стратегічного бачення підприємством власних довгострокових 
переваг на ринку функціонування. Тобто, конкурентну позицію 
підприємства слід розглядати як похідну від конкурентних переваг 
підприємства, які складають природну форму існування підприємств. 
Виходячи з вищесказаного, можна сформувати певний причинно
наслідковий ланцюжок: конкурентоспроможність втілюється в 
конкурентну перевагу, а потім оформлюється як конкурентна позиція. 

Формування конкурентної позиції залежить від масштабів 
діяльності підприємства, які або обмежуються вони 
внутрішньогалузевою конкуренцією на внутрішньому ринку, або 
потребують урахування специфіки конкурентної ситуації на 
закордонних ринках збуту продукції. Також при визначенні 
конкурентної позиції необхідно приділити увагу аналізу специфічних 
галузевих факторів, які визначають джерела забезпечення 
конкурентних переваг суб’єктів господарювання в галузі [1]. 

Подальший розвиток ринкових відносин і механізмів 
регулювання діяльності підприємств потребують фундаментальних 
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досліджень  проблем конкуренції та конкурентоспроможності, 
зокрема, в аграрному секторі економіки. Забезпечення конкурентних 
переваг українських підприємств на світовому ринку агропродукції 
потребує урахування як специфічних галузевих факторів впливу, так 
й особливостей  

Фактори формування конкурентної позиції можна умовно 
розділити на зовнішні й внутрішні. Зовнішні фактори формуються та 
чинять вплив на рівні галузі або регіону. На макрорівні визначається 
конкурентоспроможність держави й економіки країни в цілому, що 
формується під впливом державного регулювання, науково
технічного прогресу, розвитку ринкової інфраструктури тощо. До 
зовнішніх факторів формування конкурентної позиції підприємства 
традиційно відносяться: політична обстановка в державі, економічні 
зв’язки, наявність конкурентів, розміщення виробничих сил, 
наявність сировинних ресурсів, загальний рівень техніки та 
технологій, система управління виробництвом, концентрація 
виробництва, виробнича база. Також на підприємства (зокрема, 
виробників агропродукції) має суттєвий вплив діяльність науково
дослідних установ, які використовують у виробництві 
сільськогосподарської інноваційні технології та сучасне високоякісне 
обладнання.  

У випадку функціонування підприємства на закордонних ринках 
збуту до зовнішніх факторів формування конкурентної позиції також 
слід долучити фактори, що визначають сприятливість національного 
середовища приймаючої країни для міжнародного бізнесу – 
політичні, економічні, технологічні, соціальні, ментальні та ін. Також 
підлягають урахуванню специфічні особливості галузевого 
регулювання в приймаючій країні – тарифні та нетарифні обмеження, 
рівень субсидування та наявність галузевих програм підтримки 
національних виробників, нормативна база підтвердження якості 
продукції, вхідні бар’єри в галузь та ін. 

Внутрішні фактори формування конкурентної позиції 
підприємства визначаються станом та тенденціями розвитку його 
внутрішнього середовища загалом та окремих підсистем 
(виробництво, фінанси, збут та ін.) зокрема. До внутрішніх факторів 
формування конкурентної позиції підприємства на світовому ринку 
агропродукції доцільно віднести наступні: система та методи 
управління на підприємстві, рівень технологій у виробництві, рівень 
організації процесу виробництва, система довгострокового 
планування, інноваційний характер виробництва, ступінь задоволення 
додаткових потреб конкретного споживача, якість продукції та 
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неодмінно – наявність документів міжнародного зразка, що її 
підтверджують. 

Фахівці неодноразово акцентували увагу на тому, що 
українським підприємствам необхідно виробляти таку продукцію, яка 
буде конкурентоспроможною на зарубіжних ринках. За сучасних 
умов глобалізації це й запорука втримання позиції на внутрішньому 
ринку, й умова ефективної інтеграції до світового економічного 
простору. Стандарти міжнародної якості, так само як і інші позиції з 
набуття вітчизняними підприємствами конкурентних переваг, можуть 
бути розроблені в рамках стратегії просування  національної  
експортної продукції на світовому ринку агропродукції [2]. 

Нарешті, безпосереднім чином впливають на формування 
конкурентної позиції агропромислового підприємства такі фактори, 
як інфраструктура та інформаційне забезпечення. На сьогодні рівень 
розвитку цих двох факторів у нашій країні є недостатнім. Експортери 
мають низький рівень кваліфікації й поінформованості щодо ситуації 
на світових ринках. У результаті це часто призводить до 
невиправданого заниження цін і проведення демпінгових 
торговельних операцій на світовому ринку, що веде до відповідної 
реакції з боку інших держав і створює для наших експортерів імідж 
"недобросовісних конкурентів".  

Ґрунтовний аналіз та урахування підприємствомекспортером 
агропромислового сектору факторів формування конкурентної 
позиції, поряд із державним регулюванням, здатні забезпечити сталий 
розвиток аграрної сфери, не припустити дискримінації 
сільськогосподарських підприємств у розподілі прибутків з боку 
переробної галузі й торгівлі, та забезпечити норму прибутку, що 
відповідає її рівню в інших галузях народного господарства. 
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 РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ЕКСПОРТУ ЗЕРНОВИХ 
КУЛЬТУР ТА ПРОДУКЦІЇ З НИХ 

Однією із провідних галузей економіки України є 
агропромисловий комплекс. Значну частку експорту складають саме 
зернові культури. Їх обсяг склав 16,4 % до загальної структури 
експорту. У той час як, продукція борошномельної круп’яної 
промисловості – 0,4%, готові продукти із зернових культур – 0,6% [3]. 
На жаль, виробництво зернових культур має спадну віддачу від 
масштабу, тобто, якщо один виробничий фактор має природне 
походження, то рано чи пізно збільшення вкладень капіталу (праці) 
призведе до виробництва все меншої кількості продукції на одиницю 
праці або капіталу. Виходячи на міжнародний ринок, країна збільшує 
виробництво, освоюючи  менш родючі землі. Кожну додаткову тонну 
зерна буде все дорожче виробляти, а світова ринкова ціна на зерно не 
буде компенсувати цю різницю [1, ст.7677].  

Метою дослідження  є аналіз обсягів експорту зернових культур 
через побудову ARIMAмоделі з урахуванням сезонності товару, 
проведення прогнозу та формування висновків на основі отриманих 
результатів. Модель ARIMA (1,0,0)(1,0,0)[12]. Оскільки, в Україні, 
збір врожаю відбувається 1 раз на рік, то потрібно враховувати 
відповідний місяць минулого року (наприклад, здійснення прогнозу 
на 01. 2017 р. вимагає врахування значення за 01. 2016 р.). ЗаPACF, 
також, потрібно враховувати лаг першого порядку (тобто, при 
прогнозуванні на 01.2017 р. потрібно врахувати значення за 12.2016 
р.).  

Отже, отримуємо: 121 *5811.0*4535.01.522350   ttt yyy . 

 
Дата Прогноз, тис. 

дол. США 
Нижня границя 

довірчого 
інтервалу (80%) 

Верхня границя 
довірчого інтервалу 

(80%) 
2017.01 445277.1 310688.9 579865.4 
2017.02 521970.4 374186.8 669754.0 
2017.03 541462.2 391108.0 691816.5 
2017.04 541191.5 390313.8 692069.1 
2017.05 448112.3 297127.2 599097.3 
2017.06 436864.0 285856.8 587871.1 
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2017.07 412642.4 261630.7 563654.1 
2017.08 589844.3 438831.6 740856.9 
2017.09 544752.1 393739.3 695765.0 
2017.10 556383.5 405370.7 707396.4 
2017.11 567060.4 416047.6 718073.3 
2017.12 603538.1 452525.3 754551.0 
 
Розрахунки проведені автором за допомогою пакета R.  

На мою думку, перш за все, потрібно зосередити увагу на 
виробництві готової продукції. Одним з найперспективніших 
способів розширення ринку збуту і пошуку потенційних клієнтів для 
українського експорту зерна та продуктів з нього є продовольча 
виставка EastFoodIndonesia 2016. Індонезія відкриває перед Україною 
великі перспективи. Це, насамперед, низьке ввізне мито, лояльна 
політика у сфері фітосанітарних норм і, звісно, попит на 
сільськогосподарську продукцію. Головна перевага ринку Індонезії 
те, що країна не застосовує тарифну ескалацію, тобто ввізне мито на 
продукцію з доданою вартістю не залежить від ступеня її обробки. 
Ввізне мито на пшеничне борошно дорівнює 5%, на борошно інших 
сортів 5,4%, на крупи5%. Також, у України немає квот на поставку 
продукції в Індонезію. Варто зазначити, що до товарів з доданою 
вартістю не застосовуються жорсткі фітосанітарні норми як, 
наприклад, із сировиною [2, ст. 18].  

Подруге, важливим є впровадження нових шляхів для поставки 
продукції у віддалені країни. Одним з найперспективніших напрямів, 
але нерозвиненим є «Новий шовковий шлях», який надає цінності 
транзитному потенціалу України. На жаль, час доставки є довшим, 
тому більша частина поставок здійснюється у контейнерах. Вартість 
транспортування 40футового контейнера коштує $5500. Для 
перевезення продукції із зернових культур потрібно зменшити 
тарифну вартість транспортування та скоротити час доставки товару 
[4].  
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РИНОК МЕДУ В УКРАЇНІ 
Високорозвинений ринок меду є традиційним для України з 

огляду на сприятливі природнокліматичні умови та споконвічні 
традиції бджільництва. України входить до рейтингу десяти 
найбільших країнвиробників меду, займаючи четверте місце в світі 
за його виробництвом (поступаючись Китаю, Аргентині та 
Туреччині), але лише шосте – за обсягами експорту в ЄС.  Навіть, 
попри політичну нестабільність в країні  і військові дії на Сході, 
тенденція зростання поставок українського меду на зарубіжні ринки 
зберігається.  Особливий інтерес до українського меду мають 
споживачі країн ЄС переважно за рахунок вдалого співвідношення 
ціни та якості. Цьому також сприяли девальвація гривні, надання 
безмитних імпортних квот і визнання свого часу комісією ЄС 
відповідності якості українського меду європейським стандартам. 
 Три основні напрямки експорту української солодкої продукції 
вже декілька років залишаються незмінними. Найбільшим зовнішнім 
ринком на даний час є Німеччина. Туди відвантажується (за даними 
2016 р.) 42% всього експортованого меду (що на 13% більше, ніж в 
2015 р.) [1]. Головним конкурентом за німецький ринок збуту є 
Китай, з яким дуже складно змагатися, оскільки у них величезні 
обсяги виробництва, що впливає на ціну, а головне – вони дуже 
гнучкі й завжди готові внести корективи у своє виробництво за 
бажанням покупців. Але останнім часом через низьку якість і 
тривалий термін поставок німці все більше віддають перевагу 
українській продукції. На ринку США, де Україна входить в п'ятірку 
головних постачальників меду, частка імпорту цієї продукції в 
минулому році складає 17% в натуральному вираженні, а обсяг 
поставок у вартісному вираженні склав 22% від загального обсягу. На 
дешевий китайський мед в США введені антидемпінгові санкції, тому 
конкурує за американський ринок меду Україна тільки з 
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постачальниками В'єтнаму та Індії. Замикає трійку лідерів Польща з 
питомою вагою 17% (тоді як в 2015 р. її частка була 20%). Фактично 
на європейських ринках конкуренцію українському меду елітних 
сортів може скласти лише Угорщина. Хоча і в угорського меду 
собівартість значно вища українського. Неможливо не зазначити, що 
хоча в східноєвропейських країнах власне виробництво меду є доволі 
сильним, вони також активно купують мед з України. 

Лідером серед українських компанійекспортерів є «Бартнік»  
19% поставок у першому півріччі 2016 р. (5% з них було здійснено 
компанією «Бартнік» і 14% компанією «Юкрейніан Бі»). На другому 
місці  миколаївська компанія «Агро Іст Трейд» (частка якої склала 
14%, проти 16% в 2015 р.). Третє місце з 12% посідає Багатогалузевий 
концерн «Співдружність» з Херсона (13% всіх експортних поставок 
меду 2015 р.). Четверте місце з часткою 10% належить донецькій 
компанії «Український мед», яка спеціалізується на закупівлі меду у 
пасічників з центрального, східного та південного регіонів країни. 
Останню п’яту позицію займає «АсканіяПак» (7%). Найдорожчий 
бджолиний мед експортували компанії "ЕкспотрейдМ" (Миколаїв), 
RURGROUP S.A. (Київ) і "Титан" (Кілія, Одеська обл.). Найдешевшу 
продукцію на зовнішній ринок відправили компанії "Бітрейд Вест" 
(ІваноФранкове, Львівська обл.) і Медова корпорація "Кельманн" 
(Херсон). 

Проте, дослідивши більш детально цю галузь в спектрі її 
подальшого розвитку і перспективності для України, все ж таки 
спливає велика кількість підводних каменів. Ряд проблем, що 
заважають вдало конкурувати на зовнішніх ринках, посуваючи інших 
країнекспортерів  невизначеність ціни, неоднозначна якість і поява 
недобросовісних експортерів. До того ж досі немає достовірної 
офіційної статистики щодо ринку меду України. 

За умов низького попиту внутрішнього ринку через складну 
соціальноекономічну ситуацію у країні лише експорт меду здатний 
підтримати галузь бджільництва. Інтеграція нашої країни в 
глобалізовану економіку потребує адаптації цієї галузі до існуючих 
міжнародних умов торгівлі і стандартів, що за умов досить високої 
якості вітчизняної продукції гарантує її конкурентоспроможність та 
вихід на ринки як Європи, так і інших країн. 
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 МИТНО-ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ В 
УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Митнотарифне регулювання – найважливіша складова митної 
справи, одна з основних функцій митних органів будьякої країни. 
Згідно з принципами Генеральної угоди з тарифів та торгівлі Світової 
організації торгівлі (ГАТТ/CОТ) митнотарифна політика держави 
спрямована на регулювання зовнішньої торгівлі, захист внутрішнього 
ринку і стимулювання експорту» [1; 4].  

Серед найбільш актуальних проблем сьогодення є впровадження 
міжнародних норм і правил, адже саме вони забезпечать перехід до 
єдиних стандартів у галузі митної справи і вирішать питання щодо 
спрощення митних процедур, допоможуть здійснити поетапне 
наближення митного законодавства України до ЄС. 

Надходження від справляння ввізного мита у високорозвинутих 
країнах світу становить близько 0,3% загального обсягу ВВП, а мито, 
в першу чергу, виконує регулюючу функцію. Однак, коли одним із 
головних пріоритетів митних органів України є забезпечення 
поповнень державного бюджету, відбувається перетворення митних 
органів у суто фіскальну службу, що призводить до певного 
дисбалансу, створюючи перешкоди для міжнародної співпраці та 
знижуючи ефективність боротьби з митними правопорушеннями. 
Таким чином, збільшуються масштаби ухилень від плати податків, не 
приділяється достатньо уваги розвитку співпраці на міжнародних 
риках, а також знижується конкурентоспроможність національних 
товаровиробників [4]. 
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В контексті євроінтеграційних прагнень, доречно констатувати, 
що найбільш позитивного ефекту можливо досягти за умови 
поєднання методів тарифного та нетарифного регулювання. 

Особливої уваги заслуговує потреба змін національного 
законодавства, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС. Адже 4й розділ «Торгівля і питання пов’язані з торгівлею», 
передбачає лібералізацію торгівлі, а також гармонізацію 
законодавства і нормативнорегуляторної бази. 

Зона вільної торгівлі, про яку йдеться в 4му розділі Угоди, 
створює умови для відкриття ринків шляхом поступового скасування 
митних тарифів, надання безмитного доступу в рамках квот, а також 
гармонізацію українських законів, норм і стандартів з тими, які діють 
в ЄC [5]. Вступ України до ЄС уніфікував та врегулював питання 
здійснення митної справи. 

Для того, аби зекономити час при розмитненні товарів, зменшити 
розбіжності між митними процедурами різних країн, запропоновано 
та розпочато роботу над втіленням: 

- автоматизації аналізу всіх ризиків відбору товарів на митному 
догляді; 

- створення єдиної електронної бази між усіма суб’єктами, що 
беруть участь у ЗЕД; 

- об’єднання у єдину систему контролю, наявні системи за 
експортом, імпортом та транзитом; 

- надання можливості подавати митну декларацію в електронному 
вигляді незалежно від місця розташування декларанта [3]. 

Таким чином, питання використання інструментів митно
тарифного регулювання залишається актуальним, а розуміння та 
виконання основних функцій дозволяє дотримуватись балансу 
національних інтересів та інтересів іноземних партнерів. 
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НЕТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

У сучасному світі однією з основних рушійних сил економічного 
розвитку виступає міжнародна торгівля, яка є сферою міжнародних 
економічних відносин і являє собою сукупність зовнішньої торгівлі 
товарами, послугами, продукцією інтелектуальної праці всіх країн 
світу. Нині вона становить 80% усіх міжнародних відносин. 

Попри лібералізацію митних тарифів, більшість країн починає 
приділяти більше уваги нетарифним бар’єрам. За загальним обсягом 
застосування нетарифних бар’єрів в трійку лідерів входять США, 
Японія та ЄС. 

До поняття нетарифні обмеження включають цілу групу 
адміністративних, фінансових, кредитних, технічних та інших 
заходів, які обмежують імпорт та експорт товарів і послуг [1]. 

Незважаючи на те, що серед економістів та юристів не 
заперечується факт негативного впливу нетарифних обмежень, які 
зумовлюють виникненням економічних втрат, на практиці небагато 
країн дотримуються принципу вільної торгівлі [2]. 

В законодавстві України немає детального визначення 
нетарифних обмежень зовнішньоекономічної діяльності. У ст. 16 
Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» вказано лише, 
що регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 
здійснюється за допомогою передбачених в законах України актів 
тарифного і нетарифного регулювання, які видаються державними 
органами України в межах їх компетенції [3]. 

Україна має у своєму розпорядженні арсенал регуляторів 
зовнішньоекономічної діяльності, серед яких основними є правові, 
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адміністративні, економічні. Але через неефективне застосування 
обмежень існує тенденція, що нетарифні обмеження можуть не 
завжди приносити користь. 

Навіть, на думку численних українських експортерів, 
найсерйознішими внутрішніми бар'єрами для міжнародної торгівлі є: 
загальна ускладненість регулювання (зокрема, численні дозволи, 
реєстрації, ліцензії, технічні регулювання) та поганий контроль за 
його впровадженням, а також пов'язані з ними корупція; зволікання і 
висока вартість виконання всіх нормативних вимог; процес 
повернення ПДВ експортерам, який потребує багато часу й коштів; 
непередбачуваність та корупція на митниці. 

Звичайно проблем досить багато, але існують різні підходи щодо 
вдосконалення механізмів регулювання міжнародної торгівлі 
України. Через це було б доречним звернути увагу на наступні 
пропозиції: 

1) удосконалити Закон України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність»;  

2) удосконалити процедури здійснення експортного контролю за 
товарами; 

3) реалізувати методи регулювання квот на експортімпорт згідно 
з найкращими практиками та рекомендаціями СОТ; 

4) змінити правила регуляції зовнішньої торгівлі, ліцензій на 
експорт / імпорт і заходи захисту відповідно до норм і правил 
СОТ. 

Реалізація вищевикладених пропозицій сприятиме забезпеченню 
на основі використання європейських та взагалі міжнародних 
стандартів вдосконаленню системи зовнішньоторговельного 
регулювання України і суттєвому підвищенню результатів її 
функціонування для національної економіки. 
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НЕТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У КРАЇНАХ ЄС 
Європейський Союз, як найбільш розвинене інтеграційне 

об’єднання, є показовим прикладом країн, що застосовують 
нетарифні обмеження. Серед усіх заходів нетарифного регулювання, 
що застосовуються Європейським Союзом найбільшу частку 
займають технічні бар’єри та фітосанітарні заходи. 

Найбільша  кількість технічних бар’єрів застосовується до 
високорозвинених та розвинених країн, адже якість їхніх продукції є 
високою, що дозволяє збільшити імпорт на територію ЄС та 
спричиняє необхідність захисту вітчизняного виробника [2]. 

Для країн Європейського Союзу велике значення має захист 
національних товаровиробників. Для цього ЄС проводить політику 
спеціальних розслідувань щодо фактів зростання імпорту, за 
результатами яких застосовуються спеціальні захисні заходи. 
Найбільшу їх кількість члени Європейського Союзу застосовують до 
продуктів тваринного походження, готових продуктів та продуктів 
хімічної промисловості.  

Нині кількісні обмеження займають найменшу частку в засобах 
нетарифного регулювання Європейського Союзу. Їх налічується 
близько одинадцяти, що є характерним для розвинених країн, в яких 
частка кількісних обмежень в зовнішній торгівлі, як правило, не 
перевищує 5%.  За останні роки динаміка зміни інструментів 
нетарифного регулювання має нестабільний характер, що насамперед 
пов’язано з тим, що кількісні обмеження, як засоби нетарифного 
регулювання не можуть бути  застосовані постійно [1]. 

Кількісні обмеження мають дуже тісний зв'язок з тарифними 
квотами. Якщо проаналізувати динаміку кількісних обмежень та 
тарифних квот, то можна помітити, що з 2004 го року до сьогодні їх 
кількість була практично ідентичною [2]. 

Поширеною формою конкурентної боротьби на світовому ринку 
є демпінг. Нині ЄС займає третє місце серед країн, що застосовують 
антидемпінгові заходи (228 заходів), хоча за останні роки їх кількість 
значно зменшувалась. 

Загалом найбільшу кількість антидемпінгових заходів ЄС 
застосовував та застосовує до Китаю, Індії та Російської Федерації, 
що спричинено, передусім, дешевою робочою силою в цих країнах та 
низькою вартістю сировини, що й дозволяє їм експортувати свою 
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продукцію за нижчими цінами. Хоч і ЄС займає третє місце по 
застосуванню антидемпінгових заходів, він також є одним із лідерів 
продажу продукції за заниженими цінами. Європейський Союз займає 
в цьому рейтингу одинадцяте місце, з показником  74 доведених 
випадків експорту за заниженими цінами [2]. 

У результаті застосування таких методів нетарифного  
регулювання, як компенсаційні заходи, країна імпортер збільшує свій 
імпорт, що приносить більше грошей в бюджет країни.  Можна 
спостерігати, що існує велика залежність між цими показниками, 
адже коефіцієнт кореляції дорівнює 0,9181. 

Для вдосконалення системи нетарифного регулювання в ЄС 
можна застосувати декілька варіантів. Це може бути збільшення 
кількості спеціальних захисних та компенсаційних заходів для 
захисту вітчизняного виробника та збільшення надходження в 
бюджет, проте такі заходи застосовуються лише в окремих випадках 
виникнення загрози національному виробництву та економіці країни. 

Після підписання поглибленої та всеосяжної угоди про вільну 
торгівлю між Україною та ЄС, кількість нетарифних обмежень, що 
застосовуються Європейським Союзом помітно зросла, що вимагає 
значних зусиль з боку української сторони. Розглядаючи промислову 
продукцію, то, незважаючи на позитивні кроки на шляху до 
підписання Угоди АСАА (Угоди про оцінку відповідності та 
прийнятність промислових товарів), українські товари поки не 
можуть бути сертифіковані в Україні для імпорту в 
ЄС.Запровадження європейських стандартів та уніфікація 
європейського законодавства нині сприяє підвищенню якості 
продукції на внутрішньому ринку України, а також  формуванню 
позитивного іміджу України на світових ринках як виробника якісних 
товарів. 
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МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІМПОРТУ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ В 

УКРАЇНІ 
На сьогодні в світі дуже гостро стоїть питання з приводу 

проблем екології, які спіткали нашу планету особливо через значний 
антропогенний вплив у другій половині 20 століття. Це питання є 
надзвичайно важливим для кожного мешканця нашої планети, тому 
воно належить до переліку викликів всесвітнього форуму глобальних 
проблем людства. Стосовно України, то ми належимо до країн з 
поганою екологією, однак в рейтингу екологічної ефективності в 2014 
році ми знаходилися на 95 місці, а вже в 2016 на 44 місці [1]. Оскільки 
серед основних джерел забруднення довкілля автомобільний 
транспорт знаходиться на 2ому місці, я б хотів розглянути 
особливості та перспективи покрашення митного регулювання їх 
товару субституту, а саме електромобілів. 

Станом на 23 січня 2017 року в Україні офіційно зареєстровано 
3161 «зелену» машину. Розглядаючи тенденцію збільшення кількості, 
можна сказати, що зростання ринку електромобілів в Україні 
становить 300%, при середньосвітовому показнику в 100% [2]. Така 
статистика може показатися досить успішною для країни, однак для 
більш повного аналізу слід розглянути частку таких авто серед 
загальної кількості транспортних засобів. В Україні ця частка 
становить близько 12%, наприклад в Норвегії частка електромобілів 
становить 19%.  

На сьогодні в Україні робляться певні кроки для стимулювання 
переходу на електроавтомобілі, наприклад починаючи з 25 листопада 
2015 року Верховною Радою України було прийнято закон про 
відміну ввізного мита на імпортні транспортні засоби, які ввозять в 
Україні та які оснащені електричними двигунами, який вступив в дію 
з 1 січня 2016 року. Однак як показує практика цього замало для 
більш масштабного збільшення кількості електромобілів в країні, в їх 
ціну все ще включають акцизний збір в розмірі 109 євро за автомобіль 
та податок на додану вартість в розмірі 20% [3].  

На сучасному етапі є досить велика кількість пропозицій, які 
сприятимуть зростанню обсягів електромобілів в країні. Одну з таких 
пропозицій не було прийнято ВР України, яка передбачала тимчасову 
відміну до 1 січня 2020 року ПДВ та акцизного збору. В свою чергу 
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при ухваленні даного законопроекту це дасть змогу знизити вартість 
електромобілів на 28%. Не менш важливим є те, що є доповнення до 
законопроекту, в якому передбачається відміна тих самих податків і 
зборів не лише на авто, а на комплектуючі в тому числі. 

Найбільшою проблемою для України є те, що держава не 
зацікавлена в розвитку електромобільної інфраструктури в країні. 
Насамперед, стимулюванням використання автомобілів на електриці 
має піклуватися держава, створюючи сприятливі умови для цього. 
Існує досить велика кількість прикладів, як держава сприяє 
збільшенню кількості електромобілів в країні. Уряди таких країн як: 
США, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Великобританія, 
Японія, тощо підтримують власників податковими пільгами, 
разовими виплатами, звільненням від різних постійних витрат 
(паркування, дорожній збір, проїзд платними автобанами тощо). Не 
менш важливим є правильно розставлені цілі, відповідно до яких 
країна створює програму розвитку. Наприклад, відповідно до 
стратегії Європа2020 більшість країн ЄС шаленими темпами 
переходять на електромобілі, обмежуючи ввіз, виробництво та 
реалізацію автомобілів з бензиновими двигунами.  

Отже, зважаючи на зростання кількості електромобілів в Україні 
та досить швидкі тенденції їх поширення, можна сказати, що 
потенціал використання таких транспортних засобів досить високий. 
Однак, уряду країни слід приділяти значно більше уваги для 
покращення як умов їх придбання, так і функціонування. Необхідно 
розробити чітку стратегію, яка створить вектор в якому необхідно 
рухатися задля досягнення належного економічного та екологічного 
ефекту.  
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ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 
Сьогодні імпортозаміщення, як найважливіший фактор 

досягнення збалансованого розвитку економіки виробничих 
підприємств та держави в цілому, по праву і обґрунтовано є 
пріоритетом політики управління.  

Впровадження стратегії імпортозаміщення на підприємстві, 
тобто створення конкурентного продукту власними силами завдяки 
модернізації виробничих потужностей та переорієнтації виробництва,  
є одним із напрямів зменшення питомої ваги імпортних матеріалів, 
сировини та комплектуючих у складі готової продукції підприємства. 
Це надає можливість удосконалити контроль за якістю продукції, 
скоротити термін окупності, забезпечити повне завантаження власних 
виробничих потужностей, збільшити рентабельність підприємства за 
умови виявлення факторів ризику та їх оцінки [1]. Розумне вирішення 
цього питання дозволить не тільки скоротити імпорт, а й зберегти в 
країні значний обсяг валютних коштів та здешевити товари, 
підтримати вітчизняного виробника.  

Стратегія імпортозаміщення набуває особливої значущості для 
впровадження  на виробничих підприємствах, що працюють в сфері 
FMCG. Часто такі підприємства стикаються з необхідністю імпорту 
сировини агропромислового комплексу та пакувальних матеріалів, що 
зумовлено невідповідностю продукції українських постачальників 
вимогам та стандартам, неможливості поставок у  достатній кількості 
для забезпечення необхідного рівня виробництва або відсутністю 
даної сировини на території України. Виробничим підприємствам 
необхідно купувати іноземну валюту для закупівлі імпортної 
сировини, що приносить ризики для підприємств через нестабільність 
валютного ринку в Україні. Наступною проблемою є кількість днів, 
що витрачається на перевезення від складу постачальника, що 
знаходиться в одній країні, до складів виробника в Україні.  

Цікавим є приклад впровадження стартегії імпортозаміщення на 
виробничому підприємстві ТОВ «Нестле Україна». Зіштовхнувшись з 
проблемою великого обсягу імпортної сировини, менеджментом 
компанії було прийнято рішення в 2007 році запустити ініціативу 
«Господар» з фокусом на місцевих постачальників сировини та 
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пакувальних матеріалів, завдання якої  локалізація виробництва, 
тобто імпортозаміщення. Передумовою запуску даної програми був 
обвал гривні, вибух фінансової кризи, залежність компанії від 
іноземної валюти.  

Головною метою даної програми було надання консультацій, 
проведення навчань і практичних занять, роз’яснення різноманітних 
вимог щодо якості та безпеки харчових продуктів, надання іншої 
технічної підтримки, спрямованої допомогти українським 
постачальникам досягнути того рівня розвитку виробництва, який би 
міг забезпечити відповідність сировини та умов її виготовлення не 
лише стандартам компанії, а й міжнародним стандартам. Завдяки 
позитивним результатам реалізації програми «Господар», у 2016 році 
управлінням компанії було  вирішено розширити дану ініціативу з 
довгостроковою перспективою, яка отримала назву «Господар+». 
Програма націлена на зниження обсягу імпортованої сировини та 
пакувальних матеріалів для виробничих потужностей ТОВ «Нестле 
Україна» в Україні. Мета компанії максимально збільшити частку 
сировини та пакувальних матеріалів, що закуповується на місцевому 
ринку.  

Було визначено 5 основних категорій сировини, які потрібно 
розвивати для імпортозаміщення та розширення експорту: томатна 
паста, сушені морква, цибуля, гриби, перець. Головні категорії по 
пакувальних матеріалах: скло, гнучке пакування. Філіали NestleS.A. в 
Ізраїлі, Індії та Малайзії закікавлені в імпорті томатної пасти 
українського виробництва та готові допомагати українським 
експортерам для виходу на їхні ринки. На даний момент компанія 
імпортує тільки те, що не виробляється в Україні,  це кава, какао і 
спеції. 

Частка української сировини і пакувальних матеріалів, що 
використовуються фабриками компанії ТОВ «Нестле Україна» у 
Львові («Світоч»), на Волині («Волиньхолдінг») та в Харкові 
(«Техноком») становить 70% (+20% порівнянно з 2007 роком)[2]. 

Також в рамках даного проекту було запущено спільний проект 
з Сумським НАУ для аграріїв з оцінювання сільськогосподарського 
виробництва – «RISE». RISE складається з чотирьох етапів: збору 
інформації, обробки даних, презентації результатів та розробки 
рекомендацій по застосуванню змін. Програма чітко визначає рівень 
розвитку сільського господарства. В запуску даної програми компанія 
залучилась підтримкою Міністерства аграрної політики України, 
Бернського університету (за підтримки посольства Швеції). 
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Партерами розвитку програми «Господар+» є інші посольства, 
Європейська Бізнес Асоціація та громадські організації [3]. 

Станом на початок 2017 року ТОВ «Нестле Україна» експортує 
продукцію до більш ніж 30 країн Європи й Африки. Завдяки стратегії 
імпортозаміщення в рамках програми «Господар+» планується в 
подальшому розвивати експортні можливості, стати для інших ринків 
надійним постачальником як готової продукції, так і сировини, а 
також надати можливість місцевим постачальникам співпрацювати з 
іншими ринками Нестле в Європі. 
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 ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ ПОСЛУГАМИ: АНАЛІЗ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Для сучасного світового господарства характерним є бурхливий 
розвиток сфери послуг, що спричинений лібералізацією та 
глобалізацією світових економічних процесів. Як свідчить практика, 
для значної частини країн світу, сфера послуг є однією з 
найважливіших і значних складових економіки. Послуги є джерелом 
довгострокового економічного зростання країн, причому для деяких з 
них – важливішим, ніж промисловість [1, с. 35]. 



78 
 

На відміну від зовнішньої торгівлі України товарами, послуги 
мають позитивну динаміку сальдо торговельного балансу (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка показників зовнішньої торгівлі України послугами  

за 20122016 рр., млн дол. США 

Період Експорт  Імпорт   Сальдо 
Абсолютне 
відхилення 

експорт імпорт 
2012 13599,1 6736,1 6863,0   
2013 14509,2 7649,3 6859,9 910,1 913,2 
2014 11520,9 6373,1 5147,8 2988,3 1276,2 
2015 9736,7 5523,0 4213,7 1784,2 850,1 
2016 9631,4 5304,7 4326,7 105,3 218,3 
Джерело: розраховано автором за даними [2]. 
Починаючи з 2014 р. показники зовнішньої торгівлі України 

послугами мають тенденцію до зменшення, що пов’язано з 
нестабільною внутрішньою економічною ситуацією в Україні. Така 
тенденція є незадовільною та має викликати занепокоєння як на 
державному рівні, так і на рівні окремих суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Географічна структура зовнішньої торгівлі України послугами у 
2016 р. була представлена 2016 країнами. Найбільша частка експорту 
припадає на Російську Федерацію (32,12% від загального обсягу 
експорту послуг), імпорту – на США та Велику Британію (12,8% та 
10,3% від загального обсягу імпорту послуг) [2].  

Структура зовнішньої торгівлі України послугами не досить 
диверсифікована. У 2016 р. у експорті переважали транспортні 
послуги (54,7%) та послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та 
інформаційні послуги (16,3%), послуги з переробки матеріальних 
ресурсів (11,6%). Структура імпорт послуг в Україну більш 
диверсифікована. У 2016 р. частка державних та урядових послуг 
становила 23,8%, транспортних послуг – 21,1%, ділових послуг – 
14,8%, послуг, пов’язаних з подорожами – 10,8%, послуги, пов’язані з 
фінансовою діяльністю – 10,6% [2]. 

У цілому український ринок послуг ще недостатньо розвинутий, 
на ньому досить вузький спектр секторів, у яких спостерігається 
активність та розвиток.  

У процесі всезростаючої глобалізації й лібералізації 
пріоритетним завданням у сфері міжнародної системи регулювання 
торгівлі послугами має бути удосконалення механізмів, що 
стосуються, насамперед, вимог до відкритості третіх країн, реалізації 
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принципу недискримінації та застосування обмежувальної ділової 
практики, яка є на заваді розвиткові конкурентного середовища. 

Україна повинна розвивати послуги з будівництва, послуги, 
пов’язані з використанням інтелектуальної власності, послуги у сфері 
телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги, фінансові та 
страхові послуги. Зокрема, розвиток і поширення мобільної телефонії 
та електронної торгівлі, що засновані на мережі Інтернет, здатні 
відкрити нові шляхи участі у функціонуванні глобальних ринків, 
сприяти вдосконаленню галузевої структури національної економіки 
та створити нові й більш привабливі робочі місця. 

Отже, динамічний розвиток ринку послуг в Україні можливий 
лише за умови проведення ефективної державної політики й 
формування ретельно обґрунтованої експортноімпортної стратегії, 
що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності галузі на 
світовому ринку послуг. 
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 ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ ТРАНСПОРТНИМИ 
ПОСЛУГАМИ  

Транспорт – одна з найважливіших складових виробничої 
інфраструктури України. Його ефективне функціонування є 
необхідною умовою стабілізації, піднесення та структурних 
перетворень економіки, розвитку зовнішньоекономічної діяльності, 
підвищення життєвого рівня населення, забезпечення національної 
безпеки країни. Україна втрачає свої позиції на міжнародних ринках 
транспортних послуг, посилюються тенденції експансії іноземних 
транспортних компаній на внутрішній ринок України. [2] 

Наразі в Україні станом на 2016 рік питома вага окремих видів 
транспорту в перевезенні вантажів становить 24%  залізничний 
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транспорт, автомобільний – 69% і 7%  трубопровідний транспорт. 
Питома вага морського транспорту становить 0,22%, річкового – 
0,21%, авіаційного – 0,005%. За останніх 15 років ця тенденція 
залишається незмінною, що свідчить про те, що в Україні до сих пір 
не створені необхідні умови для ефективного функціонування 
транспорту. Основними причинами такого стану, на нашу думку, є: 
старіння основних фондів; повільне вдосконалення транспортних 
технологій та недостатня їх пов’язаність із виробничим, 
торговельним, складськими і митними технологіями. 

Структура вантажних перевезень України свідчить, що у 2016 р. 
лідерами з перевезень є залізничний (344,1 млн тонн) та 
автомобільний транспорт (166,9 млн тонн). За даними Державної 
служби статистики України кількість перевезеного вантажу 
залізничним транспортом (82% вантажних і 50% пасажирських 
перевезень) становить у 2010 році – 426 млн.т, у 2011 році обсяг 
перевезень збільшився на 8%, у період з 20122013 роки становить 
433,5 млн.т, надалі спостерігається різке скорочення до 11,5% (386 
млн.т) у 2014 році та 350 млн.т у 2015 році, у 2016 році обсяг 
скоротився на 1,7% і становив 344,1 млн.т., а у січні 2017 року – 25,9 
млн.т., що на 14% більше від січня попереднього року. За обсягами 
вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на 
Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, 
Росії та Індії. Вантажонапруженість українських залізниць (річний 
обсяг перевезень на 1 км) в 35 разів перевищує відповідний показник 
розвинених європейських країн. [1] 

Україна має великі можливості в експорті морських 
транспортних послуг. Підприємці часто користуються при здійсненні 
ЗЕД морським видом транспорту, оскільки це найдешевший засіб 
перевезення з великою вантажопід’ємністю, але через застаріле 
обладнання немає можливості швидко та без втрат завантажити товар. 
Обсяг перевезень морським транспортом у період з 20102016 рр. 
залишається незмінним на рівні 3 млн т на рік. Це вказує про 
технологічне відставання у розвитку морського транспорту та 
низький вантажообіг та швидкість завантаження (не більше 3 млн т на 
рік), при використанні автомобільного виду транспорту цей показник 
протягом 20102015 рр. в середньому становить 1397,8 млн т на рік, а 
у 2016 р. обсяг вантажів становив 1231 млн.т, у січні 2017 р. – 11,3 
млн т, що на 46% більше від січня попереднього року, при чому 
загальний обсяг перевезень усіма видами транспорту становить 1474 
млн т. За даними Державного агентства автомобільних доріг України 
(Укравтодор) довжина автомобільних доріг з твердим покриттям за 5 
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років (20102016 рр.) становить близько 159,4 тис.км і за останні 3 
роки спостерігається негативна тенденція до зменшення доріг з 
твердим покриттям. Така тенденція свідчить про відсутність 
прокладання нових автомобільних шляхів, більше того – відсутність 
ремонту, що ускладнює або унеможливлює використання найбільш 
вагомого виду транспорту – автомобіля. Головні причини 
використання залізничного та автомобільного транспорту пов’язані з 
сировинним характером економіки країни та необхідністю 
перевезення масових класів вантажів. 

На нашу думку, основними чинниками падіння обсягів 
перевезень є: значне падіння обсягів промислового виробництва 
внаслідок кон’юнктури зовнішніх ринків та зниження обсягів 
внутрішнього попиту з причини зменшення купівельної спроможності. 
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РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ  
У сучасному світі логістика стала невід’ємною частиною 

підприємницької стратегії, особливо для організацій або галузей, які 
орієнтуються на міжнародний ринок. Глобалізація економіки 
викликала велику конкуренцію серед підприємств за місця 
розташування й розміщення. Сутність логістики полягає в 
інтегрованому управлінні рухом ресурсів від первинного джерела до 
кінцевого споживача [1]. Саме на логістиці будується взаємодія між 
організаціями й підвищення їхньої економічної ефективності. 
Послуги логістики є специфічним товаром, продаються і купуються 
на міжнародних транспортних ринках, які розрізняються залежно від 
видів транспорту, географічних районів перевезення та видів 
перевезених вантажів. Логістика чинить істотний вплив на розвиток 
ринкових відносин: 1) розвивається конкуренція продукції та сервісу; 
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2) знижуються витрати на рух товару, тобто на заготівлю, 
складування, розвантаження та відправку продукції; 3) раціонально 
використовуються ресурси; 4) ефективно функціонують галузі 
виробничої інфраструктури [1]. 

Україна, завдяки своєму географічному розташуванню, є 
транзитною країною й уже тому повинна мати високий логістичний 
потенціал. Ємність українського логістичного ринку сягає 300 млрд. 
євро, при цьому в дійсності логістичний потенціал використовується 
лише на 300 млн. євро [4]. Основною причиною цього є те, що країна 
виявилася не готовою до переходу від централізованого до ринкового 
типу економіки. і не приділяє достатньої уваги розвитку транспортної 
інфраструктури – основної бази логістичного потенціалу. 

В даний момент простежуються наступні прояви вітчизняного 
ринку логістичних послуг: 1) всі перевезення зросли в ціні на 2040% 
залежно від напрямку; 2) дефіцит транспорту; 3) зниження 
вантажопотоку в Західному напрямку і через Одеський порт; 4) 
недостатня якість транспортного обслуговування; 5) труднощі в 
організації взаємодії кількох видів транспорту, недостатній 
професіоналізм персоналу логістичних компаній. 

Головними чинниками розвитку транспортної інфраструктури є: 
постійне підвищення цін на паливо; високі процентні ставки по 
кредитах; прогалини в законодавчій базі; невідповідність рухомого 
складу міжнародним вимогам та якості автомобільних доріг 
європейським стандартам. Найвужчим місцем у використанні 
коефіцієнта транзитності країни є порти. Це стало ще більш помітно, 
коли у світі одержали широке поширення мультимодальні 
перевезення на основі використання контейнерів міжнародних 
стандартів [4]. 

За даними міжнародної Федерації експедиторських асоціацій 
логістичні фірми контролюють близько 60% перевезень 
магістральними видами транспорту і до 75% міжнародних перевезень. 
Згідно з даними Асоціації міжнародних перевізників України, ринок 
логістичних послуг на території України представляють більше 3 
тисяч перевізників, серед них такі відомі у світі, як: “Schenker–
BTL”(ФРН–Швеція), “SpaarmanGmbH” (ФРН), “Militzer&Munch 
GMBH” (ФРН), “Kuehne&Nagel” і “Panalpina” (Швейцарія), “F. M. 
Logistic” та “Geodis” (Франція) та інші [3]. 

Український бізнес оцінив роль логістики, тому прагне 
оптимізувати відповідні витрати, підвищити рівень лояльності 
клієнтів, отримати стратегічні переваги над конкурентами, у тому 
числі за допомогою правильно обраних логістичних підприємств, які 
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здатні надавати якісні послуги. Українські логістичні компанії 
інтегруються в сучасні транспортні процеси та намагаються 
відповідати всім міжнародним критеріям (комплексність послуг, 
якісний та зручний сервіс, швидкість роботи та оптимізація витрат 
клієнтів і власних ресурсів). 
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ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ ПОШТОВОЇ ЛОГІСТИКИ У 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Логістика при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 
характеризується своєрідними особливостями, які виникають з 
необхідністю перетину державних кордонів та оформленням 
відповідних митних документів. Високими темпами український бізнес 
виходить за межі національних кордонів та стає міжнародним, що 
сприяє підвищенню використання послуг поштової логістики. 
Дослідження Всесвітнього банку показали, що станом на 2016 р., за 
індексом логістичної ефективності Україна посіла 80е місце серед 160 
країн. Українська асоціація директмаркетингу (УАДМ) щорічного 
проводить дослідження ринку поштовологістичних послуг. За 
висновком УДАМ на 2016 рік, в грошах ринок виріс на 39%, при 
цьому внутрішній ринок показав зростання на 48%, а міжнародний  на 
19%. Також асоціація представила традиційний рейтинг поштових 
операторів України: лідирує «Укрпошта» з часткою ринку 32,4%, 
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проте «Нова пошта» наближається до значення національного 
оператора  за рік компанія наростила 10%, зайнявши 31,5% ринку [1]. 

На внутрішньому ринку відбулося зростання тарифів на 
доставку і відновлення купівельної активності. За 2015 р. обсяг ринку 
виріс на 1,48 млрд грн і склав в цілому 5,30 млрд грн. Темп зростання 
внутрішнього ринку перевищив темп зростання міжнародного у 2,5 
рази (на відміну від 2014 р., коли внутрішні відправлення 
скоротилися на 1,6% а міжнародні збільшилися на 10%) [1]. 

У 2015 р. зросли тарифи на доставку внутрішніх відправлень. У 
зв'язку з падінням гривні і збільшенням транспортних витрат 
більшість компаній підняли ціни від 20% до 45%, не виключаючи 
«Укрпошту». 

Однією з тенденцій протягом 20152016 рр. стало зростання 
споживання послуг доставки завдяки відновленій купівельній 
активності населення. В натуральному вираженні ринок змінився 
несуттєво: зменшився на 4% (за рахунок скорочення письмової 
кореспонденції) і склав 414 млн відправлень. 

Міжнародні відправлення в натуральному виразі зросли у 2016 р. 
незначно (на 5%), в основному за рахунок трафіку з Китаю.   Крім   
Китаю,   популярними   напрямками залишаються СНД, країни Європи 
та США [2, c.84]. У грошовому виразі зростання ринку обумовлено 
підвищенням тарифів, пов'язаних з коливанням курсу валют. 

У 2016 р. відбулося падіння обсягів міжнародної кур'єрської 
доставки, зокрема документації. Як показало дослідження, українці 
активно економлять гроші, тому експресформат був менш 
популярний, ніж дешевші, але тривалі види доставки. 

Істотні зміни спостерігаються у відправленнях документів. У 2016 
р. внутрішній ринок документів у комерційних компаніях скоротився у 
кількісних показниках на 34%, при цьому виріс у грошовому виразі  на 
65%. На думку експертів, це загальносвітовий тренд, і падіння письмової 
кореспонденції триватиме далі, а зростання у грошовому виразі 
пояснюється підвищенням тарифів, вважають аналітики УАДМ [1]. 

Кількість посилок у приватних операторів у 2016 р. збільшилася 
в натуральному виразі на 51%, при цьому обсяг відправлень посилок 
у грошовому виразі зріс на 57% (здебільшого зростання зумовлене 
підвищенням тарифів на послуги доставки, а також за рахунок 
зростання ринку електронної комерції). 

У 2016 р. спостерігалося помітне зростання в сегментах В2С і 
С2С, що пояснюється декількома причинами. Поперше, розвиток 
електронної комерції призводить до зростання частки В2С. Подруге, на 
сегмент С2С певний вплив справляють міграційні процеси всередині 
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країни. За даними компаній, частка послуг в сегментах B2B і B2C за 
підсумками 2016 р. склала 58%, а в сегменті C2C – 42% [2, с.83]. 

Отже, чітко налагоджена система управління логістичною 
системою на підприємствісуб’єкті ЗЕД дозволяє оптимізувати його 
витрати. Ефективне використання поштової логістики, як складової 
логістичної системи, може сприяти випередженню основних конкурентів 
на ринку логістичних послуг та зайняти позиції лідерів на ринку. 
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УКРАЇНА НА РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ 
Актуальність консалтингових послуг визначається стрімким 

розвитком інформаційного суспільства. Бізнес України, як учасника 
глобалізаційних процесів, потребує нових підходів до організації та 
ведення справ. Саме цим визначено пожвавлення ринку 
консалтингових послуг. 

Сутність терміну «консалтинг» визначають як здійснення 
управлінського консультування будьякого масштабу. Тобто 
консалтинг може стосуватися як для суто локальних економічних 
питань (фінансовий аналіз, бухгалтерія, аудит, оподаткування), так і 
глобальних управлінських проблем (стратегічний розвиток, 
реорганізація, інноваційний процес).  

Згідно досліджень попит на консалтингові послуги зростає, 
близько 15% компаній користуються послугами на постійній основі, 
ще понад 35% звертаються за консалтинговою допомогою за 
найпершої потреби. 
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Сучасний консалтинг пройшов доволі тривалий еволюційний 
шлях. Перші кроки відбулися на початку ХХ сторіччя та були 
пов’язані з консультуванням з питань ефективності виробництва. Для 
другого етапу – періоду становлення, що розпочався після І Світової 
війни, характерним стало консультування з управлінських питань, в 
той же час, промисловий консалтинг набував все більшого визнання у 
світі. Третій етап, що  визначається як період стрімкого розвитку, 
надав консалтингу ознак окремо виділеної визнаної у світі сфери 
діяльності, адже пожвавлення бізнеспроцесів та, викликана ним, 
хвиля злиттів і поглинань, потребували професійних 
консультантів[1].  

Сьогодення консалтингу визначається зростанням попиту на 
послуги, диверсифікацією сфер, в яких вони надаються. Відповідно 
до Європейського довідника консультантів з менеджменту 
класифікація консалтингових послуг нараховує 84 види, що можуть 
бути об’єднані у 8 груп, а саме: загальне управління, адміністрування, 
фінансове управління, управління кадрами, маркетинг, виробництво, 
інформаційні технології, спеціалізовані послуги. 

Серед найбільш вагомих компаній, що спеціалізуються на 
наданні консалтингових послуг, доречно відзначити «McKinsey» з 
пропозицією щодо прийняття управлінських рішень за результатами 
програмного аналізу «McKinsey Solutions», а також «Deloitte» з 
консалтинговим проектом «Deloitte Digital». 

Рівноправним партнером на ринку консалтингових послуг 
виступає і Україна. Процес розвитку відбувається більш швидкими 
темпами, адже вітчизняному бізнесу необхідно досить швидко 
опанувати ті знання та використати той досвід, які було набуто 
розвиненими країнами, починаючи з 1900 років. Результати 
досліджень вітчизняних науковців свідчать про стрімкий розвиток 
консалтингових послуг в Україні. Особливого акценту набуває попит 
на послуги ІТконсалтингу. 

Для України стає характерним побудова краудсорсингового 
ринку консалтингу, котрий з метою забезпечення незалежного аналізу 
вирішення проблем об’єднує позаштатних консультантів і 
компанії[2]. Саме цей підхід дозволить Україні посилити свої позиції 
як експортера  послуг. 

Яскравим прикладом розвитку консалтингу в Україні є такі 
стартапи, як «Wikistrat Crowdsourced Consulting» з пропозицією 
«Wikistrat і HourlyNerd», що дозволяє зменшити витрати часу та 
коштів на подорож консультантів, створюють можливість 
фрілансового обслуговування. 
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Згідно офіційної статистики Україна експортує послуги з 
консультування в обсязі 1 млрд дол. США, в той же час імпорт 
консультаційних послуг складає 1,59 млрд дол. США. 

Зазначене актуалізує питання розвитку консалтингу в Україні, 
дозволяє зробити висновок щодо гарних перспектив зростання ринку 
та значимості України на світовому ринку консалтингових послуг. 
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ВІТЧИЗНЯНИЙ ЕКСПОРТУ  ІТ-ПОСЛУГ 
 В умовах глобалізації в світі важливу роль відіграє 

інтелектуальна праця. Попит на послуги аутсорсингу з кожним днем 
набирає все більше обертів. Наразі, галузь інформаційних технологій 
користується величезним попитом у всьому світі і саме цього вектору 
розвитку повинна дотримуватися і українська економіка.  
Незважаючи на політичну турбулентність в Україні, спостерігаються 
щорічні темпи зростання в секторі IT. 

Піднесення ІТ сфери в Україні позитивно впливає на соціально
економічний стан, що призводить до формування нових тенденцій 
розвитку вітчизняної економіки. 

За даними Державної служби статистики України в 2015 році 
значні обсяги експорту припадали на сферу телекомунікації, 
комп'ютерних та інформаційних послуг, що склало 16,3% від 
загального обсягу експорту, поступаючись лише транспортним 
послугам [1]. 

Станом на 2016 рік Україна піднялася на 17 позицій і посіла 24е 
місце в глобальному рейтингу найбільш привабливих для IT
аутсорсингу країн (Global Services Location Index). Головною 
конкурентною перевагою аутсорсингової індустрії нашої країни 
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автори рейтингу називають фінансову привабливість (свій внесок в 
неї внесла девальвація гривні), а також конкурентоспроможність 
податкових і регуляторних витрат. Українська ITіндустрія включає в 
себе майже 1000 аутсорсингових компаній і 100 транснаціональних 
науководослідних центрів, де працює понад 50 000 інженерів [2]. 

У 2015 році з України було експортовано програмне 
забезпечення на суму $2,5 млрд. Це лише частина потенціалу країни, 
зважаючи на велику кількість кваліфікованих фахівців і їхню 
зацікавленість у включенні до сектору R&D. Адже налічується 90 000 
фахівців цієї галузі, що є найбільшим показником в Європі[3]. 

Але погляд на ринок зсередини показує, що 2015й був далеко 
не таким однозначним. Зростання індустрії ITаутсорсингу, за даними 
Асоціації «IT України», склав за результатами минулого року 9% в 
доларовому еквіваленті, що далеко від докризових 25% зростання, які 
ринок демонстрував в 2012 і 2013 роках. Проте, галузь 
продемонструвала перші ознаки оздоровлення після падіння в 2014 
році до 7%. 

Україна має багато переваг як регіон для розвитку ІТсфери за 
підтримку держави. Ми маємо високий потенціал робочої сили. 
Велика кількість людей зацікавлена у вивченні цього напрямку, через 
високий рівень заробітних плат, що призводить до високого рівня 
пропозиції робочої сили на ринку та значного рівня конкуренції між 
потенційними працівниками. Держава також сприяє розвитку 
аутсорсингу і застосовує сприятливе податкове навантаження на 
підприємства. Наприклад, податок на прибуток у ІТ галузі становить 
близько 5%, замість 18 відсоткового показника для інших сфер [4]. 

На жаль, існують і деякі проблеми, що призупиняють розвиток 
цієї галузі. Значний відсоток нарахувань на зарплату, інші збори 
,податок на прибуток – 18% [5]. Панування корупції, стан війни, 
неадекватна ієрархія і не довіра іноземних партнерів. Найбільші 
компанії, такі як Apple, Amazon, не наважуються співпрацювати з 
українським ринком. 

І звичайно, однією з найсуттєвіших проблем залишається виїзд 
українських кваліфікованих працівників за кордон та перехід в 
іноземні компанії. 

Таким чином, ІТаутсорсинг може стати потужним поштовхом 
для зростання економіки України, за умови підтримки державою цієї 
галузі, для переходу на якісно вищий рівень індустріального 
розвитку.  
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 ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВЯЗКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ 
АВІАБУДУВАННЯ 

У світі невелика кількість країн має в своєму арсеналі комплекс 
будування авіаційної техніки з повним циклом виробництва. Україна 
відноситься до їх числа. Самими перспективними напрямами  в 
авіабудуванні є виробництво   пасажирських  та транспортних літаків, 
авіаційних двигунів, українські гвинтокрили  та літальні апарати 
малої авіації.  Головними авіаційними заводами в Україні є державне 
підприємство «Антонов», державне підприємство «Завод 410 
цивільної авіації», Харківське державне авіаційне виробниче 
підприємство, запорізьке підприємство  «Мотор Січ».[3] 

До ескалації воєнного конфлікту в Україні, інтеграція у світовий 
простір національної авіапромисловості відбувалася наряду з тісним 
співробітництвом з  Російською Федерацією,що  мало позитивні 
результати. Але 2015 році були розірвані угоди з РФ у сфері ВТС від 
1993 року. Водночас, як стверджують представники ДП “Антонов”, 
намір придбати літаки висловили авіаперевізники з країн Азії, 
Африки та Латинської Америки. Від наявності цих замовлень багато в 
чому залежить існування українських авіабудівних заводів. [2] 
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Інформація Державної служби статистики України свідчить, що 
обсяги зовнішньої торгівлі України товарами авіаційного 
призначення в останні роки значно зменшилися (табл.1) Це говорить 
про кризу національної авіаційної промисловості, що потребує 
активного втручання державного управління, розширення зв’язків 
України з країнами світу.  

Таблиця 1 
Динаміка обсягів експорту та імпорту України авіаційною 

технікою  
млн дол. США 

Обсяги/Роки 2012 2013 2014 2015 2016 
Відносне 

відхилення, 
2016/2012 

Експорт  925,8 313,7 246,3 190,6 78,9 846,8 
Імпорт 107,3 70,4 49,2 54,9 50,6 56,7 
Джерело: розрахунки автора за даними [1] 
У 2016 році Державна корпорація «Укроборонпром» повідомила 

про створення  літакобудівного кластеру  Українську авіабудівну 
корпорацію. Це значний крок у формуванні авіаційної промисловості 
України. До складу корпорації увійшли ДП «Антонов», ДП 
«Новатор», ПАТ Завод « Маяк » та інші. 

В останні 3 роки відбувається географічне переорієнтування 
співробітництва у сфері авіабудування. Стратегічного розширення 
набула співпраця з Китаєм. В кінці 2015 року почалося будівництво 
китайськоукраїнської виробничої бази. Що стосується перспектив 
партнерства з Індією, то українське ДП «Антонов» є фаворитом 
програми розробки середнього військовотранспортного літака, що 
здійснюється індійською компанією.[3] 

Результативним та перспективним є також партнерство 
українських підприємств з Іраном, Туреччиною, Азербайджаном, 
Саудівською Аравією. Наразі, в лютому 2016 року в ДП «Антонов» 
повідомили про організацію кооперативного виробництва літаків в 
Саудівській Аравії. [3] 

У зв’язку з активним поглибленням міжнародних зв’язків ДП 
«Антонов», в Україні заговорили про створення першою української 
транснаціональної компанії. Але існує ряд глобальних проблем, що 
потребують оперативного реагування та втручання держави у 
регулювання авіаційного комплексу задля збереження та розвитку 
промислових та інноваційних потужностей держави.  
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СУЧАСНА ПАРАДИГМА ВІТЧИЗНЯНИХ МІГРАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

Інтеграція України у світовий економічний простір неминуче 
приводить до більшого втягнення України не тільки в міжнародний 
обмін товарами та послугами, але й робочою силою. Ринковий тип 
господарювання створює необхідні умови для формування 
повноцінного ринку робочої сили. Однією з важливих його складових 
є попит та пропозиція робочої сили як на внутрішньому так і на 
зовнішньому ринку, що веде до зростання міграційних процесів як у 
середині країни, так і за її межі. 

Трудова міграція населення України часто має стихійний 
характер, характеризується певною періодизацією і зумовлена 
складними соціальноекономічними умовами життя та недосконалою 
державною політикою у цій сфері. 

Мотиви, що спонукають до міжнародної трудової міграції 
мають як економічне так і неекономічне підґрунтя. 

До економічних мотивацій можна віднести: 
 різні рівні розвитку окремих країн (робоча сила, як правило, 

мігрує в основному з країн з низьким рівнем життя до країн з більш 
високим рівнем); 
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 існування органічного (або постійного, яке не має тенденції до 
скорочення) безробіття в окремих регіонах; 

 міжнародний рух капіталу і функціонування міжнародних 
корпорацій (як відомо, корпорації сприяють об’єднанню робочої сили 
з капіталом). 

До неекономічних факторів належать: національні, політичні, 
релігійні, сімейнопобутові тощо [1]. 

Хоча на ринку робочої сили України наявні вакантні робочі 
місця на різні групи спеціальностей, але очевидним є той факт, що 
однією з основних причин трудової міграції, є низький рівень оплати 
праці. Адже багато трудових мігрантів з України зайняті в 
будівництві (37%) або у сфері домашніх послуг (близько 23%), маючи 
іншу кваліфікацію. У державному управлінні, освіті, охороні здоров’я 
зайнято лише відповідно 1,4%, 0,6%, 1% усіх найманих робітників , 
що приїхали з України [4]. 

За даними Державної служби статистики у 2015 р. з України 
вибуло 519 045 осіб. Найбільше мігрантів вибуло з таких регіонів: 
Харківська область (35 568 осіб), Львівська область (30 164 осіб), 
Дніпропетровська область (38 945 осіб), місто Київ (32 645 осіб). 
Значна кількість вибулих у віці 1519 років (104 966 осіб) [3]. Основна 
маса тих, хто покидає країну це люди активного працездатного віку, 
які здобули освіту та кваліфікацію на батьківщині, як правило, за 
державні кошти. 

У 2015 році переважна частина вітчизняних робітників 
емігрувала до країн Європи (Італію, Португалію, Польщу), Ізраїль, 
Російську Федерацію та Канаду [3]. 

У найближчій перспективі можна очікувати безпрецедентний 
відплив за кордон продуктивної робочої сили з усіх регіонів України, 
що загрожує підривом вітчизняної науки, культури, освіти, медицини. 

З метою недопущення подальшого розвитку негативних 
тенденцій міграції робочої сили України варто:  

 реформувати трудове законодавства в сфері зайнятості та 
оплати праці, з метою адаптації і відповідності міжнародним нормам; 

 законодавчо унормувати систему заходів цілеспрямованого 
впливу на рух населення у відповідності до потреб сьогодення; 

 здійснювати регулювання соціального, вікового, професійного 
складу мігрантів; 

 здійснювати регулювання в'їзду іноземної робочої сили. 
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ІТ-СФЕРА ЯК ОДНА ІЗ НАЙПЕРСПЕКТИВНІШИХ ГАЛУЗЕЙ 

УКРАЇНИ 
У світі все більшої популярності набувають технології, із цим 

пов’язане виникнення нових галузей. Цей процес позитивно впливає 
на економіку, адже такі галузі приносять прибутки. В України новітні 
галузі мають багато перспектив розвитку, що пов’язано з широким 
ресурсним потенціалом нашої країни. Як для держави, яка прагне 
домогтися інтеграції з ЄС, це свідчить про високий економічний 
потенціал, здатність знаходитися на одному рівні з іншими 
європейськими країнами. 

Україна вже стала відомою завдяки своїм досягненням в ІТ
сфері. Тому, окрім потенціалу, Україна має і реальні досягнення у 
розвитку даної галузі. ІТсфера  представляє собою сферу 
інформаційних технологій. Продуктом ІТ є інформація, а особливість 
галузі полягає у її обробці – виготовленні інформаційних товарів та 
послуг. Найбільш поширеною діяльністю даної галузі в Україні є ІТ
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аутсорсинг, тобто це часткове або повне передання робіт чи проектів 
компаніям, які спеціалізуються наданням послуг у ІТсфері. Такий 
вид діяльності дає змогу залучати іноземні кошти, інвестиції в 
Україну, виховує досвідчених спеціалістів.  

Україна є відомою на ринку інформаційних технологій. У 2016 
році до щорічного світового рейтингу найкращих аутсорсингових 
компаній The 2016 Global Outsourcing 100 увійшло 4 українських 
компанії (SoftServe, Eleks, Miratech, Sigma Software), що вдвічі більше 
порівняно з 2010 роком, тобто в ІТ галузі спостерігається тенденція 
зростання [3]. У 2015 році інформаційні та комунікаційні технології в 
Україні вийшли на 3 позицію експортного потенціалу після металургії 
та аграрного сектору. Експорт ІТпослуг за 2015 рік складав $2,3 
млрд., що склало 3% ВВП країни порівняно із 0,8% у 2012 році. У 
загальному експорті країни частка ІТпослуг зросла до 17% [2]. 
Зважаючи на статистичні дані, можна спостерігати, що надання ІТ
послуг – це єдиний вид експортних послуг України, який щорічно 
зростає. Галузь інформаційних та комунікаційних технологій є досить 
перспективною, інноваційною сферою, в якій Україна посідає гідну 
позицію поряд з розвиненими країнами. Українські інноваційні 
товари вже виходять на міжнародні ринки. Наприклад, українські 
банки вважаються технологічно одними із найкращих, і саме 
українським спеціалістам належать такі розробки у банківській сфері, 
як: онлайнтранзакції, масові операції з дебетними картками, 
овернайтдилинг, які масово використовуються у світі [1]. На ринку 
товарів ми також зможемо спостерігати українські розробки ІТ
індустрії. На виставці TechExpo, яка проходила у Львові, були 
представлені такі продукти як: багатофункціональний годинник (La 
Metric), розумні жалюзі на сонячних батареях (SolarGaps), трекер для 
плавання (Swimerix), стартап FOODGER – пристрій, який вираховує 
кількість продуктів у домі, та інші цікаві проекти, розроблені 
українськими спеціалістами [4]. 

Однак, існують і недоліки в українській ІТсфері, усунувши які 
дана галузь зможе швидше розвиватися, матиме змогу збільшити 
щорічний ВВП країни, національний дохід, надати більшу кількість 
робочих місць та залучити іноземний капітал, що не може не 
відобразитись позитивно на національній економіці країні. Для 
позитивних змін необхідно провести ряд заходів, залучившись 
підтримкою держави. Поперше, необхідно вдосконалити систему 
законодавства та оподаткування в Україні. Зробити їх більш 
зрозумілими, ввести певні уточнення для інноваційної галузі, тому що 
наразі багатьох іноземних інвесторів відштовхує наявність надто 
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складного та непрозорого законодавства. Також, важливим аспектом є 
механізм застосування захисту прав власності. Подруге, покращити 
стан освіти, щоб збільшити кількість кваліфікованих кадрів для сфери 
інформаційних технологій, адже наразі попит на ІТспеціалістів є 
значно вищим, ніж пропозиція. Потретє, держава повинна 
підтримувати українські стартапи, таким чином, даючи поштовх для 
розвитку галузі в Україні, а не закордоном. Адже спостерігається 
великий відтік кваліфікованих працівників. Почетверте, створювати 
технопарки. Таким чином, держава забезпечить всі необхідні умови 
для розвитку інноваційної сфери. 

З погляду на світові зрушення та інновації, ІТсфера є галуззю, 
яку необхідно підтримувати та розвивати. Україна має потенціал, всі 
необхідні дані для того, щоб конкурувати на світовому ринку, адже 
наразі вже має низку досягнень. ІТсфера є перспективною та 
прибутковою, вона значно може підвищити рівень ВВП країни та 
допомогти у досягненні економічної стабільності. Саме Україна 
зможе стати центром, рушійною силою ІТгалузі Європи. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕКСПОРТУ 
МЕДУ УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИКА НА РИНОК ЄС 

Україна є країною з потужним агропромисловим комплексом й 
займає провідні позиції у світі в цій галузі. Європейський Союз із 
кількістю населення більш ніж 500 млн. осіб, високою 
платоспроможністю, територіальною близькістю до України  є одним 
із найбільших наших партнерів у торгівлі продукцією сільського 
господарства. 
  Все більшої ваги в українському експорті до країн ЄС набуває 
мед натуральний. Особливо яскраво ця тенденція проявляється в 
останні три роки.  

Щорічно в Україні виробляється від 50 тис. до 70 тис. тонн 
меду, з них до 40 тис. тонн вивозиться. Україна має усі передумови 
для здійснення його експорту, перш за все – це надмірна кількість 
меду для внутрішнього споживання . Подруге, це помірна ціна , яка є 
конкурентоздатною на ринку ЄС, при цьому вона є  економічно 
достатньою для провадження й розвитку виробництва меду. 

Основний об’єм українського експорту (5577%) та найбільша 
динаміка зростання характерна саме для європейського напряму 
українського експорту. Так, за даними Європейської Комісії обсяг 
експорту у 2015 році порівняно із 2010 роком зріс майже у 9 разів 
(рис.1.1), а в грошовому виразі – у 9,4 рази. При чому найбільше 
зростання відбулося у період з 2012 на 2013 рік – майже у 2 рази [1].  
Основними споживачами українського меду є Німеччина, Польща, 
Франція, Словаччина, Чехія, Болгарія та Іспанія. Більшість меду наша 
країна відправляє до Німеччини та Польщі.  Якщо говорити про 
загальний експорт – то їх частка  становить – 4060 %, якщо про їх 
частку від експорту до країн ЄС – то це 6580 %. Варто зауважити, що 
частка українського меду є доволі високою в сусідніх і близько 
розташованих країнах – Польщі, Словаччині, Болгарії, Чехії.Особливо 
залежною від українського меду є Словаччина, яка, наприклад, у 2013 
році 100 % свого імпортного меду купувала саме в Україні. Загальна 
частка України в імпорті меду країнами ЄС становить протягом 
останніх трьох років більше 10%, у той час, як в 2010 році – складала 
лише 1,6% [1;2].  
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Рис.1.1. Обсяг українського експорту меду натурального до країн ЄС, 
тонн Джерело: складено автором на основі даних [1]. 

 Найбільшими конкурентами України на ринку Євросоюзу є 
Китай, Мексика та Аргентина. Однак завдяки тому, що український 
мед є доволі якісним продуктом за помірну ціну, його привабливість 
для європейського споживача стабільно зростає.   

Важливою віхою у розвитку торговельних відносин між 
Україною та ЄС є введення в дію з 1 січня 2016 року Угоди про 
поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та 
ЄС. Для українського експортера завдяки даній Угоді з’явилася 
можливість підвищити власну конкурентоспроможність – для меду 
натурального введено обсяг, який можна завезти безмитно. Однак, 
наявний і потенційний український експорт цього продукту є значно 
більшим і тому даний обсяг безмитної квоти є недостатнім. 

Варто зауважити, що продаж меду натурального закордон має 
свої певні особливості, що пов’язано перш за все із тим, що це 
продукт тваринного походження, до якого країнами ЄС висуваються 
жорсткі регуляторні вимоги. 

Отже, наявні статистичні дані й об’єктивні показники свідчать 
про усе більшу привабливість цього напряму експорту до країн 
Європейського Союзу і перспективність його розвитку у 
майбутньому.   

Література  
1. Statisticts: Natural Honey – Ukraine  EU 28 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=st%2fst_Statistics.ht
ml &docType=main&languageId=en  
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2. CBI Channels and segments: Honey in Europe  [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.cbi.eu/sites/default/files/market_information/ researches/ 
channelsegmentseuropehoney2015_0.pdf 
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ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА COSME ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ 
УКРАЇНИ 

Малий та середній бізнес є основною передумовою стабільного 
розвитку економіки індустріально сучасних країн. Разом для його 
діяльності необхідна відповідна інституційна підтримка. Одним із 
інструментів підтримки вітчизняного малого бізнесу в європейське 
конкурентне середовище є проект COSME. 

Competitiveness of Enterprises and Small and Mediumsized 
Enterprises (COSME) – це набір європейських програм на 20142020 
роки,  спрямований на створення належних умов для розвитку малого 
та середнього бізнесу. Угоду про  участь України в  програмах 
COSME Верховна Рада ратифікувала 22 лютого 2017 року. COSME 
передбачає програми обміну, стажування, надання фахових 
консультацій, проведення семінарів, тренінгів та додаткові 
можливості пошуку іноземних партнерів або інвесторів в ЄС [1]. 

Доступна для України програма складається з 25 підпрограм, які 
працюють за трьома напрямами: 

 поліпшення умов конкуренції та конкурентоспроможності; 
 сприяння розвитку малого підприємництва та формуванню 

європейської культури ведення бізнесу; 
 полегшення виходу підприємств на іноземні ринки. 

В рамках COSME  в Україні діють програми: European Enterprise 
network (EEN), ERASMUS для молодих підприємців, 
інтернаціоналізація кластерів МСП, розвиток туризму, полегшення 
доступу до державних закупівель та інші. При цьому підтримуються 
інші проекти створені для хімічної галузь, туризму тощо. Значну 
увагу приділено програмам спрямованим  на захист прав 
інтелектуальної власності. Приймати участь в цій програмі можуть 
будьякі представники малого та середнього бізнесу, громадські 
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організації, освітні профспілки, органи державної влади, агентства 
регіонального розвитку тощо.  

На сьогоднішній день для участі в програмі до підприємств 
також висувається обов’язкова вимога щодо дотримання ними ряду 
принципів пов’язаних з захистом навколишнього середовища. 
(принципів низьковуглецевої, енерго та ресурсоефективної 
економіки) [2]. 

EEN – найбільша підпрограмаCompetitiveness of Enterprises and 
Small and Mediumsized Enterprises – європейська мережа 
підприємств.  За допомогою цієї програмі підприємства можуть 
вільно обмінюватися технологіями, шукати партнерів та інвесторів 
для ведення бізнесу в 65 країнах світу. 

Програма ERASMUS створена для молодих підприємців, вона 
включає проходження молодими підприємцями навчання на 
робочому місці у формі спільної роботи над конкретними бізнес
проектами, надання підтримки підприємцю, допомогу у формуванні 
навичок управління тощо.  

Всі ці програми, сприятимуть покращенню економічної ситуації 
в Україні, оскільки малий бізнес за своєю природою гнучкіший, а 
тому здатний краще адаптуватися до умов ринку, що постійно 
змінюються. Загальновідомо, що саме малий та середній бізнес є 
основою успішної економіки країни, адже відігріє значну роль у 
створенні наявності робочих місць, стимулює розвиток конкуренції та 
послабленню монополізму, забезпечує насичення ринку товарами та 
послугами та створює глибоку спеціалізацію й кооперацію. А 
програма COSME надасть Україні можливість наблизитися в 
економічному розвиту до країн Європи, та реалізувати наявний 
ресурсний потенціал. 

Отже,  ефективна реалізація програми COSME надасть 
можливість українським представникам малого та середнього бізнесу 
скористатись більшої частиною переваг Зони вільної торгівлі з ЄС, 
значно підвищить конкурентоспроможність українських товарів, а 
також сприятиме розвитку економічного потенціалу України.  

Література  
1. Інтернет  журнал «Європейська правда» [Електронний 

ресурс] –  Режим доступу: https://www.eurointegration.com.ua 
2. Робоча програма COSME на 2016 рік [Електронний 

ресурс] –  Режим доступу: https://issuu.com/mineconomdev/docs/cosme 
Науковий керівник: к.е.н., професор кафедри міжнародних 

економічних відносин КНТЕУ Кудирко Л.П. 
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МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
Для України розвиток МСБ має дуже велике значення, адже це

надання робочих місць, впровадження нових технологій, 
використання іноземного досвіду ,ресурсів тощо . А набуття  чинності 
Угоди про Асоціацію України та ЄС з  01.01.2016, дає можливість 
вітчизняному МСБ вийти  на ринок  Європейського Співтовариства. 
Євроінтеграція  передбачає для МСП в Україні: реалізацію стратегії 
випереджувального розвитку, яка має забезпечити  щорічні темпи  
зростання ВВП; підвищення конкурентоспроможності МСБ через 
регулювання їхнього якісного розвитку; підтримку інноваційних 
перспектив розвитку бізнесу і НТП . Проте, в даному випадку існують 
як позитивні, так і негативні сторони даної ситуації. Отже, наразі 
вкрай актуальне усунення існуючих слабких сторін  та впровадження 
інноваційних та дієвих принципів ведення МСБ. 

Основні напрями вирішення проблем, що перешкоджають 
розвитку вітчизняного МСП, сформульовані в законі України « Про 
розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва 
в Україні». 

Отже, слабкі сторони: ускладнений доступ МСП до фінансових 
ресурсів; відсутність якісної системи інформаційної підтримки для 
МСП; складне адміністрування податків; низький рівень культури 
підприємництва;  розбіжність вітчизняних принципів  ведення від 
тих, що задекларовані у Європейській хартії малого бізнесу;  
інфляція; рейдерство; необхідність залучення додаткових коштів  на 
сертифікацію устаткування для виходу на європейський ринок; 
низький платоспроможний попит населення ; розрив технологічних 
ланцюгів та неспроможність замінити сировинні компонентами 
якісними аналогами внаслідок часткової окупації та анексії частини 
території;  незавершений процес державної підтримки розвитку 
підприємства; структурна слабкість економіки України тощо. 

Проаналізувавши існуючі проблеми ,які гальмують розвиток 
МСП , можна запропонувати наступні шляхи вирішення  ситуації: 
створення раціональної нормативноправової бази(спрощена система 
бухгалтерського і податкового обліку та звітності МП; внесення змін 
до вже діючих законів ,що визначають межі регулювання малим 
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бізнесом); організація фінансової підтримки з боку держави 
МСП(активний пошук ділових бізнеспартнерів; спрощення 
податкового законодавства ; надання державних боргових 
зобов’язань;); організаційне забезпечення МБ(впровадження  
регіональних програм підтримки і розвитку МП; організація роботи 
окремої ланки виконавчої влади, яка би займалась виключно питання 
ми бізнесу). 

На даному етапі було зроблено: підписано Угоду з ЄС про 
участь України в програмі ЄС «Конкурентоспроможність підприємств 
малого та середнього бізнесу (COSME)(20142020)». Бюджет 
програми складав 2,3 млрд. євро. Приєднання України до Програми 
сприятиме розвитку українського бізнессередовища, а також 
розвитку консультативних та аналітичних послуг. Також позитивним 
зрушенням в сфері бізнесу стало те ,що Україна в щорічному 
рейтингу легкості ведення бізнесу «DoingBusiness 2016» перейшла з 
87 на 83 місце. 

Отже, для поліпшення справ МСП в умовах євроінтеграції  
сьогодні вкрай необхідно передбачити в бюджетах всіх рівнів 
спеціальні витрати на державну підтримку МСБ, створити державну 
кредитногарантійну установу з метою стимулювання комерційних 
банків до кредитування з мінімальним фінансовим ризиком , 
здійснити докорінні зміни у системі оподаткування, переглянути 
дієвість існуючих законів та запровадити  корективи, переглянути 
культуру ведення бізнесу, практично застосувати закордонний досвід 
тощо. Для успішної реалізації механізмів державного регулювання 
якісного розвитку МСБ в Україні в умовах євроінтеграції потрібно 
звертати увагу на всі аспекти: політичні, економічні, соціальні, 
ідеологічні. 

Література  
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3.Бех.Н. Особливості розвитку та функціонування малого і 
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РОЗВИТОК БІЗНЕСУ В УМОВАХ РЕЖИМУ ВІЛЬНОЇ 
ТОРГІВЛІ З ЄС 

На сьогодні у системі зовнішньополітичних пріоритетів 
розвитку України особливе місце посідає членство із країнами ЄС. 
Обраний нашою державою Європейський вибір відкриває для неї 
зовсім нові перспективи співробітництва з розвиненими країнами 
континенту, також надає можливість підвищити свій економічний 
розвиток і водночас має на меті зміцнити позиції України у світовій 
системі міжнародних відносин. 

Положення Угоди про асоціацію в частині запровадження 
вільної торгівлі між Україною та державамичленами Європейського 
Союзу серед іншого передбачає поступове, впродовж певних 
перехідних періодів, скасування/зниження ставок увізного мита 
сторін на товари походженням з іншої сторони. 

Для українського бізнесу це означає в першу чергу можливість 
виходу на достатньо сильно захищений (в тому числі і рівнями 
увізних мит) ринок державчленів ЄС та вигравати порівняно з 
товарами ЄС не лише в якості, а й у ціні. 

Домовленості щодо вільної торгівлі передбачають також і 
проведення Україною низки реформ, в першу чергу в сфері 
технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів, 
підвищення стандартів якості та безпечності продукції. 

Крім того, визнання української продукції на такому великому 
та цікавому для всіх держав світу ринку, як ЄС, автоматично означає 
спрощений вихід української продукції на ринки третіх країн. 

Водночас, зона вільної торгівлі з ЄС не означає автоматичного 
збільшення експорту та пожвавлення торгівлі. Вільна торгівля з ЄС – 
це можливість: 

 виходу на один з найбільших, найпотужніших та найбільш 
захищених ринків світу; 

 конкурувати на рівних умовах та нарощувати обсяги 
експорту до одного з найважливіших торговельних партнерів 
України; 

 збільшення кола потенційних споживачів української 
продукції; 
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 знайти нових партнерів та диверсифікувати свої експортні 
потоки з метою мінімізації ризиків у разі неможливості доступу на 
ринки певних країн СНД; 

 спрощення процесів залучення технологічних та 
інноваційних рішень, що реалізуються у країнах ЄС; 

 зменшення нетарифних обмежень у торгівлі 
сільськогосподарською продукцією у рамках співробітництва у сфері 
санітарних та фітосанітарних заходів; 

 покращення доступу до якісної імпортної техніки, насіння, 
засобів захисту рослин тощо; збереження суверенітету у визначенні 
та здійсненні зовнішньоекономічної політики. 

Проте для ефективного функціонування зони вільної торгівлі 
між Україною та ЄС український бізнес має бути наділений 
ефективними інструментами для нарощування свого потенціалу та 
створення "ланцюгів доданої вартості". 

Необхідно змінювати ментальність та звикати до вміння брати 
на себе відповідальність без контролю "згори", оскільки основний 
принцип, на якому базується ринок ЄС, – це "менше контролю з боку 
держави – більше відповідальності з боку гравців на ринку".  
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Економічна мета підписання Угоди про асоціацію між ЄС та 
Україною полягає у тому, щоб сприяти модернізації української 
економіки за рахунок нарощування обсягів торгівлі з ЄС та іншими 
країнами, а також удосконалити механізм регулювання економіки 
відповідно до європейської практики. Одним із перспективних 
векторів у розвитку експорту на ринок ЄС є продукція 
агропродовольчого сектору (АПК). 

Україна входить в рейтинг найбільших експортерів зернових 
культур з показником експорту в обсязі 39,42 млн. тонн у 2015/2016 
 рр.,поступаючись США (84,5 млн. тонн) та країнам ЄС (42 млн. тонн) 
[1]. 

Площа сільськогосподарських угідь України становить 20% 
площі угідь у 28 країнах–членах ЄС. З розрахунку на одного жителя 
України припадає 0,8 га сільськогосподарських угідь, у тому числі 
0,67 га ріллі, тоді як у середньому по країнах ЄС ці показники 
становлять відповідно 0,38 та 0,22 га [2]. 

Угода про асоціацію покращує умови виходу вітчизняних 
аграріїв на європейські ринки за рахунок скасування ввізних мит на 
більшість товарів. До переліку української сільськогосподарської 
продукції, на яку в ЄС вже діють нульові ставки ввізного мита 
відносять: живі тварини, олія та жири рослинного походження, 
насіння соняшника та сировинні матеріали рослинного та тваринного 
походження.   

Угода про асоціацію передбачає і встановлення тарифних квот 
для імпорту в ЄС, зокрема, на яловичину– 12 000 тонн/ рік, свинину – 
20 000 тонн/рік, мед – 5 000 тонн/рік з поступовим збільшенням 
протягом 5 років до 6000 тонн/рік, пшениці м'якої, пшеничного 
борошна та гранул – 950 000 тонн/рік з поступовим збільшенням 
протягом 5 років до 1 000 000 тонн/рік [4]. 

Обсяги експорту сільськогосподарської продукції протягом 2012 
– 2015 рр. скорочувалися, що спричинено, в першу чергу 
невідповідповідністю українських сільськогосподарських продуктів 
стандартам ЄС. Але по таких товарних позиціях як: молоко та 
молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед спостерігається 
позитивна тенденція зростання; живі тварини  (зростання порівняно з 
2014 роком у 1,8 рази). 

Після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
відбуваються  зміни як у структурі, так і в основних показниках 
зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією (табл. 1).  

Частка сільськогосподарської продукції у товарному експорті 
зросла з 26% у 2012 р., до 38,2 % у 2015 р. Частка ЄС у загальній 
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структурі експорту сільськогосподарських товарів у 2015 р. становила 
28,8%, натомість у 2012 р. – 27,5%.  

Таблиця 1 
Динаміка експорту продукції АПК у 2012–2015 рр. 

Показник 2012 2013 2014 2015 
Всього експорт товарів, 
млн. дол CША 

68809 63312 53902 38127 

Експорт продукції АПК, 
млн. дол CША 

17881 17024 16669 14563 

 у тому числі до ЄС, 
млн. дол CША 

4917,3 4477,3 4734,0 4200,1 

Частка продукції АПК у 
товарному експорті, % 

26,0 26,9 30,9 38,2 

Джерело: Складено на основі даних Державної служби 
статистики України [3] 

Зміни відбуваються і у товарній структурі експорту продукції 
АПК з України до ЄC. Найбільша частка припадає на продукти 
рослинного походження (54,74%). На жири та олії тваринного та 
рослинного походження припадає 22, 66%; готові харчові продукти 
16,95%. 

Підписання Угоди про асоціацію є лише початковим етапом 
глобальних змін у вітчизняній економіці, оскільки, для підвищення 
конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції України на 
ринках ЄС необхідно провести уніфікацію вимог у сфері технічного 
регулювання, стандартизації, метрології і ринкового нагляду до 
європейських вимог. 
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ЕКСПОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ 
ТОВАРОВИРОБНИКІВ: МОЖЛИВОСТІ І РИЗИКИ 

Запровадження зони вільної торгівлі між Україною та ЄС з 1 
січня 2016 року, передбаченої Угодою про асоціацію, передбачає 
поступове зменшення і скасування тарифів у взаємній торгівлі 
упродовж найближчих років. З середини 2014 року Євросоюз в 
односторонньому порядку відкрив свій ринок для українських 
товарів, скасувавши мита на 94,7% промислових та на 83,4%  
сільськогосподарських товарів та продуктів харчування товарної 
номенклатури, одночасно ввівши нульові тарифні квоти на ряд 
товарів агропромислового комплексу. Відтак в українських 
сільгосптоваровиробників з’явилась можливість здійснювати 
безмитний експорт продукції у рамках квот до країн ЄС.  

Поки що на європейський ринок Україна у великих обсягах 
постачає переважно зернові, насіння соняшнику та соняшникову 
олію. Наш основний «козир» — кукурудза, якої торік було 
експортовано до ЄС 8,3 млн. тонн. Другий український товар, який 
досить охоче купують європейці, — це соняшникова олія. Її експорт 
посiдає друге місце серед ТОП5 експортних товарів України. У 
загальній структурі експорту частка соняшникової олії становить 
близько 11%. Проте робити ставку лише на сировинний ресурс — це 
шлях в нікуди, бо передбачає високу ступінь залежності від 
наповнюваності ринку, і чого не робить жодна з розвинених країн. І 
хоча Україну замість «світової житниці» останнім часом все частіше 
називають «сировинним придатком для Європи», хочеться 
сподіватись, що це — питання часу і тривалої клопіткої роботи, 
особливо у площині здійснення реформ [1]. 

Зокрема, для бізнесу імплементація економічної складової 
Угоди означатиме: 

 нові можливості для експорту в ЄС завдяки зниженню 
тарифних та, що найважливіше, нетарифних бар’єрів для виходу на 
ринок ЄС, який на сьогодні є найбільшим регіональним ринком і 
одним з двох найбільших торгівельних партнерів України. Потенційні 
економічні вигоди від будьякого регіонального інтеграційного 



107 
 

проекту напряму пов’язані з розмірами ринку, із яким ця інтеграція 
відбувається; 

 поліпшення доступу на ринки третіх країн завдяки 
гармонізації українських технічних регламентів та стандартів із 
відповідними нормативними актами ЄС, що означатиме перехід на 
міжнародні стандарти, а також завдяки входженню в регуляторний 
простір, сумісний з правилами узгодженими в рамках угод між ЄС і 
третіми країнами. Для підприємств, які вже зараз орієнтовані на 
експорт, гармонізація українських стандартів із міжнародними 
означатиме спрощення ведення бізнесу. Для підприємств, які наразі 
орієнтовані на внутрішній ринок внаслідок різних вимог, які діють на 
внутрішньому й на зовнішньому ринках, створюється унікальна 
можливість вийти на нові ринки; 

 поступове зростання внутрішньої конкуренції за рахунок 
поступової лібералізації тарифних і нетарифних обмежень торгівлі [2, 
с. 35 – 36]. 

З галузями, які можуть наростити експорт в ЄС, все більш
менш зрозуміло – це, перш за все, аграрний сектор. На успіх в ЄС 
також можуть розраховувати окремі сектори українського 
машинобудування, енергетика, підприємства ITсфери – тобто ті 
галузі, де у нашої країни є конкурентні переваги. А ось ситуація з 
галузями, які втратять, буде багато в чому залежати не тільки від того, 
як захистить Україна свій ринок від конкурентів з ЄС і наскільки 
останні виявляться запопадливі, але і від того, які створять бар’єри 
для доступу на свій ринок країни Митного союзу [3]. 

Практика показала, що нові можливості — експорт на ринки ЄС 
— для українських виробників (зокрема — переробників) стали 
справжнім випробуванням. Більшість з них виявились просто до 
цього не готовими. Відтак у 2015 році наша держава не змогла 
використати всі отримані квоти, у межах яких товари постачаються 
до Євросоюзу без сплати мита. Щоправда, на деякі товарні групи 
передбачені можливості були використані одразу ж. Так, квоти на 
мед, зернові злаки, ячмінну крупу та борошно, соки були вичерпані 
ще на початку травня. Український уряд звернувся до ЄС з проханням 
збільшити норми, і той зголосився піти назустріч, щоправда стосовно 
не всіх груп товарів, бо Україна так і не змогла забезпечити обсяги 
збільшених квот на яловичину, свинину, курятину з однієї простої 
причини — продукція українських виробників не відповідала 
вимогам ЄС [1]. 

Не варто оминати увагою також ризики банкрутства окремих 
неконкурентоспроможних українських виробників та потреби у 
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здійсненні додаткових фінансових затрат підприємств для проведення 
реформ і досягнення відповідностей нормам та стандартам ЄС. 

Отже, завдяки Угоді про асоціацію між Україною та ЄС 
вітчизняні товаровиробники отримали нові можливості для експорту 
продукції на європейський ринок за рахунок зниження тарифних та 
нетарифних обмежень. Українським підприємствам полегшився 
доступ до освоєних ринків збуту та відкрились перспективи виходу на 
нові ринки. Гармонізація українських технічних регламентів і 
стандартів із нормативними актами ЄС сприятиме підвищенню якості 
національних товарів. Серед основних ризиків, що постають перед 
українськими компаніями передусім варто виокремити: 
неконкурентоспроможність окремих підприємств, перетворення 
України на сировинний придаток для ЄС та нераціональне 
використання квот. Таким чином, ефективність імплементації Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС на стадії реалізації полягає в 
нівелюванні зазначених ризиків.  
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Ринок туристичних послуг є одним із ключових для економік 

різних країн, які(послуги) стають усе більш популярними. Сфера 
туризму, впливаючи на такі сектори господарства, як транспорт і 
зв'язок, торгівлю, будівництво і багато інших, є каталізатором 
соціальноекономічного розвитку країни. 
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Туристична індустрія є глобальною, тому конкуренція між 
країнами за свою частку цього ринку з кожним роком дедалі 
загострюється. При цьому для багатьох економік, що розвиваються, 
туризм – головне джерело надходжень іноземної валюти та 
найвигіднішою формою експорту, оскільки вилучає фінансові 
ресурси інших держав без сплати митних платежів. 

За даними Всесвітньої туристичної організації ООН (ЮНВТО), 
частка туризму у світовому ВВП складає близько 10%, а на долю 
міжнародного туризму припадає 6% загального обсягу світового 
експорту та біля 30% світового експорту послуг, кожне 11 робоче 
місце в світі припадає на сферу туризму. Прогнозується, що до 2030 
року кількість міжнародних туристичних відвідувань зросте до 1,8 
млрд. туристів. За даними ЮНВТО у 2015 році по Європі 
подорожувало 609 млн. туристів, їх витрати у 2014 році склали 509 
млрд. доларів США. 

Туристичний ринок в Україні знаходиться на стадії становлення. 
Тому дослідження ринку туристичних послуг в Україні та 
прогнозування його розвитку є важливим завданням з метою 
визначення напрямів підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняного туристичного сектору. 

Одним з основних показників розвитку ринку міжнародного 
туризму є обсяг у вартісному вираженні, тобто дохід від надання 
туристичних послуг, який залежить від багатьох чинників. Головним 
із них є структура туризму. Найдорожчим із масових видів туризму є 
відпускний туризм, на який впливає: географічного розташування 
країни; відстань, на якій знаходяться курорти та наскільки зручно до 
них дістатися туристам; вартість відпочинку в країні; стабільність 
економічної та політичної ситуації; рівень безпеки для туристів [1]. 

Державну туристичну політику на ринках міжнародного та 
внутрішнього туризму впроваджує Державне агентство з туризму та 
курортів України шляхом координації інтересів державних і місцевих 
органів влади. Міністерство економічного розвитку та торгівлі 
України підготувало «Стратегію розвитку туризму та курортів на 
20162020 роки». Реалізація Стратегії сприятиме встановленню 
стратегічного партнерства між державними, приватними та 
суспільними інтересами з метою забезпечення сталого розвитку 
туризму в Україні. 

Україна суттєво програє в конкуренції, відстаючи від провідних 
держав світу за рівнем розвитку туристичної інфраструктури та якості 
туристичних послуг. Фінансовоекономічна криза, що продовжується 
в останні роки, події, пов’язані з анексією Автономної Республіки 
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Крим та проведенням антитерористичної операції на території 
Донецької та Луганської областей, негативно вплинули на в’їзний 
туристичний потік, структуру туризму та туристичні можливості 
країни як на внутрішньому так і зовнішньому туристичному ринку. 
Фактично у два рази зменшився потік іноземних туристів до України 
та продовжується знижуватись. 

Разом з тим розвиток цього бізнесу має багато переваг, однією із 
яких є створення нових робочих місць. Проте для цього потрібні 
великі інвестиційні витрати [3].  

Щоб перетворити Україну на туристичну державу світового 
рівня, необхідно забезпечити ефективну координацію діяльності 
різних галузей економіки, від яких залежить якісне надання 
туристичних послуг. Це транспорт, торгівля, зв'язок, виробництво 
сувенірів, індустрія розваг, видавничорекламна діяльність тощо 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

На сьогоднішній день вивчення особливостей та аспектів  
підприємницької діяльності є вкрай необхідним. Дані знання надають 
можливість здійснювати підприємницьку діяльність більш ефективно, 
яка буде прибутковою та конкурентоспроможною на ринку. 
Глобалізаційні процеси сприяють зростанню ролі економічної 
інтеграції між країнами та суб’єктами підприємницької діяльності, що 
забезпечує створення економічного блага. Аналіз підприємницької 
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діяльності дозволяє оцінити її результативність та визначити 
напрямки стратегічного розвитку. 

Згідно зі ст. 42 чинного Господарського кодексу України 
підприємництво – «це самостійна, ініціативна, систематична, на 
власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами 
господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і 
соціальних результатів та одержання прибутку» [1]. 

Суб’єктам підприємництва в умовах глобалізації необхідно 
використовувати інноваційні механізми організаційної діяльності, 
пов’язані із забезпеченням можливостей підприємств до виходу на 
закордонні ринки та участі у міжнародному бізнесі. Прагнення 
підприємства до максимізації прибутку за допомогою інтенсивного 
розвитку є рушійною силою економічної глобалізації. 

До основних умов здійснення підприємницької діяльності, що 
формуються глобалізацією відносять: створення «єдиних правил гри» 
міжнародними структурами, що впливають на національний капітал; 
панування світового фінансового капіталу, що змінює цілі та мотиви 
підприємницької діяльності, переміщуючи їх виключно в грошову 
сферу; послаблення регулюючих функцій держави та руйнування 
традиційних механізмів регулювання підприємництва, що посилює 
залежність національної економіки від зовнішніх факторів [2]. 

Розвиток економіки та соціальної сфери напряму залежить від 
ефективної діяльності суб’єктів господарювання, створення  
конкурентного  середовища, насичення ринку товарами і послугами, 
та активізації міжнародних економічних стосунків. Отже, 
підприємницька активність суспільства – показник здорового 
розвитку економіки в конкурентному середовищі економічної 
глобалізації, а рушійною силою підприємництва нового типу є 
перехід від індустріального до постіндустріального розвитку 
економіки [2].  

Індустріальні країни перебудовують свою економічну систему 
для створення сприятливих умов підприємництву, залучення 
іноземних інвестицій та активної акумуляції розширеного капіталу 
власних економічних систем.  

Таким чином, для ефективної підприємницької діяльності в 
умовах глобалізації необхідно реформувати законодавчу базу, 
стимулювати розвиток малого і середнього бізнесу, посилити 
складову соціальної відповідальності бізнесу, формувати інноваційно
інвестиційний потенціал, удосконалювати навички  працівників 
працювати в умовах міжнародної інтеграції праці, запроваджувати 
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принципи диверсифікації та вертикальної інтеграції у процесах 
створення корпоративних структур суб’єктами ринку . 
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НАЦІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРА 

Досвід європейських держав показує, що малий та середній 
бізнес є надзвичайно важливим для економіки країни. Саме цей 
суб’єкт економічних відносин створює основу ринкової економіки, не 
тільки забезпечуючи суспільство більшою кількістю необхідних 
споживчих товарів та послуг, а й стимулюючи, за рахунок 
конкуренції, великі компанії запроваджувати нові технології та  
покращувати ефективність виробництва[1]. Цей досвід й має 
перейняти Україна для виходу з кризи та подальшого сталого 
розвитку економіки. 

Підприємства малого та середнього бізнесу в ЄС найбільш 
поширені у оптовій та роздрібній торгівля, ділових послугах, харчовій 
промисловості, будівництві, готельноресторанному та туристичному 
бізнесі, забезпечуючи роботою 2/3 населення регіону та утворюючи 
більшу половину сукупного ВВП[3]. Тому, уряди всіх країн Європи 
спрямовують численні заходи на захист цього надважливого сектору 
завдяки узгодженій співпраці між собою та спеціальним програмам. 
Зокрема, проводиться: усунення адміністративних бар’єрів, 
уніфікація законодавчої бази, зниження та збалансування податків, 
особливо ПДВ, впровадження певних квот та пільг тощо[2]. Крім того, 
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приватні фінансові установи надають кредитну підтримку малого та 
середнього бізнесу, а приватні дослідні та консалтингові структури 
надають консультації з різних питань менеджменту, маркетингу, 
розвитку та впровадження інформаційних технологій. Зокрема, в ЄС 
діють інтерактивні системи підтримки малого та середнього бізнесу, 
такі як інформаційний портал European Enteprise Network, де кожен 
має безкоштовний доступ до інформації щодо можливостей розвитку 
компанії, нових методів і технологій підвищення кваліфікації 
співробітників, ризикованості роботи в іншій країні ЄС, прямих 
контактів будьякого європейського фонду[1]. В різних державах 
запроваджуються і свої особливі методи підтримки цього сектору. 

В Україні умови для розвитку МСБ дуже ускладнені складною 
процедурою створення компанії, бюрократією, корупцією та майже 
повною відсутністю ефективних механізмів стимулювання 
конкуренції. Тим не менш, в останні роки було організовано чимало 
досить ефективних програм щодо підтримки бізнесу, в тому числі за 
фінансовою, організаторською та консалтингової підтримки інших 
розвинених держав. До таких проектів можна віднести, зокрема, East 
Invest (20102017 рр.), «Підтримка малого бізнесу в країнах Східного 
партнерства» (20102016 рр.), «Можливості для малого і середнього 
бізнесу» (20102020 рр.), STAREP (20142017 рр.), HORIZON 2020 
UKRAINE (20142020 рр.), ПРОМІС (20152020 рр.), «Лідерство в 
економічному врядуванні – LEV» (20152020 рр.), EU SURE (2016
2020 рр.), COSME (20142020 рр.) тощо[4]. 

У нашої держави величезний потенціал для розвитку малого та 
середнього бізнесу, особливо що стосується підприємницького хисту 
та ініціативності людей. Враховуючи це, а також важливість даного 
сектору для розвитку ринкової економіки та підвищення 
конкурентоспроможності українських товарів та послуг на 
міжнародних ринках, підтримка малого та середнього бізнесу 
повинна стати одним з основних напрямків реформування української 
економіки. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНДОВИЙ РИНОК 

Дефіцит інвестиційних ресурсів є головною проблемою вибору 
форм фінансування для українських компаній. Найпоширенішим 
методом сучасності щодо  збільшення капіталу компанії  є 
застосування механізму ІРО. Залучивши кошти за допомого ІРО, 
компанія не тільки фінансує власну діяльність, а й підвищує власний 
імідж на міжнародному ринку. 

ІРО( InitialPublicOffering) – публічна пропозиція, яка зроблена 
вперше компанією, інвесторам  стати акціонерами компанії. 
Найбільшими у світі є фондові біржі Китаю, США та Європи. 
Найуспішнішим є Китай, який складається з фондових бірж Гонконгу, 
Тайваню, Шанхая, Шенчженя. Європа посідає третє місце серед 
світових ринків за показником обсягу залучених коштів. Українські 
емітенти акцій найчастіше виходять з ІРО на Лондонську та 
Варшавську фондові біржі (ВФБ). Порівняно з Лондонською біржою, 
обсяги угод на Варшавській біржі в кілька разів більші і вимоги до 
компаній ліберальніші.  Варшавська фондова біржа, яка проводить 
активну експансію на ринки сусідніх країн, ще в червні 2008 
р. відкрила своє представництво в Києві.  

Початком ІРО – рухів в Україні став 2005 рік. Відразу три 
українські компанії провели первинне розміщення на суму 187, 87 
млн дол. Першою українською компанією, що здійснила публічне 
розміщення акцій на західному ринку, стала Ukrproduct  Group, яка 
займається випуском і реалізацією  молочної продукції. У середині 
лютого 2005 року компанія зробила заяву про продаж на Лондонській 
фондовій біржі 27, 2 % своїх акцій. Наступною українською 
компанією стала CardinalResources, яка займається  видобутком і 
реалізацією нафти і газу. Однією з найуспішніших була інвестиційна 
компанія «ХХІ століття», яка залучила 139 млн. дол. на ВФБ. 
Починаючи з 2010 р. на ІРО вийшло  ще 6 компаній:  французька 
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агрогрупа  AgroGeneration,  яка має  активи в Україні (розміщення  
25%  акцій на 12 млн. євро на NYSE Euronext), «Авангард» 
(розміщення  20%  акцій на 188 млн. дол. на Лондонській фондовій 
біржі) , «Агротон» (розміщення 26, 2% акцій на 54 млн. дол. на 
Варшавській фондовій біржі), «Мілкіленд» (розміщення 22, 4% акцій 
на 60 млн. євро у Варшаві) , «Садова Груп» (розміщення 25 % акцій 
на 30, 4 млн. дол. у Варшаві), «Агроліга» (розміщення 16,67% акцій 
на 1 млн. євро у Варшаві).[3, 1с.] 

Аналітики ВФБ провели дослідження динаміки вартості акцій 
українських компаній з моменту проведення IPO на західних 
біржах. За останні п'ять років 12 компаній, у яких базові активи 
розміщені на території Україні, провели операції з розміщення акцій 
(що мають ознаки IPO) на закордонних біржах. Тільки п'ять з 
дванадцяти IPO українських компаній, проведені за останні п'ять 
років, виявилися вдалими і принесли інвесторам, які купили папери, 
прибуток. [4] 

Як зазначають українські дослідники ,Шарнопольська О.М та 
Кутузова М.М, національним законодавством передбачено низку 
обмежень, які перешкоджають розміщенню акцій українських 
емітентів за межами України, основними з яких є наступні: 

 акції українських емітентів можуть бути номіновані тільки в 
національній валюті, номінальна вартість акції обов'язково повинна 
бути зазначена в сертифікаті акцій (1 ст. 6 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 р.);[1, 20с.] 

    переважне право існуючих акціонерів акціонерного 
товариства на придбання акцій додаткової емісії (у разі закритого 
(приватного) розміщення акцій) (ч. 2 ст. 6 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 і ст. 27 Закону 
України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р.); [5, 
136с.] 
             обіг цінних паперів українських емітентів за межами України 
потребує дозволу Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі  ДКЦПФР) (п. 4 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 р.);  
 для отримання вищевказаного Дозволу ДКЦПФР український 
емітент зобов'язаний дотримувати такі вимоги: (І) мати лістинг за 
попередніми випусками цінних паперів на будьякій українській 
фондовій біржі або на торговоінформаційній системі; (II) 
мінімальний розмір статутного капіталу емітента повинен становити 
не менше 5 млн. грн.; (III) розміщення цінних паперів за межами 
України може бути здійснено на суму, яка не перевищує 25% 
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(двадцять п'ять) відсотків статутного капіталу емітента; (IV) емітент 
зобов'язаний дотримувати положення валютного законодавства 
України (яке абсолютно не пристосоване для подібних трансакцій); 
(V) цінні папери,  розміщені в зарубіжних юрисдикціях, не можуть 
бути повернуті в Україну протягом 18 (вісімнадцяти) місяців з 
моменту їх розміщення;  (VI) облік права власності на цінні папери, 
які обертаються за межами України, повинен здійснюватися 
відповідно до вимог законодавства України про депозитарну 
діяльність (дана умова є досить непривабливою для іноземних 
інвесторів і може негативно вплинути на ціну розміщення, а також на 
деякі інші вимоги. [2] 
           У зв'язку із зазначеними проблемами і труднощами в Україні 
досі не було здійснено жодного прямого виходу українських емітентів 
на IPO . Це спричинено недосконалим регулюванням держави виходу 
українських компаній на європейські ринки. Внаслідок цього 
більшість новостворених українських компаній не мають можливості 
котирувати свої акції на міжнародних фондових  ринках. Це є 
головною проблемою  не лише для компаній, а й для України в 
цілому, адже більшість представників світових фондових бірж не 
довіряють законодавству України, тому відповідно ціна та кількість 
акцій українських компаній падає, а згодом і зовсім зникає з ринку 
цінних паперів. Для уникнення подальшого загострення цієї 
проблеми Україні необхідно відрегулювати основні закони та 
положення публічного розміщення акцій українських компаній на 
європейському фондовому ринку. 

Література  
1. Механізм інтеграції України у світовий фондовий ринок / 

Шарнопольська О.М.  Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.05.01/ 
Донецький національний унт. – Донецьк, 2005. – 20 с. 

2. Національна державна комісія з цінних паперів 
[Електронний ресурс] /Режим доступу:  http://www.nssmc.gov.ua 

3. Первинне розміщення акцій у практиці українських 
компаній /Т. В. Кутовий Ефективна економіка, 2011р. 1с. 

4. Спецпроект «Корпоративні фінанси»: Життя після IPO 
[Електронний ресурс] / КОНТАКТЫUA Режим доступу: 
http://archive.kontrakty.ua/gc/2007/34/19specproektkorporativnye
finansyzhiznposleipo.html?lang=ua 

5.  Фондовий ринок України в умовах нестабільності світового 
фінансового середовища / Кутузова М.М. Дисертація на здобуття 
наукового ступеня кандидата економічних наук. Луцьк 2015р. 111
136с.  



117 
 

Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри міжнародних 
економічних відносин КНТЕУ Кам’янецька О.В. 

 
 
 
 

Капітанчук Л.А., студентка, ІІІ курс, 10 група, 
факультет міжнародної торгівлі та права, 

Київський національний торговельноекономічний університет  
(м. Київ) 

ЕКСПОРТ ПРОДУКЦІЇ АПК У ВИМІРІ СТРАТЕГІЧНОГО 
ПАРТНЕРСТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

В результаті втрати експортних позицій металургійної продукції 
з огляду подій на сході України, спостерігається кілька років поспіль 
тенденція щодо зростання частки продукції АПК у структурі 
вітчизняного експорту. Враховуючи можливості поглиблення 
торговельноекономічних зв’язків між Україною та ЄС за умов повної 
ратифікації Угоди про асоціацію, набуває актуальності проблема 
перспектив нарощування експорту продукції АПК на ринки ЄС, у т.ч. 
олійних культур.   

Насіння соняшнику є культурою, у вирощуванні якої Україна 
має відносну перевагу, зокрема на нашу країну припадає 26% 
світового виробництва цієї культури. Олійні культури займають 
майже 30 % всіх площ ріллі в Україні[1]. Крім того, олійножирова 
галузь є однією з експортноорієнтованих в Україні. Понад 80% її 
продукції експортується у більш ніж 100 країн світу. 

Україна має усталені традиції експорту соняшникової олії, і, на 
відміну від інших галузей АПК,  представники олієжирового 
комплексу продовжують нарощувати внутрішню переробку, 
модернізувати виробництво та запускати підприємства. 

Оцінюючи перспективи експортного потенціалу, варто 
зазначити, що основою вітчизняного виробництва олійних культур є 
насіння соняшнику. Його частка у загальному обсязі  становить 
майже дві третини. Упродовж останніх років в Україні спостерігалася 
тенденція до збільшення виробництва насіння соняшнику: у 2005 році 
зібрано 4,7 млн. т., а у 2016му  вже 13,6 млн тон [2]. У 20152016 
роках Україна експортувала 78,9 тис. тонн соняшнику проти 43,5 тис. 
тонн за 20142015 рік. У 20162017 маркетинговому році на тлі 
нарощування переробки соняшнику в країнах Європи можна 
очікувати зростання експорту насіння цієї культури до 100 тис. тонн, 
не дивлячись на діюче експортне мито. 
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У рейтингу імпортерів української соняшникової олії країни ЄС 
в поточному сезоні утримують перше місце. Цього року ЄС обійшов 
держави Близького Сходу і Південної Азії. Обсяг поставки олії 
соняшникової з України до країн ЄС становить 32%.   

Так, у вереснічервні 20152016 роках в даному напрямку було 
поставлено 1,23 млн.т. української продукції, що практично в 3 рази 
перевищує як показник за аналогічний період роком раніше, так і 
результат всього 20142015 року [3].  

Ключовими європейськими країнамиімпортерами української 
соняшникової олії в 20152016 році є: Іспанія — 343 тис. т (проти 138 
тис. т роком раніше), Нідерланди — 336 тис. т (проти 124 тис. т), 
Італія —245 тис. т (проти 135 тис. т), Франція — 151 тис. т (проти 33 
тис. т). 

Зазначені країни займають в рейтингу імпортерів з 3 по 6 місця, 
тоді як в 20142015 році Іспанія перебувала на 5 місці, Італія і 
Нідерланди — на 7 і 8 відповідно, а Франція — лише на 17 [3].   

Загалом на території ЄС розміщено 5 млн. га. цієї культури. 
Основними нашими конкурентами на європейському ринку є Румунія 
– 1 млн га., Болгарія – 850 тис. га., Іспанія – 650 тис. га., Туреччина – 
550 тис. га., та Франція – 550 тис. га.  

Країни ЄС виробляють 50% соняшнику ВО сортів (переважно у 
Франції, Іспанії, Угорщині та Румунії). При цьому високоолеїновий 
соняшник в регіоні займає всього 23% від загальних площ. В Україні 
цей показник становить 5% . Навіть за такого невеликого обсягу саме 
наша країна є найбільшим у світі виробником високоолеїнової олії, 
обійшовши навіть Францію. Виробництво цього продукту хоча й 
повільно, але зростає: якщо 5 років тому це було близько 78% від 
загальної маси виробленої соняшникової олії, то натепер – вже 12% 
[4]. 

Тенденція збільшення рівня споживання соняшникової 
високоолеїнової олії до 2020 року призведе до середнього зростання 
рівня споживання такої продукції у ЄС (до 10,2%) та збільшення 
дефіциту олії втричі. За таких обставин для вітчизняного АПК 
створюються сприятливі умови для нарощування експансії в країни 
ЄС. Разом з цим потребує врахування і питання можливого дефіциту 
соняшникового насіння на внутрішньому ринку за умов зняття 
експортного мита, і питання сертифікації продукції за стандартами 
ЄС, і питання правильної технології вирощування олійних як 
технічних культур, що у разі її порушення призводить до швидкого 
виснаження ґрунту. 
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ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

В Україні за умов євроінтеграції дуже важливим є розвиток 
ринкових процесів, створення умов для успішної економічної 
інтеграції та визначення гідного місця на міжнародних ринках. За 
європейськими мірками саме невеликі компанії є індикатором сильної 
і сучасної економіки, за умов розвитку яких, ринок насичується 
товарами та послугами, і сприяє розв’язку багатьох економічних 
проблем. 

Малий і середній бізнес лідирує за кількістю створених робочих 
місць. Також за умови банкрутства такого підприємства значно 
менше дестабілізується ситуація на ринку робочої сили, порівняно з 
великими підприємствами. Аналіз даних Державної служби 
статистики України показує, що в останні роки в невеликих 
компаніях кількість працевлаштованих українців становить від 75% 
до 78% працівників (рис. 1).  

Однак з кожним роком кількість малих та середніх компаній в 
Україні скорочується, значна частина здійснює тіньову діяльність, а в 
умовах глобалізації їх товари не є конкурентоспроможними. 



 

Важливими заходами щодо по
привабливого інвестиційного клімату, впровадження нових 
технологій, інновацій, мобілізація науки, побудова оптимальних умов 
для ведення бізнесу і стимулювання підприємницької діяльності.А 
також законодавче врегулювання станда
сертифікації якості продукції на засадах відповідності вимогам 
західних ринків збуту. 
 

 

Рис. 1. Кількість
за їх розмірами у 2011

 
У 20152016 роках скасовано 41% 

понад 100 регуляторних бар'єрів,  скорочено термін реєстрації бізнесу 
до двох днів, відмінено близько 13 тисяч застарілих державних 
стандартів [3]. 

Проведені реформи вже дають відчутні наслідки. За рейтингом 
Doing Business Україна в 2016 році піднялася з 96 місця на 83 [4]. 
Хоча ці цифри є не дуже привабливими, але просування навіть на 
одну сходинку в даному рейтингу дозволяє розраховувати на 
мільярди доларів інвестицій.
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Важливими заходами щодо покращення становища є створення 
привабливого інвестиційного клімату, впровадження нових 
технологій, інновацій, мобілізація науки, побудова оптимальних умов 
для ведення бізнесу і стимулювання підприємницької діяльності.А 
також законодавче врегулювання стандартів виробництва та 
сертифікації якості продукції на засадах відповідності вимогам 
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за їх розмірами у 2011-2015 рр., тис. осіб [1].

2016 роках скасовано 41% дозвільних документів, знято 
понад 100 регуляторних бар'єрів,  скорочено термін реєстрації бізнесу 
до двох днів, відмінено близько 13 тисяч застарілих державних 

Проведені реформи вже дають відчутні наслідки. За рейтингом 
їна в 2016 році піднялася з 96 місця на 83 [4]. 

Хоча ці цифри є не дуже привабливими, але просування навіть на 
одну сходинку в даному рейтингу дозволяє розраховувати на 
мільярди доларів інвестицій. 
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  МАЛЕ ТА СЕРЕДНЄ ПІДПРИЄМИЦТВО В УКРАЇНІ У 
ВИМІРІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ СПРЯМУВАНЬ  

На сьогодні в Україні та у світі в цілому приділяється особлива 
увага розвитку малого та середнього підприємництва (МСП). Таке 
явище спричинене значущістю МСП для розвитку економіки країни, 
соціального добробуту та стабільності країн та регіонів [5]. 

Малий та середній бізнес гнучкий до несприятливих 
економічних ситуацій та до ринкових змін, а також забезпечує 
робочими місцями населення країни. Можна сказати, що рівень 
розвитку МСП є індикатором соціальноекономічного добробуту 
країни. 

У листопаді 2016 року Міністерством економічного розвитку і 
торгівлі України започатковано проект «Стратегії розвитку малого і 
середнього підприємництва 2020». Стратегія передбачає досягнення 
наступної мети: «Створити сприятливі умови для ведення бізнесу та 
розкриття потенціалу сектору МСП» [4]. 

В Україні малі та середні підприємства відіграють важливу 
роль, так як забезпечують 71,0% зайнятості та 56,9% створення 
доданої вартості. Порівняно з країнами Євросоюзу, в Україні 
кількість малих та середніх підприємств більша, разом становлять 
17,1 % (у ЄС 8,4%). У забезпеченні зайнятості також має більшу 
частку – 44,2%, що на 25% більше, ніж у ЄС, а у створенні доданої 
вартості – 41,2%, що на 20,7% більше порівняно з ЄС. Водночас 
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відповідні показники українських мікро і малих підприємств нижчі, 
аніж у європейських компаній такого ж типу (табл.1) [1,3]. 

Таблиця 1 
Індикатори МСП в Україні та Європейському Союзі станом на 

2015р. [1,3] 
Види 

підприємств 
Кількість 

підприємств(%) 
Зайнятість(%) Додана вартість(%) 

ЄС Україна ЄС Україна ЄС Україна 
Мікро 91,4 82,8 27,1 11,7 20,4 4,8 
Малі 7,4 12,7 22,6 15,1 17,2 10,9 

Середні 1,0 4,4 19,2 44,2 20,5 41,2 
Малі загалом 99,8 99,9 68,9 71,0 58,1 56,9 

Великі 0,2 0,1 31,1 29,0 41,9 43,1 
Загалом 100 100 100 100 100 100 

 
Така ситуація спричинена специфікою адаптації різних за 

розміром підприємств до зовнішніх умов. «Останнє десятиліття, 
вітчизняне підприємницьке середовище відзначалося підвищеною 
нестабільністю, що була зумовлена як внутрішньонаціональними, так 
і загальносвітовими чинниками» [5]. 

МСП створюють нові робочі місця знижуючи навантаження на 
ринок праці та соціальну напругу. За проектом середньострокового 
плану дій до 2020 року, на 29.12.2016р., в секторі МСП ЄС працює 
майже 90 млн людей, що становить 68,9% від загальної кількості 
зайнятих. Малий та середній бізнес вносить у ВВП більше половини 
загальної доданої вартості – 58,1% у ЄС та 56,9% в Україні створеної 
підприємствами, створеної у нефінансовому секторі [4]. 

Для посилення розвитку МСП в Україні необхідно активізувати  
його ЗЕД, що дасть можливість забезпечити стійку 
конкурентоспроможність, за рахунок розвитку транскордонної 
кооперації, а також широкого обміну знаннями [2]. 

Отже, МСП має унікальне значення для створення робочих 
місць, доданої вартості, збільшення ВВП і прискорення розвитку 
інноваційного потенціалу вітчизняної економіки. Важливою є 
підтримка проекту «Стратегія розвитку малого і середнього 
підприємництва 2020», адже МСП є передумовою посилення 
конкурентоспроможності національної економіки.  
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 ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ 
В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

В економічно розвинених країнах фондовий ринок, залежно від 
ступеня розвитку, є найбільш ефективним та оптимальним способом 
залучення коштів у національну економіку, механізмом розподілу і 
перерозподілу вільних фінансових ресурсів серед галузей 
національного господарства. Слід зазначити, що український 
фондовий ринок не повністю відповідав сучасним тенденціям 
європейської моделі розвитку. Однак протягом останнього 
десятиріччя триває інтенсивне формування і розвиток фондового 
ринку, а також його державне регулювання в контексті процесів 
європейської інтеграції. 

Фондовий ринок є одним із найважливіших інструментів 
фінансування економіки країни, оскільки він покликаний 
трансформувати заощадження окремих громадян та підприємств в 
інвестиції. Вітчизняний фондовий ринок через низку обставин як 
об'єктивного, так і суб'єктивного характеру сьогодні характеризується 
як нестійкий, залежний від іноземного капіталу, спекулятивний та 
слабко пов'язаний із реальним сектором економіки. Це обумовлено 
його недостатньо розвиненою інфраструктурою, роздробленістю та 
невпорядкованістю; відсутністю ефективної системи фондових бірж; 
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обмеженим набором фінансових інструментів; відсутністю сучасної 
законодавчої бази [1]. 

У ринковій економіці фондовий ринок являється професійно 
утвореним фінансовим механізмом, основною функцією якого є 
мобілізація коштів для забезпечення грошовим капіталом потреб 
виробництва. Для досягнення цієї мети в країні має діяти розвинена 
інфраструктура фондового ринку, використовуватися широкий спектр 
інструментів та ефективні механізми взаємодії учасників ринку, що 
ґрунтуються на сучасній правовій базі.[2] 

Ефективне формування інфраструктури фондового ринку: 
сприяє інтеграції нашої країни у світову економічну систему; 
дозволяє використовувати міжнародні принципи і стандарти 
побудови фондового ринку; позитивно позначається на залученні 
іноземного капіталу;  впливає на акумуляцію коштів вітчизняних 
підприємств та громадян;  узгоджує майнові інтереси учасників ринку 
[3]. 

Говорячи про розвиток українського фондового ринку в 
контексті євроінтеграційних процесів, варто зазначити про первинне 
публічне розміщення цінних паперів (Initial Public Offering, ІРО). ІРО 
вважається одним із найбільш популярних способів заохочення і 
залучення інвесторів у всьому світі [4]. 

На відмінну від фондових ринків високорозвинених країн 
фондовий ринок України відстає від міжнародних вимог і стандартів. 
В Україні спосіб залучення інвестицій за допомогою ІРО теж є 
недостатньо розвиненим, що становить суттєву проблему, яка 
стримує його розвиток. На сучасному етапі лише незначна частка 
українських компаній вивели свої акції на світовий фондовий ринок. 
Найчастіше українські компанії виходять з ІРО на Варшавську (ВФБ), 
Лондонську, а також Франкфуртську фондові біржі, хоча, як 
перспектива, великі підприємства можуть спробувати здійснювати 
ІРО на азійських ринках, зокрема на Гонконгській фондовій біржі. 

Корисним для України може бути досвід Польщі щодо розвитку 
фондового ринку. Польща є безпосереднім сусідом України, і маючи 
подібні умови та стан розвитку економіки, свого часу здійснивши 
відповідні реформи, вона швидкими темпами здобула членство в ЄС. 
Польський ринок капіталу має величезний потенціал. У країні 
розвинені правова, технічна та інституційна інфраструктури 
фондового ринку. Остання представлена, зокрема, біржами, 
Національним депозитарієм цінних паперів, брокерськими конторами, 
Національним банком Польщі, Польською наглядовою фінансовою 
комісією, системою позабіржової торгівлі. У країні побудована 
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моноцентрична біржова система, яку очолює Варшавська фондова 
біржа (ВФБ). Торги на ВФБ провадяться на двох майданчиках – 
основному (офіційне котирування) і паралельному [5]. 

Отже, проаналізувавши стан розвитку фондового ринку в 
Україні, можна підсумувати, що даний ринок характеризується 
значними темпами зростання, структура цінних паперів, що 
випускаються в Україні, поступово диверсифікується, тобто 
фондовий ринок удосконалюється та розширюється з кожним роком. 
Важливим кроком у розвитку фондового ринку стала адаптація 
українського законодавства до положень ЄС. Говорячи про 
реформування фондового ринку країни, варто враховувати досвід 
Польщі, адже, показники його ефективного функціонування на 
сучасному етапі розвитку свідчать про дієвість упроваджених 
реформ, які можуть бути запозичені для вдосконалення та 
покращання ситуації на українському фондовому ринку. Також слід 
зазначити, що на сьогоднішній день невелика кількість українських 
компаній вивели свої акції на міжнародний фондовий ринок, тому 
потрібно збільшувати ІРО, оскільки це один із найефективніших 
способів залучення інвестицій в українську економіку. 
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БІЗНЕС-ІНКУБАТОРИ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ РЕАЛІЗАЦІЇ 
 СТАРТАП-ПРОЕКТІВ У ІТ-СФЕРІ В УКРАЇНІ ТА ЄС 

У ЄС на сьогоднішній день розвиток стартап-проектів, особливо у 
ІТ-сфері, практично неможливий без використання бізнес-інкубаторів. 
Вони розглядаються, перш за все, як частина інфраструктури підтримки 
малого підприємництва, але водночас є інструментом економічної, 
соціальної, структурної та інноваційної політики. Бізнесінкубатори – це 
організації, які покликані сприяти розвитку підприємництва на 
початковому етапі їх становлення шляхом надання їм консультаційної та 
ресурсної підтримки (Рис.1) [1].   

 

 
Рис.1. Модель бізнесінкубатора [1] 

 
Потреба в бізнесінкубуванні зумовлена соціальноекономічною 

природою малого підприємництва: протягом 3 років роботи виживає 
лише 1430% новостворених малих підприємств та стартапів, тоді як у 
бізнесінкубаторі ця кількість значно зростає і становить 8586% [1]. 

Станом на початок 2016 р. на території ЄС офіційно здійснювало 
діяльність 113 бізнесінкубаторів, що реалізували у 2015 р. 2574 стартап
проектів у ІТ-сфері загальною вартістю у 37,533 млн. євро. Основними 
сферами їх реалізації були: програмне забезпечення (72%), фінансові 
технології (65%), мобільні додатки (65%), інформаційне забезпечення 
(63%), електронна комерція (59%) тощо. При цьому найбільша кількість 
стартапів реалізовувалася у Великій Британії (1124), Іспанії (263), 
Франції (219) та Німеччині (126), у той час як за обсягами залучених 
коштів лідирують такі країни як Велика Британія (9,992 млн. євро), Данія 
(4,820 млн. євро), Іспанія (4,655 млн. євро) [2]. 
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Водночас в Україні станом на початок 2016 р. зареєстровано близько 
80 бізнесінкубаторів [3]. Засновують їх, як правило, за грантові або 
інвестиційні кошти. Проекти, що реалізуються через бізнесінкубатори 
фінансуються як українськими, так і зарубіжними інвесторами. 
Працюють інкубатори у приватному або державноприватному 
партнерстві, а найбільша їх кількість саме в ITсекторі (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Характеристика деяких бізнесінкубаторів ІТсфери в Україні* 

Бізнес
інкубатор 

Рік 
заснува

ння 
Сфера діяльності 

Умови 
надання 
коштів 

Обсяг 
інвес
тицій  

 на 
проект 

Кількість 
успішно 

реалізованих 
стартап  

проектів станом 
на 01.01.2017 р. 

GrowthUP 2010 
Інвестування, навчання, 
консалтинг, зведення з 

потенційними інвесторами 

5% від 
статутного 

фонду 
стартапу 

50100 
 тис. дол. 

300 

iHUB 2012 
Консалтинг, проведення тренінгів 
та форумів, зведення з інвесторами 

  212 

Happy 
Farm 

2012 
Інвестування, консалтинг, 

 оренда приміщення 

Індивідуальні 
для кожного 

проекту 

70 
 тис. дол. 

44 

WannaBiz 

2012 
 (з 2015 р. 
венчурний 

фонд) 

Інвестування, навчання, зведення з 
потенційними інвесторами 

Отримання 
частки в  
5 15% 

інвестицій 

550 
 тис. дол. 

26 

Polyteco 2013 
Консалтинг, зведення з 

потенційними інвесторами та 
роботодавцями 

  15 

Faster 
Capital 

2015 Інвестування, консалтинг 
Індивідуальні 
для кожного 

проекту 

5500  
тис. дол. 

40 

* складено автором на основі джерела [4] 
Таким чином, з огляду на євроінтеграційні процеси в Україні можна 

констатувати, що за умови підтримки з боку держави, іноземних 
інвесторів та тісної кооперації із зарубіжними партнерами бізнес
інкубатори мають стати ключовою ланкою у розвитку перспективної та 
інноваційної ІТгалузі в країні через надання відповідної консультаційної 
та ресурсної підтримки стартапам у даній сфері.  
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АГРАРНИЙ БІЗНЕС УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ  
Одним із критеріїв динамічного та ефективного розвитку 

національної економіки будьякої держави є підвищення ролі 
експортоорієнтованих галузей. Це дозволяє диверсифікувати 
виробництво, вийти за межі внутрішніх ринків, тримати курс на 
оновлення технологій та покращення якості і безпеки продукції. З 
економічного погляду експорт для підприємств є потужним джерелом 
інвестицій, а для держави – наповненням казни валютною виручкою, 
поповненням золотовалютного резерву тощо. Загалом, при умові ще 
й позитивного торгівельного балансу, зовнішньоекономічна 
діяльність позитивно впливає на економіку. Україна, враховуючи 
наявність значних природних ресурсів, вигідне геополітичне 
розміщення, має значний потенціал у розвитку експортоорієнтованих 
галузей. На фоні помітного спаду обсягів виробництва більшості 
галузей сільське господарство є одним із лідерів формування 
експорту України. [1] 

Україна втрачає експортні позиції у традиційних галузях 
промисловості і навпаки зміцнює «аграрний» експорт. 

Головними країнамиімпортерами української продукції в ЄС є 
Іспанія, Нідерланди, Польща, Італія, Німеччина, Франція, Бельгія, 
Великобританія, Португалія, Румунія, Угорщина та Греція. 277 
українських підприємств можуть експортувати свою продукцію до 
країн ЄС, зокрема – 97 з них харчові та 180 нехарчові продукти 
тваринного походження.  

Окремим перспективним напрямком збільшення експорту до 
країн ЄС може бути наша органічна продукція, причому, фактично 
вся лінійка, на яку продовжує зростати попит. Європейська комісія 
розробила нову електронну систему сертифікації для імпортної 
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органічної продукції. Запуск системи планується вже у квітні 2017 
року. Втілення її знизить витрати для українських сертифікуючих та 
контролюючих органів. Це створить повноцінну та прозору картинку 
органічного сектору в Україні та значно поліпшить процес 
двосторонньої співпраці в цій галузі з країнами Європи і не тільки.[2] 

Таким чином, проаналізована ситуація із українським експортом 
сільськогосподарської продукції та продовольства загалом наштовхує 
нас на такі висновки: 

1. Враховуючи складну економічну ситуацію, в Україні в 
короткотерміновій перспективі будуть розвиватися уже традиційні 
для останніх років експортоорієнтовані галузі сільського 
господарства з вирощування соняшнику, пшениці, кукурудзи, 
ячменю, сої та ріпаку. Щодо галузей тваринництва, то перспектив 
загалом не багато, окрім продукції птахівництва, молочного 
скотарства та частково свинарства. 

2. Важливим напрямом експорту буде європейська зона торгівлі, 
однак залишиться ризик незаповнення квот щодо продуктів 
харчування та продукції переробної промисловості. 

3. Для подальшого розвитку «аграрного» експорту Україні 
необхідно вести внутрішню політику стимулювання виробництва не 
тільки сировини, а якісних та безпечних продуктів харчування, 
продукції переробної промисловості, що дозволить заповнити вільні 
ніші на світовому ринку високотехнологічної продукції і покращити 
показники експорту загалом.[2] 
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ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ТРАНСЄВРОПЕЙСЬКИХ  
ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ 

 На сьогоднішній день питання інтеграції України до 
транс’європейської мережі є надзвичайно актуальним та потребує 
нагального  вирішення.  Інтеграція України до транс’європейських 
мереж дозволить отримати значні соціальні та економічні переваги, 
запровадити всебічні програми, спрямовані на вдосконалення 
транспортних (зокрема,  автомобільних, комбінованих перевезень, 
водних шляхів, морських портів, швидкісну європейську залізницю, 
інформаційних систем керування транспортом), енергетичних 
(створення єдиного енергетичного ринку, безпека електро та 
газопостачання) та комунікаційних мереж. 
 Стан і перспективи розвитку транспортної системи нашої 
держави  один з найважливіших критеріїв ефективного входження 
України до світового співтовариства. Потреба у високорозвиненій 
транспортній системі посилюється при інтеграції в європейську 
економіку, що «призводить до зростання товарообмінних операцій, 
ефективного використання геостратегічного розташування України в 
транзитних перевезеннях товарів і пасажирів» між державами 
Європи, Азії, Близького Сходу. Оскільки, однією з визначальних 
систем, які забезпечують вантажопасажирські перевезення на 
території України, є транспортна система, до неї в сучасних умовах 
ставляться високі вимоги щодо якості, регулярності і надійності 
транспортних зв’язків, збереження вантажів і безпеки перевезення 
пасажирів, термінів і вартості доставки. Відповідно, стан 
транспортних комунікацій України має відповідати вимогам 
європейської інтеграції[1]. 
 На даному етапі національна транспортна система України 
залишається не інтегрованою в транс’європейські мережі, а лише 
забезпечує єдиний перевізний процес. Разом з тим, темпи і масштаби 
розбудови транспортної інфраструктури України не співставні з 
подібними процесами у інших країнах, які, подібно до країн 
Європейського Союзу, активно розбудовують свої транспортні 
мережі. Таким чином, «ініціювання іноземними державами низки 
проектів, які передбачають здійснення євроазійських економічних 
зв’язків в обхід території України, вимагає від Уряду України якомога 
скоріше вибудувати власну стратегію щодо розвитку транспортної 
мережі, будівництва найважливіших інфраструктурних проектів та 
залучення транзитних вантажопотоків» з повним реформуванням 
транспортної системи[2]. 
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 Енергетичний сектор в Україні знаходиться в процесі 
фундаментальних змін, які суттєво гальмуються через 
монополістичну структуру газового та енергетичних ринків. Для того, 
щоб подолати застарілі структури, високий рівень корупції, Україна 
потребує чіткої довготривалої стратегії для переходу на «зелену 
економіку» та сталу енергетику. Відповідно раціональна енергетична 
політика має проводитися таким чином, щоб врегулювати 
ціноутворення на енергоносії.  Крім зазначеного, невирішеними 
залишаються проблеми забезпечення енергією в Україні, так як існує 
пряма залежність від природного пального, ядерної енергетики, 
вугільної промисловості. «Більшість ядерних електростанцій 
застарілі, що збільшує ризик аварій», зростає проблема утилізації 
ядерного пального [5]. Таким чином, «вагомим кроком  для інтеграції 
України до світового ринку енергоносіїв є демонополізація  ринків, 
створення умов для конкуренції», реформування енергетичного 
сектору[3/4].  
 Одним з не менш вагомих, і на нашу думку, найбільш євро 
інтегрованих, є телекомунікаційні мережі  широке поширення 
електронних послуг на базі телекомунікаційних мереж, надання 
доступу до цифрових технологій та дешевого інтернету кожному, 
подолання цифрової неосвіченості через культуру підприємництва, 
відкриту до застосування нових інформаційних технологій, 
прискорення впровадження електронної комерції [6]. 
 Таким чином, договір про Європейський Союз заклав 
законодавче підґрунтя транс’європейських мереж для створення 
єдиного ринку та зміцнення економічної і соціальної згуртованості, 
визначив цілі, пріоритети, проекти, що являють собою спільний 
інтерес України та країн Європи, а також широкий спектр заходів у 
відповідних секторах: транспорті, енергетиці, телекомунікаціях.  
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ЄВРОАСОЦІАЦІЯ І НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ 
МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

Єдина можливість гідно конкурувати на європейському та й 
взагалі світовому ринках – це інновації.  

За сучасних умов інновації або інноваційні процеси у тій чи 
іншій мірі властиві кожному підприємству. Інновації – 
новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні 
технології, продукція або послуги, а також організаційнотехнічні 
рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого 
характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва 
і (або) соціальної сфери [1]. 

Інноваційна діяльність будьякого суб’єкта підприємництва є 
досить вагомою перевагою серед конкурентів, та все ж таки 
наявність в минулому не досить конкурентоспроможних ринків не 
було сильною мотивацією для їх розвитку. 

Державна підтримка інноваційних процесів в Україні повинна 
охоплювати: 

– фінансові аспекти: фінансування утворення нових галузей, 
наукоємних виробництв за рахунок коштів дер жавного бюджету; 
ініціювання створення та фінансування науководослідницьких 
програм, наукових центрів; надання безпроцентних чи пільгових 
позик та грантів; державне замовлення на інноваційні продукти; 
дотації за рахунок державного бюджету для визначених галузей, 
виробництв чи технологій; компенсація банківського процента, 
цілком чи його частини, у разі спрямування позики на фінансування 
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інвестицій у технологічні інноваційні зміни; державні виплати 
провідним науковим центрам та науковцям; 

– фіскальні пільги для інноваторів: зниження ставок податку 
на прибуток підприємств; податковий кредит інноваційним 
підприємствам; звільнення від деяких від рахувань до бюджету; 
пільгова амортизація для фірм, визначених як інноваційні. 

– інші правові, інфраструктурні, економічні та політичні 
інструменти підтримки інновацій: удосконалення законодавства 
про авторське право, патентних відносин; уведення системи 
сертифікації та стандартів, що заохочує споживання інноваційних 
товарів; розвиток та підтримка системи освіти в країні; створення 
державної інформаційної інфраструктури; надання державних 
замовлень підприємствам для гарантування компенсації витрат на 
фінансування інновацій [2]. 

Серед основних можливостей для малого бізнесу – 
приєднання до міжнародних програм щодо надання державних 
грантів для малих суб’єктів  підприємництва на освоєння 
інноваційної продукції (товарів або послуг). 

19 березня 2015 року Україна приєдналась до 
програми Horizon2020. Це найбільш крупна програма з досліджень 
та інновацій ЄС, з бюджетом майже 80 млрд.євро, що виділяються 
протягом 7 років (з 2014 до 2020 року), не враховуючи приватні 
інвестиції. Мета її полягає у втіленні багатьох наукових відкриттів 
та світових інновацій. Однією з основних задач, що ставить перед 
собою програма, – це вирішення соціокультурних проблем, що 
виникають між суб’єктами бізнесу або можуть виникнути, при 
освоєнні нових ринків. 

На початку 2016 року Україна підписала угоду щодо участі в 
програмі ЄС «Конкурентоспроможність підприємства малого та 
середнього бізнесу (COSME) 20142020». COSME – це програма ЄС 
для конкурентоспроможності підприємств, малих і середніх, які 
працюють з 2014 до 2020 року, із запланованим бюджетом в розмірі 
2,3 млрд.євро. COSME створена з метою більш широкого доступу 
до фінансових ресурсів малим та середнім суб’єктам 
підприємництва, доступу їх до ринків, підтримки підприємців і 
забезпечення більш сприятливих умов для створення бізнесу і 
його зростання [3]. 

Як загальний висновок слід зазначити, що євроінтеграція 
вплває на економічні процеси в Україні не тільки на макро, але й 
на мікрорівні господарювання, що передбачає зміну моделі ведення 
бізнесу на підприємствах, а отже, зростання інноваційного 
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потенціалу України є обов’язковою умовою реалізації послідовної 
євроінтеграційної політики держави. Тому слід наголосити, що при 
правильно обраній стратегії України, щодо створення певних умов 
для збереження малого та середнього бізнесу та адаптації всієї 
системи до Європейських стандартів, держава може створити нові 
можливості розвитку для всієї країни в цілому та кожного суб’єкта 
бізнесу окремо. 
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ВІТЧИЗНЯНІ ПІДПРИЄМСТВА М’ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
НА РИНКУ  

З набуттям чинності Угоди про зону вільної торгівлі України з 
ЄС актуальним є питання пошуку шляхів виходу вітчизняних 
підприємств на новий високорентабельний ринок та завоювання 
стабільних позицій на ньому. Перед м`ясною промисловістю 
постають нові завдання щодо адаптації до вимог  європейського 
економічного простору.  

Дослідженню особливостей розвитку зазначеної  галузі харчової 
промисловості займались такі вітчизняні вчені, як В.Г. Андрійчук, В.І. 
Ємцев, Г.О. Кундєєва, С.О. Радзієвська, А.Ю. Сібекіна, І.Ю. 
Салькова, Л.М. Соломчук, Н.О Аверчева Л.Є. Довгань, В.Г. Дубровін, 
С.В. Дружиніна. Проте залишаються недостатньо розкритими 
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проблеми виходу українського виробника на ринки країн 
співтовариства, що і обумовило мету нашого дослідження.   

Вихід вітчизняних підприємств на ринок ЄС стримує проблема 
забезпечення якості м’ясної продукції відповідно до європейських 
вимог, що зумовлено, здебільшого, потребою в тривалих перевірках і 
виконанням процедур, які визначені ветеринарносанітарним 
законодавством ЄС.  

До української продукції на ринку ЄС застосовуються нетарифні 
обмеження. Найбільші спеціалізовані підприємства постачають м’ясо 
на ринок ЄС в межах квоти, проте обсяги поставок незначні. Так, 
встановлені безмитні тарифні квоти ЄС, що передбачені для 36 видів 
українських товарів, у тому числі  яловичина — 12 000 тонн/рік, 
свинина — 20 000 тонн/рік, м’ясо баранини — 1 500 тонн/рік, м’ясо 
птиці — 16 800 тонн/рік , при цьому встановлено додаткові тарифні 
квоти на свинину(+ 20 000 тонн/рік) та м'ясо птиці(+ 20 000 тонн/рік) 
[1]. 

У 2016 р Україна встановила рекорд з експорту м’яса птиці. За 
11 місяців вітчизняні виробники продали за кордон 224 тис. тон цієї 
продукції, що перевищує показник за весь 2015 р на 68%. У 
вартісному вираженні експорт м’яса птиці за вказаний період 2016 р 
приніс 271,7 млн дол. проти 226,9 млн дол. у 2015 р. Частка ЄС у 
структурі експорту цієї продукції з України у січнівересні 2016 р 
склала 16%, а за весь 2015 р – 17% [3]. 

Варто зазначити, що Україна використала тільки квоту з м`яса 
птиці. Це зумовлено певними факторами. Так, стосовно експорту 
яловичини: потрібно побудувати дієву систему контролю відповідно 
до нового стандарту епізоотичних хвороб, зокрема, по так званому 
"коров'ячому сказу"; забезпечити належний рівень проведення 
інвентаризації великої рогатої худоби та дотримання специфічних 
стандартів виробництва м'яса.  

Що ж до свинини, українські виробникиекспортують свинину 
живою вагою, напівтушами та певними субпродуктами, додана 
вартість яких доволі низька. Іншою проблемою є низький рівень 
біобезпеки та наявність вірусу африканської чуми. Отже потрібно 
впровадити оперативне реагування на спалахи африканської чуми, 
можливо, відновити ветеринарну поліцію та максимізувати додану 
вартість свинини. [4]. 

Висновки. Розширення європейського ринку потребує 
злагодженої діяльності підприємстввиробників м’яса і м’ясних 
продуктів та державних органів України.  Незважаючи на значні 
труднощі й проблеми, з яким стикається м’ясне тваринництво, галузь, 
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як і раніше, зберігає значний потенціал для росту та інтенсивного 
розвитку. 
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ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ 
ПАРТНЕРСТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Партнерство України   країнами з ЄС має різні напрями та 
канали взаємодії. Серед пріоритетних – розвиток інвестиційних та 
торговельноекономічних відносин, особливого поштовху можна 
очікувати з огляду повної ратифікації Угоди про асоціацію між 
нашою країною та ЄС. 

Апелюючи до оцінки поточного стану взаємовідносин, 
акцентуємо увагу на два основних – інвестиції та торгівлю в розрізі 
взаємин із ключовими кранами європейської спільноти  Німеччини та 
Франції.  

У 2016 році до України надійшли прямі інвестиції від 77 країн 
світу. До основних країнінвесторів, на які припадає майже 70% 
загального обсягу надходжень інвестицій, належать Російська 
Федерація, Кіпр, Велика Британія, Нідерланди і Австрія.  Варто 
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зазначити, що з країн ЄС в економіку України інвестовано 1972,0 
млн. дол. США, або майже 45% загального обсягу вкладень. 

Найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій були 
спрямовані до установ та організацій, що здійснюють фінансову та 
страхову діяльність, – 2825,3 млн. дол. США, підприємств оптової та 
роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів та мотоциклів 
– 524,9 млн. дол. США та промисловості – 475,2 млн. дол. США [1]. 
. Нині пріоритетними для України напрямами зовнішньої 
політики є налагодження політичних, економічних та гуманітарних 
зв’язків з країнами ЄС, у тому числі Францією [2]. 

За даними дослідницької агенції Pew Research Center (червень 
2015 року), французи сприймають Україну більш позитивно, ніж 
очікувалося: більшість підтримує вступ України в НАТО, а близько 
46% погоджуються з тим, що Україна може вступити до ЄС. Рівень 
підтримки думки про те, що країни Заходу мають надати Україні 
економічну допомогу, досяг 67% (в порівнянні з 62% у США). 

Ще однією стратегічно важливою для України країною є 
Німеччина. Про це свідчить збільшення поставок товарів в Україні на 
17,7% до 3,62 млрд. євро за результатами 2016 року у порівнянні із 
2015м. В результаті Україна, обігнавши члена ЄС Болгарію (3,48 
млрд євро), стала для німецького бізнесу третім за значенням ринком 
збуту в регіоні після Росії і Румунії. В цілому німецькоукраїнський 
товарообіг збільшився (завдяки зростанню як експорту, так і імпорту) 
на 13,7% до 5,41 млрд євро. Це означає, що обсяги торгівлі двох країн 
знову перевищили показники кризового 2014 (приблизно на 200 млн 
євро), але ще дуже далекі від рівня майже в 7 млрд євро, досягнутого 
у відносно благополучному 2013 році. Варто також зазначити, що в 
2016 році в торгівлі Німеччини з Україною за всіма трьома 
ключовими показниками (експорт, імпорт, товарообіг) був 
зафіксований плюс [3]. 

Потенційними напрямами співпраці України та Європейського 
Союзу, які обговорюють у рамках промислового діалогу в Брюсселі, є 
поглиблене цільове регуляторне наближення з фокусом на участь в 
європейських ланцюгах створення доданої вартості, промисловий 
аутсорсинг, активне залучення України до програм Horizon 2020 та 
COSME, обмін новітніми технологіями. 

Сильна Українська держава  це запорука нашої незалежності та 
динамічного розвитку, це спільна справа усього українського народу. 
Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт у 2016 року вказав на 
солідарність між США і Європою в підтримці України. Він запевнив, 
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що після подій останніх років, не може бути сумніву, що Україна – це 
Європа і, що майбутнє України в складі європейської сім’ї. 
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 ІНСТИТУТ АНТИКРИЗОВОГО  УПРАВЛІННЯ В КРАЇНАХ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

На сьогоднішній день, поняття антикризове управління  це 
управління, в якому поставлено певним чином передбачення 
небезпеки кризи, аналіз її симптомів, заходів для зниження 
негативних наслідків кризи і використання її факторів для наступного 
стійкого розвитку організації [1, с.128]. 

Однією з жорстких форм державного регулювання діяльності 
економічних суб'єктів є інститут неспроможності та банкрутства. 
Його розвиток має тривалу історію. У деякої частини правова  
ефективність цього інституту обумовлена рівнем розвитку 
національної економіки [2, с.52]. 

Чим вище культура нації, що представляє собою з'єднання 
правової, економічної, соціальної, художньої та інших культур, тим 
більше досконалий інститут регулювання суспільноекономічних 
відносин. У цьому контексті можна стверджувати, що інститут 
неспроможності та банкрутства як регулятор ефективності економіки 
можна розглядати в ролі індикатора рівня організації відповідної 
національної економіки [2, с. 54]. 

Досліджуючи досвід Європейського союзу в напрямку розвитку 
інституту з антикризового управління, слід зазначити, що в ньому 
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превалює селективний підхід, спрямований на стимулювання 
діяльності конкретних компаній. Вважається, що тільки приватний 
бізнес може ефективно розв’язувати питання підйому депресивних 
регіонів та підприємств за допомогою створення малих і середніх 
підприємств передових галузей [3]. Однак, кожній державі 
Європейського союзу притаманні свої особливості в антикризовому 
управлінні підприємством.  

В порівнянні із законодавством інших країн, закони Франції 
мають попереджувальний характер. Вони прагнуть захистити 
підприємства, в пріоритеті у них  збереження робочих місць. Попри 
все переслідується така мета, при якій неспроможні підприємства 
сходили б з дистанції задовго до офіційного оголошення їх 
банкрутами. У них існує так звана «система тривоги», коли 
зацікавлені кола повідомляють про наближення стану 
неплатоспроможності.  

У Німеччині Закони про банкрутство направлені на збереження 
бізнесу боржника і відповідне задоволення вимог кредиторів. Так, 
протягом 21 дня боржник зобов’язаний відновити свою 
платоспроможність. Якщо цього не відбувається, то підприємство 
самостійно зобов’язане подати заяву до суду про банкрутство, в 
іншому випадку до нього застосовується кримінальне 
переслідування[4]. 

Особливим є досвід Великобританії щодо використання 
процедур банкрутства. Відповідно до чинного законодавства, 
неспроможними можуть бути визнані всі суб’єкти господарювання, 
крім страхових компаній та банківських інститутів, правове 
становище яких регламентується спеціальними законами. 

Отже, антикризове державне управління в країнах з розвиненою 
ринковою економікою виражається в різних формах. У більшості 
країн воно реалізується через вдосконалення законодавства в галузі 
зайнятості, збільшення робочих місць, особливо для молоді, 
координацію зусиль різних державних відомств щодо розробки та 
проведення економічної політики, шляхом посилення державного 
втручання в економіку. 
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ВПЛИВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА РОЗВИТОК 
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

Світова фінансовоекономічна криза, як криза ринку нерухомості 
і похідних фінансових інструментів, згідно з логікою глобалізації, 
поширилася по всьому світу, вдаривши і по українському 
фінансовому ринку. Основними її причинами експерти називають 
надмірно експансивну грошову політику Федеральної резервної 
системи (ФРС) США, наявність величезного дисбалансу у світовій 
економіці, зокрема, великий профіцит у зовнішній торгівлі Китаю, 
значний торговельний дефіцит у США, недоліки системи управління 
ризиками в інвестиційних банках, недосконалість регулювання 
фінансових ринків на національному і міжнародному рівнях [3]. 

Основні сектори економіки, на які фінансовоекономічна криза 
впливає найбільше: добувна, переробна та хімічна промисловість, 
фінансові послуги, нерухомість, будівництво,  металургія, банківська 
сфера, зовнішня та внутрішня торгівля.  

В Україні вплив фінансової кризи підсилився загостренням 
політичної ситуації, як наслідок відбулося різке загострення в 
національній економіці та прояв  недієздатності моделі економічного 
зростання, яка утворилась у попередні роки. Негативний вплив 
світової фінансової кризи на економіку України закономірним чином 
позначився й на розвитку вітчизняного підприємництва. І в першу 
чергу мова йде про малий та середній бізнес, який не має достатніх 
резервних ресурсів та страхових інструментів для самостійного 
подолання кризового тиску. Так, кількість підприємств протягом 
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20102012 років становила: 0,17% великих підприємств у загальній 
структурі вітчизняних підприємств, 5,5% середніх та 94% малих 
підприємств; у період  20132015 роки кількість великих підприємств 
у структурі скоротилась до 0,15%, питома вага середніх підприємств 
знизилась до 4,5% від загального обсягу, а частка малих навпаки 
зросла до 95,5%. Така тенденція свідчить про те, що великим та 
середнім підприємствам складніше пристосуватись або адаптуватись 
до змін у кризовий період, ніж малим підприємствам. Як наслідок 
відбулося скорочення робочих місць, що призвело до зростання рівня 
безробіття та скорочення платоспроможного попиту. Так, рівень 
безробіття у період з 20072008 роках становив 6,9% працездатного 
населення, у 2009 році даний показник зріс і становив 9,6%; у 2010
2013 роках даний показник в середньому становив 8,3% і 
характеризувався позитивною тенденцією до зниження, а в період з 
20142016 роки – знову у межах 9,59,7%, на січень 2017 року цей 
показник становить 1,6%.  

Слабка економічна динаміка і високі фінансові та валютні ризики 
призводять до погіршення фінансових результатів діяльності 
підприємств, а з тим – подальшого зниження економічної та 
інвестиційної активності. В таких умовах підприємства не можуть 
очікувати  ані державної підтримки чи полегшення доступу до 
банківських вітчизняних ресурсів, ані іноземних інвестиційних 
ресурсів [2].  

Негативно на розвиток підприємництва вплинуло зниження та 
припинення банківського кредитування, що вплинуло на зростання 
рівня тінізації економіки, через неспроможність підприємств 
забезпечити себе фінансовими ресурсами. 

Слід зазначити, для подолання негативних явищ, окрім 
державних антикризових заходів, кожне підприємство повинно також 
самостійно запроваджувати антикризові заходи, які мають допомогти 
з якнайменшими втратами вийти із кризи. Для попередження 
кризових явищ проводити діагностику в фінансовій діяльності 
підприємства, своєчасно реагувати на кризові явища при перших 
ознаках, мобілізувати та використати ресурси підприємства для 
проведення заходів щодо виходу з кризи.  
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ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ РИНКУ М'ЯСНОЇ 
ПРОДУКЦІЇ 

Ринок сільськогосподарської продукції різноманітний, однією з 
головних частин його є ринок м’яса і м’ясної продукції, який в свою 
чергу ділиться на окремі сегменти: ринок м’яса коней, вівці, кіз, 
ринок птиці, ринок яловичини, ринок свинини. Ринок м’ясної 
продукції складається з підприємств що займаються виробництвом, 
переробкою, зберіганням та реалізацією м’яса а також залежить від 
факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Відмінні риси 
м’ясного ринку визначають основні стратегічні напрями його 
розвитку, що передбачають необхідність у регіонах України 
відповідно до їх природних умов нарощувати власне виробництво 
конкурентної екологічно чистої м’ясної продукції, покращити 
інфраструктуру її руху для скорочення строків, кількості, якості та 
витрат у сфері обігу товарів [1]. Україна більшою мірою має аграрну 
спрямованість в експорті, то необхідним є розвиватися постійно в усіх 
напрямах аграрного сектора.За підсумками 2016 року найкращі 
тенденції показав ринок  курятини, де спостерігається постійне 
збільшення обсягів поставок, як на внутрішній, так і на іноземні 
ринки. Несуттєво, але зросли показники сегмента м'яса яловичини.  
Невтішними залишаються показники  ринку свинини і ковбасних 
виробів. Основними передумовами цього є: скорочення чисельності 
худоби, спричинені закриттям фермерських організацій; незначний 
термін реалізації певних видів готової продукції; низька якість 
сировини; плавання закупівельних цін на сировину тощо.  
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2016 рік  став першим роком дії зони вільної торгівлі з 
Європейським Союзом. За січень 2017 року об’єм виробництва свіжої 
та замороженої свинини становив 18,8 тис. тон,  показники свідчать, 
що на 19,4% менше ніж в грудні 2016, але на 5.9% більше ніж в січні 
2016. Обсяги виробництва яловичини свіжої та охолодженої зросли 
порівняно з січнем 2016 року на 73.6%  до 4,2 тис. тон. Але на 31.8% 
менше ніж в грудні 2016. Виробництво свіжої та охолодженої 
курятини в січні зросло на 29,8% порівняно з 2015 роком, але  
порівняно із 2016 роком показник скоротився на 7,6%.Також в січні 
2017 року було виготовлено на  1 тис. тон замороженої  свинини, що  
16,3% менше, ніж в січні 2016 року, і на 1,8% більше, ніж місяцем 
раніше.виробництво ковбасних товарів за січень виросло в порівняно 
з минулим роком на 9,8%  до 233 тис. тон. в порівнянні з груднем 
2016 року скоротилося на 10,5% [5].  На сьогоднішній день ЄС 
відновили поставки курятини, адже в грудні 2016 року було 
заборонено експорт курятини через регістрацію  високо патогенного 
курячого грипу (H5) в Херсонській області. ЄС встановлено квоти в 
розмірі 16 тис. тон для охолодженої ти 20 тис. тон мороженої 
курятини.  Підприємці скаржаться, що наявні квоти несправедливо 
занижені, і вони могли б щорічно експортувати в ЄС близько 100 тис. 
тон продукції. Деякі з них для подолання квот вже вклали гроші в 
будівництво власних цехів з переробки в Європі [3]. Вітчизняних 
виробників європейський ринок приваблює своєю 
платоспроможністю та постійним попитом на м’ясо яловичини. 
Оскільки у ЄС стабільна нестача пропозиції яловичини та наша 
яловичина – це чиста біологічна продукція. Підприємці розуміють, 
що їм доведеться конкурувати з такими  провідними країнами світу, 
але за рахунок помірної вартості вітчизняної яловичини Україна може 
з цим впоратися. Умови імпорту свіжого м'яса та м'ясних продуктів 
до ЄС: Весь імпорт м'яса/м'ясних продуктів повинен 
супроводжуватись  ветеринарними сертифікатами. Ветеринарні 
сертифікати повинні бути підписані відповідними  компетентними та 
авторизованими установами для експорту з третіх країн світу, які 
гарантують, що умови імпорту в ЄС були дотримані ПКП: по 
прибуттю в ЄС, продукти тваринного походження та супроводжуючі 
сертифікати повинні бути підтверджені та перевірені у відповідних 
прикордонних контрольних пунктах; ветеринари роблять 
документальні перевірки, особисті перевірки та фізичні перевірки 
продуктів; подальші перевірки можуть бути здійснені на кінцевому 
пункті призначення в країні ЄС [2]. Імпорт тварин і продуктів 
тваринного походження в країни ЄС здійснюється у відповідності до 



144 
 

таких правил: країнаекспортер має бути включена до списку держав, 
яким дозволено експортувати відповідну категорію продукції до ЄС; 
продукти тваринного походження можуть бути імпортовані на 
територію  ЄС за умови їх виробництва на затверджених переробних 
підприємствах, в країніекспортері; увесь імпорт тварин і продуктів 
тваринного походження має супроводжуватися сертифікатом 
здоров'я, виданим офіційним ветеринарним компетентним органом 
країниекспортера; кожна партія товару підлягає перевірці на пункті 
пропуску, де перетинається митний кордон ЄС.   У разі, якщо у 
країніекспортері зафіксовано спалах ветеринарного захворювання, 
яке становить серйозну загрозу для тваринного або громадського 
здоров'я, Євросоюзом  застосовуються тимчасові захисні заходи, у 
тому числі призупинення імпорту з усієї   або частини території 
країни[4]. 

Перспективи розвитку ринку тваринництва та м’ясо переробки в 
Україні полягають у реалізації: проведення низки заходів для 
зниження витрат у виробництві; стимулювання ефективних каналів 
переробки і просування свіжого та охолодженого м’яса; значне 
посилення контролю за процесом виготовлення вмістом ковбасних 
виробів;створення виробництв за новітніми технологіями  по 
первинної переробки м’яса та вирощування худоби та 
птиці;підтримки державою підприємств;   адаптація до міжнародних 
стандартів; залучення вітчизняних та іноземних інвесторів. 

Виконання вище зазначених умов сприятиме розвитку ринку 
м’яса в Україні та конкурентоздатності галузі на європейському 
ринку.  
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 КООПЕРАЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ПІДПРИЄМТСВАМИ 

ОПК УКРАЇНИ ТА ЄС 
Військовотехнічне співробітництво (ВТС) з ЄС стало 

поштовхом для підняття конкурентоспроможності на світовому ринку 
озброєнь українського  військовопромислового комплексу (ВПК).  

Європейська політика сусідства відкриває для України нові 
можливості  співробітництва з державамипартнерами ЄС (Алжир, 
Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Єгипет, Грузія, Ізраїль, Йорданія, 
Ліван, Лівія, Молдова, Марокко, Сирія, Туніс). 

Головні напрями ВТС України з країнамичленами ЄС: 
  ремонт і модернізація озброєння та військової техніки (ОВТ) 

радянського виробництва, що перебувають на озброєнні збройних сил 
країн – членів НАТО і країнпартнерів;  

 визначення шляхів альтернативного постачання військово
технічного майна для ремонту і модернізації ОВТ 
радянського/російського виробництва; 

  спільні науководослідні та дослідноконструкторські роботи, 
розробка та виробництво сучасних зразків ОВТ (передусім у галузях 
ракето, авіа, кораблебудування, бронетехніки);  

 участь України у створенні системи протиракетної оборони на 
європейському просторі; 

  досягнення відповідного рівня взаємосумісності ОВТ щодо 
забезпечення виконання спільних з НАТО антитерористичних 
операцій та операцій з підтримання миру; 
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  співпраця у сфері військовотранспортних авіаційних 
перевезень; 

  організація безпечного зберігання, транспортування та 
утилізації надлишкового та некондиційного озброєння, військового 
спорядження, боєприпасів, вибухових та небезпечних речовин;  

 взаємодія у сфері контролю за трансфером ОВТ. 
Взаємовигідні   напрями ВТС з агентствами ЄС: 
1. Європейське оборонне агентство (EDA): включення України у 

систему європейського ВТС в цілому; європейська організація 
ділиться досвідом керуванням в цій сфера та управлінні коштами; 
розробка нових видів озброєння, обладнання і військової техніки на 
дво і багатосторонній основі; утилізація надлишкової зброї тощо; 

2. Європейське космічне агентство (ESA), Європейський 
супутниковий центр (EUSC): реалізація спільних космічних проектів, 
зокрема у сфері дистанційного зондування Землі та зв’язку; участь 
України у проекті EGNOS та Рамковій програмі HORIZON2020 
(космічних проектах); спільна розробка космічної техніки та 
технологій навігації; 

3. Агентство ЄС з менеджменту оперативного співробітництва 
на зовнішніх кордонах (FRONTEX): взаємна допомога у сфері 
охорони кордонів, боротьби з контрабандою та нелегальною 
міграцією; спільні нововведення у інформаційній сфері; створення 
окремого напряму підготовка та зміцнення потенціалу прикордонних 
військ; 

4. Європейське агентство з питань авіаційної безпеки 
(EASA): розробка нових систем та технологій подвійного 
використання у сфері авіаційної безпеки; 

5. Європейське агентство з питань мережевої та інформаційної 
безпеки (ENISA): запровадження в Україні європейських стандартів 
інформаційної безпеки, зокрема у військових відомствах і збройних 
силах; реалізація спільних проектів у сфері криптографії та інших 
засобів забезпечення інформаційної безпеки; включення України у 
інформаційний простір ЄС та створення відповідної інфраструктури; 

6. Європейське хімічне агентство (ECHA): запровадження 
стандартів безпеки у хімічній промисловості; розробка нових 
матеріалів і речовин; підготовка фахівців; проведення випробувань та 
експериментів; будівництво інфраструктури цивільної безпеки; 

7. Інститут з питань дослідження безпеки Європейського Союзу 
(ISS): спільні дослідження у сфері безпеки; побудова нової культури 
безпеки в Україні; участь українських експертів у заходах, що 
проводить Інститут. 
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           Для збільшення  ВТС України з ЄС необхнідно  
запровадження нових механізмів фінансування та збільшення рівня 
адаптації національного законодавства до норм законодавства ЄС. 
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ЛОКАЛЬНІ ПІДПРИЄМНИЦЬКІ КРИЗИ В КОНТЕКСТІ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

В сучасних умовах господарювання необхідним постає питання 
ефективного антикризового управління на рівні підприємства. Слід 
зазначити, що досконало проведений аналіз  ринкових можливостей 
та запровадження антикризових стратегій є запорукою успішного 
функціонування підприємства.  Грамотно побудовані та успішно 
впровадженні комплексні задачі протидій кризам створюють умови 
виживання підприємства в несприятливому середовищі.  

 Головною ознакою кризи є втрата або суттєве порушення 
життєздатного стану підприємства. Подолання кризи пов’язується з 
відновленням  параметрів життєздатності за рахунок зовнішніх та 
внутрішніх  управлінських дій. 

     Виникнення кризи обумовлює певні загрози та ризики для 
процесу функціонування підприємства, а її подолання має певні 
наслідки для  підприємства: позитивні,  якщо розв’язати накопичені 
протиріччя чи оновити бізнес: негативні, якщо наслідком кризи буде 
призупинення діяльності підприємства, виникнення ситуації 
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банкрутства, добровільна або примусова ліквідація суб’єкта 
господарювання. 

     Виникнення кризових явищ на рівні підприємства не зале
жать від стадії циклу макроекономічного розвитку, ці явища й 
процеси невзаємозалежні та несинхронізовані в часі. Безумовно, 
затяжна економічна криза на макроекономічному рівні значною 
мірою впливає на кризу окремого підприємства, але досвід виро
бничофінансової діяльності окремих підприємств свідчить, що в 
умовах загальної кризи ці підприємства успішно її переборюють [1]. 

     Конкурентне середовище стимулює підприємство постійно 
розвиватися, так наявність інноваційної складової  дає можливість 
зберігати суб’єкту підприємництва конкурентоспроможність. Тривале 
функціонування суб’єкта господарювання без суттєвих змін може 
призвести до прояву кризи та порушення життєдіяльності 
підприємства. 

      Пєтухов Д.В. стверджує, що «… кризи неминучі: регулярні 
кризи, що закономірно повторюються, є невід’ємною фазою 
циклічного розвитку будьякої системи. Вони починаються тоді, коли 
потенціал прогресу головних елементів системи, що переважає, вже в 
основному вичерпаний та в той же час народилися й починають 
боротьбу елементи нової системи, що являє майбутній цикл» [2]. 

  Проявом кризи на макроекономічному рівні є переломним 
моментом у послідовності процесів і дій та порушенням 
пропорційності розвитку виробництва. Криза завершує один 
економічний цикл і розпочинає інший, тобто період економічного 
циклу – це час від початку однієї кризи до іншої. Економічна система 
сама створює передумови для виходу з кризи та нового 
господарського підйому. На рівні підприємства  виникнення окремих 
кризових явищ, якщо не вжито заходів щодо їх локалізації, як 
правило, завершується юридичним банкрутством або ліквідацією 
підприємства.   

Слід зазначити, адекватне реагування на кризову ситуацію 
можливе лише на основі своєчасного виявлення причин виникнення 
кризи, пошуку невідповідності між станом і потребами розвитку 
підприємства, вимогами розвитку зовнішнього середовища, 
визначенню ризиків при формуванні стратегій суб’єкта 
господарювання. Визначено, що кризи мають не лише негативні 
наслідки для підприємницької діяльності, але й можуть спонукати її 
до позитивних змін, серед них – закриття нерентабельних 
виробництв, застосування передового досвіду, формування 
ефективної інвестиційної та інноваційної політик. 
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УКРАЇНА ТА УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ: ПЕРШІ ЗДОБУТКИ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Глибока та всеосяжна зона вільної торгівлі між Україною та ЄС 
відкриває для нашої країни один із найбільших ринків у світі, що 
значно перевищує національний, адже об’єднує близько півмільярда 
споживачів, котрі мешкають у 28 країнахчленах Європейського 
Союзу. 

Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС набула чинності та 
уособлює пріоритетний інтеграційний напрям розвитку, що 
передбачає гармонізацію законодавства. 

Угода передбачає надання фінансової та методичної допомоги з 
питань адаптації української системи звітності до європейських 
стандартів, уніфікації податкового та статистичного контролю із 
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. 

Підписання Угоди є важливими чинником розвитку аграрної 
галузі, оскільки для України відкриваються перспективи освоєння 
ринку країн ЄС. Саме тому особливої актуальності набуває завдання 
державної підтримки, спрямованої на підвищення ефективності 
використання наявного експортного потенціалу АПК з урахуванням 
можливих ризиків екзогенного характеру. 

В Угоді передбачено поступове зменшення або скасовування 
ввізних мит відповідно до графіків, встановлених у Додатку IA. 

Однак, наголошуючи на значних перспективах і допомозі 
Європи, доречно наголосити на перших здобутках. Україна має право 
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на безмитний експорт до ЄС 36 товарних позицій у межах 
затверджених обсягів тарифних квот. Україна у 2016 році повністю 
вичерпала квоти на безмитний експорт до ЄС з меду, цукру, круп та 
борошна, солоду і пшеничної клейковини, оброблених томатів, 
виноградного та яблучного соків, пшениці, вівса, кукурудзи, ячменю і 
м'яса птиці.  

На сьогодні право експорту своєї продукції на територію 
Європейського Союзу мають 266 українських підприємств, з яких 86 
– виробники товарів АПК та харчової продукції: 12 експортують 
молоко та молочні продукти, 6 – м’ясо птиці, 1 – продукти з м’яса 
птиці, 49 – мед бджолиний, 2 – яйця та яйцепродукти, 15 – рибу та 
рибопродукти, 1 – кишкову сировину.  

Експорт українських товарів до Євросоюзу в січнівересні 2016 
року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зріс на 6,7%  
до 6,5 млрд дол. і становив 38,8% у загальному обсязі експорту. 

Товарна структура українського експорту до країн ЄС 
представлена: продукція АПК та харчової промисловості (29,9%), 
металургійного комплексу (23,5%), машинобудування (16,0%), 
мінеральних продуктів (10,2%), деревини та паперової маси (6,8%), 
продукції легкої промисловості (6,2%), різних промислових товарів 
(3,7%) та продукції хімічної промисловості (3,6%). У структурі 
імпорту товарів найбільшу частку становила продукція 
машинобудування (31,9%), продукція хімічної промисловості (27,2%), 
мінеральні продукти (12,8%) і продукція АПК та харчової 
промисловості (10,5%). 

Торгівля з країнами ЄС продовжує демонструвати позитивну 
динаміку. Так, експорт товарів за підсумками 8 місяців 2016 року 
відносно аналогічного періоду 2015 року зріс на 4,4% (на 365,9 млн 
дол.США), при цьому імпорт товарів з країн ЄС порівняно з 
аналогічним періодом 2015 року збільшився на 6,6% або на 655,3 млн 
дол.США. 

 Отже, зона вільної торгівлі з ЄС являє собою основний напрям 
реалізації експортного потенціалу України. Саме євроінтеграція 
сприяє диверсифікації ринків українського експорту, створює 
передумови для реалізації Україною інтеграційних прагнень. 
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POSITION OF UKRAINIAN PRODUCTS ON THE CHINESE 

MARKET AND THEIR PROSPECTS 
Experts have repeatedly predicted sales boom of our 

nationalproducts in China, where we may see an increasing demand for 
ecoproducts. In this context, the greatest hopes in recent years, were 
assigned toUkrainian agroindustrial complex. The potential of national 
products in the Chinese market is real, but it is too early to experience 
euphoria. 

Rawmaterial orientation of the Ukrainian export of recent years does 
not allow Ukraine to ensure its own economic growth. For example, in 
2016 Ukraine exported a record amount of grain crops  40.2 million tons, 
an increase of almost 7.5% when comparing with 2015. Including wheat 
exports amounted to 17.9 million tonnes, maize  17.3 million tons, barley 
 4.8 million tons. It would seem that it is a success, but due to the fall in 
global commodity prices record volumes of grain exports from Ukraine 
haven’t transformed in record revenues in 2016. Actually it has remained 
at the level of 2015  about $ 6.1 billion in total. Asian take a share of 
54.3% in the structure of export of grain from Ukraine. China's share 
among importers of Ukrainian grain remains on second place, and is 7.6%. 
Also we must mention China as importer of 3% of Ukrainian dairy 
products. 

Inflated expectations regarding the success of the Ukrainian products 
in China are based on two myths. The first  is that the Chinese market is 
huge, and can accept any product just because of the high permeability. In 
fact, Chinese consumers had interested world manufacturers several 
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decades earlier than Ukrainian, and now all niches from premiumsegment 
to goods for the followers of healthy lifestyle are already occupied. As a 
result our manufacturers will have to contest international companies in 
order to attract new Chinese customers. 

It is also believed that Ukrainian products in China have a positive 
image. Alas, it is not. For the average Chinese consumer Ukraine is not 
associated with any products.   

The main problem lies in the fact that the promotion of domestic 
products in the Chinese market, one subject is not engaged. Most of the 
manufacturers just want to sell products from the warehouse, without 
putting any force to logistics, clearance,and of course in market research. 
The exception is perhaps big players who can afford to keep staff directly 
in China, being engaged in merchandising, study the market and generally 
work for the future. But the average medium and regional business is 
forced to save on everything. 

Major Chinese companies are also not willing to take the risks and 
costs associated with the promotion of an unknown brand, so they prefer to 
take the goods "on consignment" 

We may consider following products on the Chinese market as 
perspective: bottled water, juices, baby food, as well as pastries, cookies 
and ice cream. However, when planning a triumphant enter on the Chinese 
market with these products, manufacturers need to consider, first of all, 
that the Chinese market is already sufficiently overwhelmed, and poorly 
promoted Ukrainian goods do not have any advantages for now except 
lower price. 

The most obvious option is a focus on ecological national products. 
It is impossible to achieve significant results in such a congested 

market for a short time period  it is necessary to work for the future, 
improve relationships, explore the market or test new products. And only 
after that Ukrainian products will be able to compete with international 
brands on shelves of Chinese supermarkets.  
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ 
ВИРОБНИКІВ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ ЄС 

Прагнення України приєднатися до європейського 
співтовариства зумовлює пошук шляхів підвищення рівня 
конкурентоспроможності вітчизняних виробників молочної продукції 
на високорентабельному ринку ЄС.  

Питанням формування конкурентних переваг підприємств 
досліджуваної галузі при виході на зовнішні ринки присвячено праці 
таких науковців, як Мостенська Т.Л.,  Нємцов В.Д., Окрепілов В.В, 
Саблук П.Т., Черваньов Д.М.,  Шаповал Ю.А., Шегда А.В., Щедріна Т.І., 
Якубовський В.Л. та ін. Проте визначення  проблем забезпечення 
конкурентоспроможності  зазначених українських товарів на ринку 
європейських держав досі залишається актуальним, що і обумовило 
мету нашого дослідження.  

Вихід вітчизняних підприємств на ринок ЄС стримує проблема 
забезпечення якості молочної продукції відповідно до європейських 
вимог [1]. Виявлено невідповідність української системи 
ветеринарносанітарного контролю при виробництві молочної 
продукції європейським стандартам. У той час, як країнам ЄС 
дозволено імпортувати тільки молоко екстракласу, в Україні його 
виробляють лише 1 % молокопереробних підприємств [2]. Понад 70 
% молока на молокопереробні підприємства надходить від домашніх 
господарств населення, тоді як в ЄС такої практики не існує. 
Українські підприємства використовують молоко з вмістом бактерій, 
вищим за допустимі в ЄС норми. Деякі виробники молочної 
сировини, щоб зберегти його (від скисання), додають антибіотик 
хлорамфеникол (левоміцетин), який заборонений навіть  українським 
законодавством. Крім того, Міністерство охорони здоров'я не 
контролює наявність у продуктах небезпечних забруднювачів, таких 
як діоксин, бензапирен і трансизомери ненасичених жирних кислот 
[3]. Якість нашої продукції оцінюється за вмістом жиру, а не білка, як 
у ЄС[4]. 

В Україні відсутні гнучкі програми кредитування проектів, 
пов'язаних з будівництвом і реконструкцією ферм, вирощуванням 
молодого поголів'я худоби та адекватна державна підтримка 
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тваринництва й переробників молока. Бракує висококваліфікованих 
фахівців у галузі агрономії, ветеринарії, застосовуються  
малоефективні стратегії просування торгових марок, недостатня 
диверсифікація експортної продукції [5]. 

Здійснення успішного та конкурентоспроможного 
молокопереробного бізнесу на ринках країн ЄС можливе за умови 
постійної державної підтримки та контролю за ефективністю 
господарювання, впровадження новітніх технологій, які дозволять 
нарощувати виробничі потужності та підвищувати якість продукції, 
що наблизить її до європейських стандартів. Необхідне створення 
власної сировинної бази шляхом розбудови ефективно діючих 
молочних кооперативів та оптимальної логістичної системи 
молочного ринку. Це дозволить виробляти молочну продукцію 
високої якості, а також стане важливим чинником підвищення 
забезпечення цінової конкурентоспроможності на ринку молочної 
продукції ЄС.  
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МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МЕРЕЖ 

РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 
 На українському ринку функціонує велика кількість іноземних 
роздрібних торговельних підприємств. Поступово на ринок виходять 
нові, які мають певну специфіку управлінської діяльності, 
використання трудових ресурсів, зовнішньоекономічної діяльності 
тощо. Вони складають серйозну конкуренцію українським 
підприємствам. Попри турбулентність на інших ринках, зберігається 
привабливість на ринку роздрібної торгівлі для інвестора. 

Діяльність міжнародних мереж роздрібної торгівлі як на 
території України, так і за її межами викладена в роботах таких 
науковців як Кудирко Л. П., Апопій В. В., Маргасова В. Г., Севрук І. 
М., Клапчук В. А. та ін., які приділяють значну увагу маркетинговим 
дослідженням таких підприємств та їх рейтингуванню. 

Україна в докризовий період демонструвала високі темпи 
зростання на ринках роздрібної торгівлі. Затяжна світова рецесія 
обумовила уповільнення  темпів зростання національної  економіки і 
зниження реальних доходів підприємств та домогосподарств, що 
позначилось в тому числі і на обсягах роздрібного товарообороту. 

 Даний сегмент ринку характеризується зростаючою 
конкуренцією внаслідок активізації інтеграційних процесів в 
економіці України. Разом з тим, цей рівень (темп зростання ринку) 
всетаких вищий, ніж на європейському ринку, тому власне і 
зберігається певна привабливість для інвесторів. На наш погляд, 
наразі недостатня увага приділена новим крокам на які йдуть 
міжнародні роздрібні торговельні мережі задля збереження їх частки 
на українському ринку.  

Наразі в Україні функціонує 4 міжнародні торговельні мережі у 
сфері роздрібної та оптовороздрібної торгівлі продовольчими та 
непродовольчими товарами, зокрема METRO Group, BILLA, SPAR, 
Auchan, які розвиваються шляхом відкриття власних магазинів (Білла, 
Метро), поглинання національного оператора (Ашан) та з 
використанням технології франчайзингу (Спар).  

Першою мережевою структурою, яка з’явилася в Україніу сфері 
роздрібної торгівлі була «BILLA» (2000 р.), останньою –«Auchan» у 
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2008 р. [1, 3]. Окрім того, на ринку наявні представники 
національного бізнесу, які мають «іноземне походження». 

Серед основних міжнародних сітьових рітейлерів України 
виокремлюють такі групи: будівельні гіпермаркети (Леруа Мерлен 
Україна), продовольчий та непродовольчий рітейл (Ашан Україна, 
Billa, METROCash&Carry, SPAR), одяг і взуття (Colin’s, Nike, Adidas, 
Columbia) [4], косметика та інші. В залежності від того до якої групи 
належить підприємство, визначається коло його потенційних 
конкурентів. При формуванні різноманітних рейтингів роздрібних 
торговельних мереж використовують спільні показники для декількох 
груп (наприклад, обсяг реалізації) – це дає змогу проводити аналіз в 
межах певного регіону чи світу загалом. Так, за даними «GT Partners 
Ukraine» [5] за 20092016 роки наявна тенденція до зростання обсягу 
збуту більшості міжнародних роздрібних мереж. 
 Підприємства використовують такі стратегії: за підходом до 
формування маркетингової стратегії використовується: адаптація 
(Ашан), стандартна адаптація (МЕТРО, Білла); за типом мережевої 
організації: вертикальна (МЕТРО, Спар); за трансфером 
маркетингових інновацій: політика глобального центру (Ашан, 
МЕТРО, Білла, Спар); за конкурентним статусом: цінового лідерства 
(Ашан), диференціації (МЕТРО), фокусування (Спар); за позиціями 
підприємства на ринку: виживання (Спар), зокрема зменшивши число 
магазинів, стабілізації (Метро), зростання (Ашан, Білла) [2]. Задля 
збереження ринку діяльності підприємства йдуть на радикальні 
кроки, зокрема мережа МЕТРО відмовилася від традиційного 
продажу товарів виключно підприємцям, почала на додаток продаж 
доступних брендів одягу, реалізує програму «опт для всіх». 
 Таким чином, основними представниками міжнародних мереж 
роздрібної та оптовороздрібної торгівлі, репрезентованими на 
вітчизняному продовольчому та непродовольчому  ринках, є METRO 
Group, BILLA, SPAR, Auchan. Наразі сформовано їх галузевий 
розподіл та проаналізована класифікація маркетингових стратегій на 
цих підприємствах. Окрім того, визначено заходи, до яких вдаються 
підприємства задля продовження їхнього функціонування в Україні. 
Основною проблемою, яка буде основою подальших досліджень,  є 
впровадження інновацій у міжнародних роздрібних торговельних 
мережах (онлайн торгівля). 
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ОЦІНКА СТАНУ ТА ФОРМ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА 
УКРАЇНИ ТА ЄС У ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ 
     Україна як європейська позаблокова держава здійснює 

відкриту зовнішню політику і прагне співробітництва з усіма 
зацікавленими партнерами уникаючи залежності від окремих держав, 
груп держав чи міжнародних структур. Серед основних засад 
вітчизняної зовнішньої політики на законодавчому рівні визнано 
забезпечення інтеграції України в європейський політичний 
економічний правовий простір з метою набуття членства в 
Європейському Союзі, а також пріоритетність участі у вдосконаленні 
та розвитку європейської системи колективної безпеки,  продовження 
конструктивного партнерства з військовополітичними блоками з усіх 
питань, що становлять взаємний інтерес (чст.2 Закону України Про 
засади внутрішньої і зовнішньої політики). Таким чином 
співробітництво України з Європейським Союзом у військовій сфері є 
важливим напрямом взаємовідносин з цією міжнародною 
організацією.[1]      

Співробітництво з ЄС здійснюється відповідно до пріоритетів, 
визначених Порядком денним асоціації Україна — ЄС  у частині, 
що стосується Міністерства оборони, а також Робочого плану 
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співробітництва Збройних Сил України і Секретаріату Ради ЄС 
(у сфері Спільної політики безпеки і оборони). 

Пріоритетні напрями співпраці України та ЄС : 
1. розширення формату воєннополітичного діалогу між 

керівництвом Збройних Сил України та ЄС; 
2. підготовка до спільних військових навчань, а також 

багатонаціональних операцій з підтримання миру; 
3. залучення Збройних Сил України до формування бойових 

тактичних груп ЄС; 
4. підготовка представників Збройних Сил України з питань 

Спільної політики безпеки і оборони; 
5. співробітництво з країнами Східного партнерства з питань 

реалізації Спільної політики безпеки і оборони. 
У рамках розвитку воєннополітичного діалогу між Збройними 

Силами України та ЄС на постійній основі проводилися робочі 
зустрічі начальника Генерального штабу — Головнокомандувача 
Збройних Сил України з керівництвом Військового комітету 
Європейського Союзу. У 2015 році відбулось дві таких зустрічі, під 
час візитів делегації Збройних Сил України до м. Брюссель, 
Королівство Бельгія, для участі у засіданні Військового комітету ЄС 
на рівні начальників генеральних штабів 

Поглиблення взаємовідносин між Україною та Європейським 
Союзом у сфері Спільної політики безпеки і оборони сприяє не тільки 
реалізації пріоритетів зовнішньої політики України та імплементації 
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, але 
й дає змогу підвищити оперативні та бойові спроможності підрозділів 
Збройних Сил України для забезпечення територіальної цілісності 
України та врегулювання кризової ситуації на Сході України.[3]/ 

Поглиблення відносини між Україною і Європейським Союзом 
у військовій сфері не лише здатне посилити взаємодію сторін, а також 
наблизити Україну до членства в ЄС.  ĊУ зв’язку з цим принагідно 
буде звернути увагу на найважливіші особливості військової 
співпраці державчленів ЄС в рамках вказаного інтеграційного 
об’єднання. З аналізу Договору про Європейський Союз,  одного з 
установчих договорів Союзу, державичлени окрім тих що мають 
статус нейтральних мають значні зобов’язання у військовій сфері в 
рамках ЄС. Зокрема вони зобов’язані узгоджувати свою безпекову  та 
оборонну політику, на основі якої відбувається  поступове 
формування спільної оборонної політики Союзу, надавати у 
розпорядження Союзу цивільні і військові ресурси для здійснення 
спільної безпекової та оборонної політики, поступово підвищувати 
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свій військовий потенціал. Крім того, Європейський Союз функціонує 
як організація колективної безпеки. Так відповідно до цього, якщо 
державачлен зазнає збройної агресії на своїй території,  інші 
державичлени мають щодо неї обов’язок усіма можливими засобами 
допомагати їй та підтримувати її, цим самим ще раз засвідчуючи 
правильність української інтеграції у європейський військово
політичний простір. Проведене дослідження перспектив 
співробітництва України та Європейського Союзу у військовій сфері 
дозволяє дійти висновку,  що укладення Угоди про асоціацію 
становить логічний етап еволюції відносин між Україною та ЄС та 
спрямоване на реалізацію законодавчо визначених 
зовнішньополітичних прагнень нашої держави у напрямку 
європейської інтеграції. Поглиблення співробітництва України і 
Європейського Союзу за Угодою про асоціацію не становить загрози 
обмеження державного суверенітету України у військовій сфері з 
огляду на відсутність юридичних зобов’язань щодо членства України 
в ЄС, відтак і відсутність щодо неї зобов’язань державичлена в 
рамках спільної оборонної політики. Визначення Угодою нечітких 
юридичних зобов’язань у сфері військового співробітництва що надає 
Україні широкий арсенал засобів для їх реалізації з урахуванням 
специфіки національних інтересів та пріоритетів 
внутрішньодержавної оборонної політики,  наявність низки норм, що 
гарантують захист національних інтересів держави у військово
політичній – все це ще раз засвідчує правильність українського 
вибору.[2] 
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(м. Ірпінь) 
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У РОЗРІЗІ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
У сучасних умовах розвитку партнерських відносин між 

Україною та країнами Європейського Союзу постало питання 
вдосконалення її зовнішньоторговельної політики з урахуванням 
вимог Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

Зовнішньоторговельна діяльність України, вихід та укріплення 
країни на світовій арені, поглиблення співпраці із країнами ЄС 
залишаються актуальними. Нарощування обсягів зовнішньої торгівлі 
України підтверджує необхідність здійснення заходів її ефективного 
регулювання, що стане підґрунтям для формування сприятливого 
інвестиційного клімату, підвищення конкурентоспроможності 
продукції та соціальноекономічного розвитку країни в цілому.  

Дослідженням проблем і подальшого вдосконалення експортно
імпортної політики України з огляду на пріоритети вступу України до 
ЄС розглядали у своїх працях такі науковці, як: Фліссак К., Сушко О., 
Зелінська О., Алимова О., Аврамченко К., Філіпчук В. тощо. 

Підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом 
відбулося у два етапи: 21.03.2014 – політичної та 27.06.2014 – 
економічної частини. І вже 16.09.2014 р. Верховна Рада України та 
Європейський Парламент синхронно ратифікували дану Угоду.  

На початковому етапі її реалізації були поставлені пріоритетні 
ціннісні, політикобезпекові, економічні та правові цілі [1, с. 12]. 
Україна має будувати свої відносини з країнами ЄС на засадах 
прозорості, повідомляти у письмовій формі щодо наміру застосувати 
певні заходи та надавати всю відповідну інформацію. У свою чергу, 
ЄС має завчасно інформувати й Україну про внесення змін [2, с. 51]. 
 Угода окреслила напрями зовнішньоторговельної діяльності 
України. Згідно з концепцією відносин ЄС із східними і південними 
країнами, такими напрямами для України можуть бути [3, c. 57]: 

1. Здійснення заходів щодо поглиблення партнерства і 
співробітництва, створення зони вільної торгівлі. 

2. Активізація діяльності щодо усунення тарифних, нетарифних і 
технічних перешкод на шляху української експортної продукції. 

3. Вироблення системи преференційних торговельних відносин.  
4. Залучення фінансового, технологічного, наукового потенціалу 

партнерів для підвищення конкурентоздатності української продукції. 
5. Інтеграція в транспортну, енергетичну і теплокомунікаційну 

мережу та європейський дослідницький простір. 
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6. Раціональне використання та реалізація проектів технічної, 
економічної та консультативної допомоги Україні з боку урядів 
основних країнпартнерів у зовнішньоторговельній діяльності. 

7. Використання інструментів захисту і сприяння інвестиціям, 
підтримка інтеграції у глобальну торгову систему тощо.  

Для того, аби Україні мати змогу слідувати визначеним 
напрямках, необхідне ефективне державне регулювання економічних 
процесів, що має полягати у: наданні інформативноаналітичної 
підтримки зовнішньоторговельній діяльності; впровадженні 
галузевих програм стимулювання експорту, зниженні витрат 
виробництва тощо [4, c. 36].  

Отже, зовнішньоторговельна політика України у розрізі 
євроінтеграційних процесів повинна поєднувати перспективні 
напрями здійснення зовнішньоторговельної діяльності, окреслені 
Угодою про Асоціацію, з ефективним державним регулюванням, що 
дозволить Україні займати конкурентні позиції на ринку ЄС і стати 
вагомим торговельним партнером у світовій торгівлі. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ 
ОПЕРАЦІЙ В УМОВАХ ДІЇ ПЗВТ 

Минув рік з початку лібералізації імпорту продукції з ЄС до 
України в рамках ПЗВТ, отже можна підвести перші підсумки її 
впливу на ефективність зовнішньоекономічних операцій вітчизняних 
підприємств. Актуальність проведення такого аналізу викликана 
необхідністю виявлення вразливих місць у структурі зовнішньої 
торгівлі України та нових можливостей  для вітчизняних підприємств. 

В географічному розрізі основними експортерами до України 
протягом 20102015 рр. були такі країни ЄС як Німеччина (25% від 
загального обсягу імпорту Україною з ЄС в середньому за рік), 
Польща (14%), Угорщина (4%), Франція (6%), Італія (8%) [1]. За 
підсумками 2016 року вони залишилися провідними у структурі 
українського імпорту з ЄС з певними відмінностями. Так найбільшою 
залишилась частка Німеччини – 25%  у обсязі українського імпорту з 
ЄС, Польщі – 15,8%, Франції – 9%, Італії – 8%, Угорщини – 4,6% [2].  

Найбільш вагомими видами промислової продукції, що 
імпортувалася з ЄС в Україну протягом 20102015 рр., була продукція 
машинобудування, а саме «механічні машини, апарати» з часткою від 
12 до 17%, «наземні транспортні засоби» (912% імпорту в Україну), і 
«фармацевтична продукція» (частка її коливалась в межах 911%) [2]. 
Протягом 2016 рокуімпорт товарів з ЄС збільшився на 10,8% 
порівняно із попереднім роком. Збільшення відбулося, в основному  
за рахунок таких країн як Хорватія  95,8% зростання імпорту товарів 
порівняно із попереднім роком, Франція – 71,4%, Швеція – 53,2%, 
Італія – 39,1%, Чехія – 36,5%. З цих країн, за даними 2016 року, 
українські підприємства імпортують переважно товари групи 84 
(реактори ядерні, котли, машини)  31,1% від обсягу імпорту з 
Хорватії, 49,1%  зі Швеції, 25% – з Італії та 22,9% – з Чехії. У імпорті 
з Франції 26,3% становить група 27 (палива мінеральні; нафта і 
продукти її перегонки) [1].  

Головним завданням українських експортерів залишається 
посилення своєї присутності на ринках країн ЄС. Для цього вони 
мали більше часу, оскільки доступ у режимі вільної торгівлі Україна 
отримала на початку 2014 року, в рамках автономних торговельних 
преференцій. Тоді було скасовано 95% імпортних мит ЄС на 
промислові товари та 84% – на сільськогосподарську продукцію та 
введено в дію тарифні квоти [3]. 
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На початок 2016 року, коли почала діяти ПВЗВТ у повному 
обсязі, рівень відкритості ринку ЄС вже відповідав його 
зобов’язанням, а отже, протягом цього року українські експортери не 
отримали додаткових тарифних преференцій порівняно з тими, які 
вони отримали два роки тому. При цьому в експорті відбулися 
наступні зміни. Експорт до ЄС з України протягом 2016 року 
збільшився на 4,1%. Найбільше зростання експорту відбулося до 
таких країн як Хорватія (збільшення на 50%, порівняно із попереднім 
роком) та Естонія (на 48%). Основними статтями експорту у 2016 році 
до цих країн були чорнi метали  57,8% та електричнi машини  
22,0%. Географічна структура експорту за рік суттєво не змінилась. 
Найбільшу серед країн ЄС частку у загальному обсязі річного 
українського експорту у 2016 році складають Польща (6%), Італія 
(5,3%) та Німеччина (3,9%)  [1].  

 Таким чином, за рік функціонування ПЗВТ у повному 
обсязі суттєвих змін у товарній та географічній структурі української 
зовнішньої торгівлі з ЄС не відбулося. Отже суттєвого впливу на 
зміну ефективності експорту та імпорту національних підприємств, 
що здійснюють торгівлю з країнами ЄС відзначити на даному етапі не 
можна. Це означає, що вплив ПЗВТ реалізовуватиметься у 
довгостроковій перспективі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 
РЕСУРСІВ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

Дослідження проблем інвестування є одним із найбільш 
актуальних завдань економічної науки. В умовах глобалізації питання 
іноземного інвестування стоїть дуже гостро, адже з кожним роком 
частка інвестицій у капіталі країни зростає швидше, аніж ВВП країни. 
На сучасному етапі іноземні інвестиції є одним із найважливіших 
засобів виходу України з довготривалої економічної кризи. Тому 
проблематика активізації інвестиційної діяльності через формування 
інвестиційно привабливого клімату актуалізується і в подальшому. 

Аналіз динаміки обсягів ВВП та прямих інвестицій в Україні 
засвідчує їх кореляцію і рівноспрямовану тенденцію до зниження 
упродовж останніх 5 років.  

Різкий спад ВВП у 2013 році пов’язаний з політичною 
ситуацією в країні та не врахуванням при розрахунках вартості 
виробництва товарів та послуг окупованої території та частини зони 
проведення антитерористичної операції. Аналогічним чином, 
вважаємо, що вплив іноземних інвестицій на ВВП країни істотний, 
так як до 2013 року спостерігається пропорційний ріст двох 
показників [1,3].   

За оцінками Держстату у 2015 році майже 1/3 усіх іноземних 
інвестицій припадає на промисловість, з них 26,1% на переробну 
промисловість, 2,9%  переробна, 1,5%  постачання електроенергії та 
газу; 27,3% інвестується в фінансову та страхову діяльність, 13% 
торгівлю; 8%  нерухомість; 5,3%  телекомунікації; 5%  професійну 
та наукову діяльність, всі інші – 10,8%. Фінансова діяльність є одним 
із видів економічної діяльності, де обсяги інвестицій зросли за останні 
6 років більш ніж у 3 рази, проте їх позитивний вплив на формування 
валової доданої вартості не виявлено. Очевидно це пов’язано із 
спекулятивним характером інвестиційних потоків. Аналогічна 
ситуація і з інвестиціями в операції з нерухомим майном, які не 
демонструють  позитивного впливу на створення доданої вартості. 

Щодо географічної структури іноземних інвестицій в країну у 
2016 році 24,4% усіх інвестицій надходить з Кіпру, 13,1% з 
Нідердандів, з Німеччини – 12,1%, РФ – 10,2% [1].   

В останні 6 років різко посилилась схильність іноземних 
інвесторів до фінансових зловживань і відмиванням коштів. 
Найбільші обсяги спостерігаються у 2013 році. Високий ступінь 
інвестування з таких країн, як Віргінські острови та Кіпр пояснюється 
суттєвими пільгами для зареєстрованих у них іноземних компаній, що 
пояснюється тим, що ці країни є офшорами. Таким чином, режим 
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офшорної зони, що діє на Кіпрі, сприяв здійсненню з території 
острова «опосередкованих» прямих іноземних інвестицій, які значно 
перевищують власні кіпрські інвестиції. Отже, інвестиції резидентів 
Республіки Кіпр не можна вважати якісними, оскільки вони не мають 
матеріальної складової [2]. 

Негативні тенденції в обсягах залучення прямих іноземних 
інвестицій  в економіку України обумовлені наступними чинниками: 

 низьким рівнем довіри до влади; 
 нестабільністю та невизначеністю українського законодавства; 
 високим рівнем тонізації економіки; 
 відсутністю чіткої стратегії економічного розвитку країни; 
 обтяжливістю оподаткування; 
 нестабільністю і непередбачуваністю політичної ситуації в 

країні; 
 корупцією у всіх ешелонах влади; 
 стагнацією промисловості у східному регіоні, активними 

бойовими діями на цій території. 
Таким чином, стратегічні пріоритети залучення іноземних 

інвестиційних ресурсів в Україну з метою подальшого виходу 
економіки країни з довготривалої кризи полягають у наступному. 
Необхідно впроваджувати якісний контроль руху інвестиційних 
ресурсів. Формуванню привабливого інвестиційного клімату буде 
сприяти розвиток інвестиційного потенціалу. Державне регулювання 
інвестиційного процесу має спрямовувати його у відповідні пріоритетні 
галузі та цим самим знижувати ризики у довгостроковій перспективі. 
Пріоритетними можна вважати традиційно розвинуті галузі, але на 
початковому етапі слід приділяти більше уваги інфраструктурі, 
аграрному та промисловому секторам. 
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ТОРГОВЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 
На початку незалежності України були визначені основні 

напрями її зовнішньої політики, названі стратегічні партнери: 
Європейський Союз, США та Російська Федерація. З цих трьох 
пріоритетів найбільшим є Європейський Союз. Держава взяла курс на 
інтеграцію в Європу, вступ до Європейського Союзу. 

Причини прагнення України до ЄС:  
 Європейський Союз  це система цінностей, на які орієнтується 

Україна — демократія, заможність, стабільність;  
 Європейський Союз  це найбільші в світі інвестори; 
 Європейський Союз  це вплив на світовий розвиток (після 

США). 
 Регіон ЄС багато вчених та дослідників вважають 

перспективним для нарощування потужностей співпраці між 
Україною та й не тільки європейським континентом, а й світовим 
простором. [4] 

 Країни ЄС займають перше місце за обсягом прямих інвестицій 
в економіку України. Обсяг прямих інвестицій до України у 2016 році 
складав 4405,8 млн дол. США, а прямі інвестиції з України в 
економіку країн ЄС складають  20,7 млн дол. США. [1],[2] 

 На сьогодні Україна входить до 20ки основних торговельних 
партнерів Євросоюзу по експорту  (на 18му місці), та посідає 7 місце 
за експортуванням сільськогосподарської продукції до ЄС. [1] 

 З 01.01.2016 між Україною та Європейським Союзом почала 
повноцінно діяти Зона вільної торгівлі (ЗВТ). Згідно з опитуванням 
підприємців України було спрогнозовано, що український бізнес 
успішно адаптується до європейського ринку, а найбільший прибуток 
зможуть отримувати аграрії та легка промисловість. Відповідно до 
даних Держслужби статистики України, більш ніж 30% українського 
експорту на сьогоднішній день постачають в країни ЄС. [1], 

 Розглядаючи Зону вільної торгівлі, як позитивний етап в 
розвитку України, то можна виділити такі основні пункти:  

 Кращий доступ до великого ринку 
 Нижчі ставки ввізного мита для українських товарів 
 Доступ до державних закупівель в країнах ЄС 
 Кращий доступ до ринків третіх країн 
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 Ці важливі зміни можуть активізувати реформи, які суттєво 
вплинуть на економіку України. Як наслідок з цього в країні повинен 
зрости рівень життя, а ціни почнуть поступово знижуватися. Проте це 
ніщо не може змінитися саме по собі, ЗВТ вимагає від України 
приведення значної частини її законодавства та процедур у 
відповідність вимогам ЄС. Глибокі реформи передбачатимуть 
запровадження та реформування значної частини законодавства 
України, що належить до сфери компетенції та відповідальності 
Парламенту України. Також зміни торкнуться і бізнесу в Україні.[5] 

 За даними Держстату, протягом 2016 року спостерігалося 
зростання українського експорту до ЄС порівняно з 2015 роком. 
Таким чином, спостерігається тенденція до поступового збільшення 
двосторонньої торгівлі між Україною та ЄС, що є важливим кроком 
до повної європейської інтеграції України.  
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              В умовах глобальних та регіональних викликів, національний 
бізнес в Україні потребує нових шляхів підвищення 
конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і зовнішніх ринках. 
Розвиток способів  організації міжнародного виробництва, які не 
пов'язані з участю в капіталі,  збільшує попит на аутсорсингові 
послуги в Україні і світі в цілому[1]. 

В глобальних ланцюгах нарахування вартості аутсорсинг послуг 
в галузі ІТ і бізнеспроцесів має чи не найвищу частку доданої 
вартості (5060%). Обсяг українського ринку аутсорсингових послуг в 
ІТ галузі становить 2 млрд. дол.  Темпи зростання вітчизняного 
сектора за 20112015 роки (27%) майже в 2 рази перевищують 
аналогічні показники Східної Європи (16%) і в 7 разів – 
загальносвітові (4%)[4].Pгідно з даними Державної служби 
статистики, минулого року комп’ютерні та інформаційні послуги 
становили всього 1/8 від загального обсягу експорту послуг [5]. 

Конкурентні переваги України на світовому ринку забезпечують 
75 тис. розробників високої кваліфікації, із рівнем заробітної плати в 
декілька разів менше, ніж в країнахзамовниках. Конкурентами 
українських розробників на цьому ринку є Індія, Китай, Росія та 
Східна Європа, де держава надає суттєву підтримку ІТ галузі.  

Слід відзначити, що вагомим чинником для розвитку 
вітчизняного ІТбізнесу стало підписання Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС (УA), яка забезпечує  сприятливу нормативно
правову базу щодо регулювання взаємовідносини між  
постачальниками  і замовниками ІТ послуг [2]. 

В свою чергу, розвиток ІТаутсорсингу в Україні позитивно 
впливає на структуру ринку праці та динаміку платіжного балансу, 
опосередковані ефекти розвитку ІТаутсорсингу полягають у 
збільшенні внутрішнього попиту на споживчому ринку, подоланні 
тенденцій розшарування населення та формуванні середнього класу, 
зміцненні фінансової безпеки держави [1]. 

Попри існування конкурентних переваг вітчизняного ІТсектору 
на світовому ринку ІТаутсорсингу, існують певні перешкоди, а саме: 
відсутність підтримки галузі державою;  низький рівень володіння 
англійською мовою; політична і економічна нестабільність; правова 
регламентація запозиченої праці за схемою аутсорсингу є 
недостатньою для гарантування і забезпечення соціального захисту 
працівників.  

Українські фахівці ІТсфери, як правило, виступають 
виконавцями у проектах офшорного ІТаутсорсингу. Але деякі 
міжнародні компанії відкривають в країні офіси і створюють в них 
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власні центри Research & Development (R&Dцентри). Їх діяльність 
набагато менш публічна, ніж в аутсорсерів [2]. Хоча оплата праці 
вітчизняних фахівців, які виконують роботи за аутсорсинговими 
схемами, нижча за аналогічну в країні замовника, її середній рівень 
перевищує оплату аналогічної праці на внутрішньому ринку, а також 
її середній рівень по економіці в цілому [1].  

Інтерес світових ТНК до українського ринку ІТ аутсорсингу 
продовжує зростати. Завдяки УА посилюється захист прав 
інтелектуальної власності, що означатиме для бізнесу підвищення 
захисту інвестицій у нові технології і інноваційні продукти. Така 
тенденція зумовлює потребу в адекватних діях з боку українського 
уряду, а саме: продовження лібералізації фіскального законодавства, 
преференції західним венчурним фондам, що інвестують в Україну та 
участь Уряду у створенні професійних державноприватних 
венчурних фондів для розвитку національного ІТсектору. 
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EXPORT POTENTIAL OF UKRAINE 
 Nowadays, the first and foremost problem of Ukraine is lack of 
export diversification, in particular production capacity of export 
enterprises and their rawmaterial orientation. Against this background, it 
is vital for Ukrainian economy to form and develop export potential since 
it makes quantitive and qualityincrease possible in foreign trade. Export 
potential stands for capability of a country to make export supplies of 
various products to external market, taking into account some restrictions 
and incentives, that depend on country’s internal potential, world demand, 
and on a system of internal and external barriers to trade. 
 On observing Ukraine’s external trade, it is possible to admit import 
prevailing over export, what signifies that Ukraine has a negative balance 
of trade. Besides, export is mostly rawmaterial oriented with slight 
orientation on intermediate goods, while only finished products with higher 
value added provide benefit the most. According to statistics, Ukraine is 
reducing export and import year by year, in 2015 value of foreign trade 
almost halved compared to 2011 and accounted for $75B (Table 1). Export 
and import decreased by 44% and 45% respectively. 
 In terms of Ukraine’s export structure, it could be revealed that 
agricultural products are becoming more and more dominant. If in 2004, 
agriculture made only 7% of total export while metal industry made 40%, 
in 2015 the situation has changed dramatically: export of agricultural 
goods accounts for 41% but metal industry has 26%. According to the data 
of State Statistics Service of Ukraine, among the most exported goods in 
2015 are: foodstuffs and agricultural products (38%); metals and metal 
handicrafts (24%); machinery and equipment (12%); mineral products 
(7%); chemical products and caoutchouc (7%); wood and cellulose and 
paper products (5%). Regarding trade partners, Ukraine's main export 
markets in 2015 are the European Union (36%), Russia (13%), Turkey 
(8%) and China (7%) 
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15 Fats and oils 134,13 142,34 106,88 120,75 81,11 136,39 

25 Salt, sulfur 58,94 57,61 33,02 35,42 19,49 21,13 

26 Ores, slag and ash 60,21 378,44 40,56 242,29 29,93 164,50 

28 Inorganic chemistry 52,51 51,52 26,17 27,31 18,58 20,56 

44 Wood, wooden products 32,55 25,18 21,12 24,12 18,70 25,88 

72 Ferrous metals 136,74 106,15 84,61 88,70 52,57 74,52 

81 Other base metals 28,21 28,16 19,65 23,61 13,02 22,95 

Source: [2]  
The conducted analysis of Ukraine’s export potential enables to draw 

several conclusions. Establishing an Association Agreement and 
preferential trade ameliorated EUUkraine trade relationships by increasing 
export efficiency coefficients for miscellaneous product groups. It is 
necessary to admit that Ukraine has export potential and can export to the 
European Union a great number of products and strengthen trade 
relationship.  

 References: 
1. Offical site of United Nations Trade and Development [Electronic 

Source]. – Access Mode:uctad.org 
2. Official site of European Commision [Electronic Source]. – Access 

Mode:http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
Scientific adviser: Doctor of Sciences (Economics), Professor of 

International economic relations department, KNUTE, T. M. Melnyk  
 
 

Avramenko D.I., 2nd course, Bachelor degree, 205 group, 
Faculty of Management and Logistics 

Department of the Management of international economic activity of 
enterprises,  

National Aviation University, Kiev 
PROSPECTS FOR UKRAINE TO JOINE THE EU 

The accession of Ukraine to the EU depends on many conditions. But 
there should distinguish two main. First  Ukraine is ready for integration 
to the European Union which is determined by the country matched 
Copenhagen criteria. Second  the ability of the EU to further extensions 
and agreement governing the EU institutions as a whole and all of the 
members on acceptance of Ukraine to the United Europe. How about the 
first and second conditions there exist a number of problems that need to 
be resolved. 
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First, on the one hand, we note that the degree of compliance Ukraine 
Copenhagen criteria remains very low. Firstly, Ukraine, despite a number 
of successes, in particular its confirmed WTO accession, has not yet 
reached the level of economic development, which would make its 
economy competitive level of countries  members of the Common 
Market. The difficulty of acquiring economic capacity and reflects the 
current negotiations in Brussels and Kyiv about the Association of Ukraine 
with the EU, which as part rises agreement on creation of free trade area 
between the parties to the negotiations. Secondly, the social policy of the 
Ukrainian state and is still far from the minimum European requirements, 
for example, shows the state of ratification and implementation of the 
Social Charter Kyiv.  

On the other hand, within the EU didn’t form defined position on the 
prospects and the pace of Ukraine's status officially recognized by Brussels 
candidate country for membership. With regard to this possibility, 
conventionally, EU countries can be divided into supporters of the future 
accession of Ukraine and those who do not share this position. Their 
current ratio in the EU does not allow the official Kyiv ask questions about 
filing a formal application for membership. 

Therefore, despite the fact that Ukraine is one of the first countries of 
the CIS that signed the Agreement on Partnership and Cooperation with 
the European Union (1994 y.), and the capacity and range of interactions in 
Kyiv and Brussels have increased significantly, after its expansion from 
2004 to the East, the EU will continue to confine goals against Ukraine and 
neighborhood policy instruments.  

Despite the rhetoric of innovation, this EU initiative is not defines 
distinct integration prospects for Ukraine and five other postSoviet states. 
In addition, the principal charms of this format of Cooperation  the Free 
Trade and Association with the EU, with the ability to complete further 
economic integration doesn’t isolated Ukraine from the rest of the partners.  

In summary, we emphasize that determines the success of Ukraine's 
European integration depends on the citizens of Ukraine and Ukrainian 
politicians action sequences. This success can not be achieved without a 
thorough implementation of the requirements that Brussels imposes to all 
countries wishing to join the EU. It is the quality and pace of work may 
have to increase the number of supporters of Ukraine's consistent within 
the European Union by itself. Implementation of such policy is not only 
desirable and necessary, but it is quite possible for Ukraine. 
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IMPACT OF DEEP AND COMPREHENSIVE TRADE 

AGREEMENT WITH THE EU ON THE ECONOMY OF 
UKRAINES 

The Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) is part of 
the Association Agreement (AA) between the EU and the Republic of 
Ukraine, one of EU's the most ambitious bilateral agreements yet. The 
DCFTA will offer Ukraine a framework for modernizing its trade relations 
and for economic development by the opening of markets via the 
progressive removal of customs tariffs and quotas, and by an extensive 
harmonization of laws, norms and regulations in various traderelated 
sectors, creating the conditions for aligning key sectors of the Ukrainian 
economy to EU standards [1]. 

The vast majority of customs duties on goods will be removed as 
soon as the Agreement enters into force. Overall, Ukraine and the EU will 
eliminate respectively 99.1% and 98.1% of duties in trade value. For 
industrial goods, the calendar for liberalization foresees the immediate 
removal of existing tariffs on most products, with exceptions for a few for 
which a transition period exists, in particular for the automotive sector in 
the case of Ukraine. For agricultural goods, ambitious concessions have 
been made taking into account specific sensitivities. Thus, dutyfree tariff 
rate quotas been granted to the Ukraine for cereals, pork, beef, poultry and 
a handful of additional products, while for others the progressive 
elimination by the EU of the custom duties will occur over a longer 
transition period (generally 10 years). This means that for particularly 
sensitive sectors, the DCFTA gives producers more time to adapt to a more 
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competitive environment while offering consumers a wider choice of 
products at lower prices. As regards nontariff barriers (NTB) on trade in 
goods, the Agreement incorporates fundamental WTO rules on NTBs, such 
as national treatment, prohibition of import and export restrictions, 
disciplines on state trading etc. Export duties will be prohibited from day 
one, with some temporary exceptions for Ukraine on a few agricultural and 
metal products. 

The FTA will create opportunities for trade by lowering tariffs on 
imports. Ukrainian exporters will save €487m annually due to reduced EU 
import duties. Ukraine will remove around €391m in duties on imports 
from the EU, with longer transition periods than the EU for certain goods.  

Ukrainian agriculture will benefit most from cuts in duties: €330m 
for agricultural products, and €53m for processed agricultural products. 
New market opportunities in the EU and higher production standards will 
spur investment, stimulate the modernization of agriculture and improve 
labor conditions.  

Both sides will fully liberalize trade in industrial products, with 
Ukraine reducing duties on machinery and appliances by €75.2m. There 
are some exceptions for cars, but Ukraine will still cut duties on vehicles 
by €117.3m. The textiles sector will be fully liberalized from day one with 
Ukraine and the EU cutting duties worth €8.7m and €24.4m respectively. 
Special conditions will apply for five years to secondhand clothing.  

Unlike classical FTAs, it provides for both the freedom of 
establishment in services and nonservices sectors, subject to limited 
reservations, and the expansion of the internal market for a set of key 
services sectors once Ukraine effectively implements the EUacquits [2]. 
The agreement provides for a right of establishment in services and non
services sectors. This right is subject to a number of reservations identified 
in a negative list. This approach is unprecedented for the EU and 
guarantees automatic coverage for new services and further liberalization 
not listed as exceptions. Provisions for domestic regulation, postal and 
courier services, financial services and telecommunication services will 
improve transparency and legal certainty for EU investments in Ukraine. A 
process of legislative approximation in financial services, 
telecommunications services, postal and courier services, and international 
maritime services complements the DCFTA. The Ukraine is committed to 
take over the existing and future EUacquits in those sectors and, when it 
has done so, Ukrainian firms will be granted access to the EU internal 
market for the sectors concerned: this is an unprecedented level of 
integration.  
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DEEP AND COMPREHENSIVE FREE TRADE AREA WITH 
THE EUROPEAN UNION: ECONOMIC RESULTS OF THE 

FIRST YEAR  
Since January 1, 2016 Ukraine has launched the process of 

creating a free trade zone with the EU countries and provisionally 
applied their Deep and Comprehensive Free Trade Agreement 
(DCFTA).This agreement means both sides will mutually open their 
markets for goods and services based on predictable and enforceable 
trade rules. The transitional period until full liberalization spans over 7 
years only for the EU while up to 10 years for Ukraine (de facto 15 years 
for cars) [1],but on the basis of the past year results it is possible to make 
a number of conclusions about how properly Ukraine creates a free trade 
area with the EU. 

The EU is a large investor in Ukraine.Nearly 45% of Foreign 
Direct Investment (FDI) in Ukraine comes from the EU ( $1972 mln. in 
2016). It is also Ukraine's largest trading partner, accounting for more 
than 40% of its trade in 2016. Ukraine accounted for 0.8% of EU's total 
trade, with a turnover of €1.16 bn in 2016 [2].  

Ukraine exports of goods to the EU amounted to $13.5 bn in 2016 
(about 37% of total Ukraine's export). Overall, in 2016 Ukraine's export 
to the EU countries increased by 4% compared to 2015. It is a very small 
amount, considering that in comparison with 2013, the export of Ukraine 
to the EU fell by 20%, or $3.4 bn. [2]. The main Ukraine exports are raw 
materials (iron, steel, mining products, agricultural products) and the fact 
that our country depends on the world prices for raw material leads to an 
increase or decrease of exports according to world demand. 
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Ukraine imports of goods to the EU amounted to over $17.2 bn in 
2016 (this is 11.8 % more than in 2015). The main EU exports to 
Ukraine include machinery and transport equipment, chemicals, and 
manufactured goods [2]. 

Ukraine’s foreign trade of goods with the EU countries in the past 
has been scarce, and now the deficit is growing. Moreover, after the 
opening of Ukrainian market for European companies, this deficit will 
grow even more because of sharp increase of imports of highquality 
European products, which it is extremely hard for Ukrainian producers 
to compete with. One of the most important reason is that European 
companies have access to cheap credit and a strong infrastructure of 
exports support (ExportCredit Agencies (ECAs), trade missions, 
chambers of commerce). On the other hand, the trade balance of foreign 
trade will be positive due to the surplus of trade balance in services  
$614,2 mln. Moreover, there is a tendency of growing the market share 
of European Union among importers of our services and Ukrainian 
exports to the European market was about 38% in 2016. 

In this situation, it is important for Ukraine to have time to 
increase exports to the EU; otherwise, there can be a situation when 
Ukraine is going to give more and more currency for European goods 
without receiving substantial exchange earnings for Ukrainian goods 
from the EU in return. It will be the trade in the EU's interests. The 
prospect of a significant increase of Ukrainian exports to European 
markets in 2017 will depend on how well Ukraine will perform tasks 
related to the harmonization of our technical regulations with European 
standards and the actual state support of national exports, including the 
ECA (applicable law was adopted in 2016). All it is necessary to create a 
free trade zone with the EU in such a way that in the first place it will be 
beneficial for Ukraine. 
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CONCEPT AND PRINCIPLES OF THE MANUFACTURING 

COMPANY EXPORT STRATEGY FORMATION FOR ENTERING 
EU MARKET 

Increased product market competition and changes in the structure of 
demand induce companies to implement strategic planning in all areas of 
their business activity. Export strategy is one of the main factors that 
facilitate company’s entry into foreign markets and plays a decisive role in 
increasing the effectiveness of foreign economic activity of the enterprise 
[1]. 

If a business intends to make a significant impact in terms of 
exporting it is essential that a wellconsidered and effective export strategy 
is developed which will reflect the changing nature of the international 
trade market. 

Many companies begin export activities haphazardly, without 
carefully screening markets or options for market entry. While these 
companies may or may not have a measure of success, they may overlook 
better export opportunities. Formulating an export strategy based on good 
information and proper assessment increases the chances that the best 
options will be chosen, that resources will be used effectively, and that 
efforts will consequently be carried through to completion.  

Export strategy of the company can be defined as a longterm plan of 
company’s activities associated with the export of goods, services and 
capital abroad, which includes a set of tools and methods that are used by 
the company to achieve its export goals. 

An essential element in developing a sound strategy is to identify the 
key factors that have influenced the company decision to export.  

The company decision to export may be prompted by a range of 
factors [2]: 

 expanding sales and profits; 
 establishing a broader and more stable customer base; 
 utilizing excess capacity to lower costs; 
 responding to competition; 
 accessing new technology for overseas markets. 
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The formation and implementation of the export strategy is carried 
out within the general strategy of an industrial enterprise. Coordination of 
the company’s strategies in the domestic and foreign markets is determined 
by the company’s profitability measures on each of them. The production 
capacity of the enterprise as well as human resources of the company play 
one of the most important roles in implementation of export strategy of the 
company. 

The process of developing company’s export strategy consists of 
several steps. The first step is to understand current business and how 
exporting fits into company’s overall plan. The second step is to take a 
closer look at current state of the business before looking towards external 
markets. The third step is to conduct market research and identify which 
export markets may be suitable. The fourth step is to set quantitative and 
qualitative goals. The fifth step of the process is to detail the export 
strategy around all aspects of the export process. At this step, it is 
necessary to determine what market entry mode, product/service strategy, 
business process strategy and financial strategy will be used. 

The final step is to develop the action plan. The plan articulates 
tasks, identifies who is responsible and when they need to be completed. 
To give exporting efforts the best chance of succeeding, management 
oversight is essential to review the plan and its outcomes [3].  

There are strong advantages to having a written strategy. It must be 
simple, understood and accepted by all company members. It serves as a 
constant guide and binds staff commitment to the company’s export 
efforts. A sound strategy marks the professionalism of the company and 
provides valuable benefits when dealing with banks, customers and support 
agencies.  

Thus, pursuing an export strategy through careful planning will 
ensure that the company: 

 acts on wellresearched information; 
 has analyzed and assessed the best options; 
 identifies constraints and their impact on the company’s 

business; 
 has the resources to become a viable exporter; 
 creates confidence with lenders and demonstrates that the 

export program is viable. 
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THE PECULIARITIES OF MANAGEMENT ORGANIZATION OF 

UKRAINIAN ENTERPRISES IN TERMS OF EUROPEAN 
INTEGRATION  

In the condition of modern world economy development, countries 
cannot exist without the close partnership with other states. The most 
effective is cooperation with developed countries. For Ukrainian 
enterprises eurointegration with European Union is a great chance to 
succeed.   

The transformation of socioeconomic relations in Ukraine, 
deepening globalization and European integration, are reflected in the 
activities of all domestic businesses. Uncertainty and risks are compounded 
in the external environment. Enterprises have a weak opportunity to adapt 
to market changes. All these create obstacles to business.  

First of all, a lot of European companies come to the Ukrainian 
market as a result of integration. At the same time, national enterprises 
spread their activity and enter foreign market. Domestic companies 
concerned about compliance of their production and services to 
international certificate of quality and international standards. Application 
of international standards it is a first step toward global enterprise 
management and possibility to increasing the quality and competitiveness 
of Ukrainian goods and services at the global market.  

Ukrainian companies must seek and implement advanced 
technologies and innovative solutions to maintain the position at the 
domestic market in the face of increasing pressure from foreign companies 
and international corporations. Such updates would expand companies’ 
market opportunities, provide competitive advantages and help to develop 
economic potential.  

Strategic condition for Ukrainian companies to enter the global 
community is acceptance and implementation modern concepts of 
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management inside the enterprise. Formation of integrated organization 
management system gives many proses. The main is to achieve company’s 
goals including interests of engaged parties. Currently, the vast majority of 
enterprises in Ukraine based on a conservative business model. According 
to its business is been seen as an activity that focuses on the performance 
of specific business functions (HR, marketing, etc.) and the management of 
resources. As a result production and sale of goods or services are in 
exchange for their cash equivalent or other goods and services. The 
consequence of European integration should be change of a conservative 
business model to innovation as a result of intensified competition from 
foreign domestic producers. 

Innovative business model should be extended to all areas of the 
functions of the entity from production to the relationship with the 
consumer. Innovation should also touch the problem in the team, 
organizational and motivation systems of employees at all levels, from top 
management to the main and auxiliary workers in the workplace.  

Such innovation may be attracting a new management thinking, 
based on motivational structure of each employee in the personnel 
management. Thus it is possible to achieve a significant increase in labor 
productivity without considerable investments. 

Another consequence of the European integration process is change 
of the regulatory framework of the country. Companies must be willing to 
change business standards at the national level and to adapt to 
international. Tracking system database of changing national legislation 
and a high quality of legal support should be implemented.  
 To sum up all the mentioned before, European integration affects not 
only on the macro level, but also on the level of enterprises. These changes 
require transforming of business model of the companies. Especially it 
concerned such enterprises, which are oriented on the foreign economic 
activity, providing export and import operations. At the same time exists 
some issues during the process of adaptation, as many enterprises would 
not be ready. But to avoid such negative results Ukrainian business must 
be flexible and change in the process of integration and globalization as 
well.  
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SELECTED EUROPEAN EXPERIENCE IN CREATING 

CLUSTERS 
Clusters play an important role in achieving competitiveness and job 

creation in the EU. However, to take full advantage of clusters, the EU 
must take responsibility to assist Member States and regions to promote 
excellence at all levels and encouraging cooperation across the EU to aim 
for the economic growth, innovation, competitiveness and worldclass 
clusters. 

For transitional economy policy development is often based on a 
centralized approach, and where support when it comes to competitiveness, 
usually poorly supported. The event challenges is that on the one hand the 
company weak and lack the confidence and skills of cooperation, while on 
the other side of the country often lack the resources to do its job. 
Experience shows that this deficiency usually overrides donor funds to 
support policies launched cluster development. Below are the given 
experience and steps in the development of cluster policy of some 
countries that are members of the EU. 

Slovenia connects small and mediumsized enterprises in creating 
clusters around leading companies. Slovenian automotive cluster includes 
formal Automotive Cluster of Slovenia (ACS), which was formed with the 
support of the Government of Slovenia in 2000 and a large number of 
companies and institutions specialized in the supply chain of the 
automotive industry that are members of the cluster tool manufacturer or 
Slovenian cluster of plastic, a smaller informal clusters, or are not 
members of either formal nor informal clusters. A total comes to more than 
200 companies, mostly mediumsized, which are included in the 
automotive supply chain. Joint venture between Renault and Revoz is 
considered a major key for the development of Slovenian automotive 
cluster. Revoz, became an affiliate of Renault, Slovenia became an 
important trade partner of France. The essence of relationships in the 
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cluster represents the vertical interactions in the supply chain between 
small and large local companies. Cluster membership is an opportunity for 
companies that combined and can serve in large orders, as in the 
independent appearance is not the case. Today the car and the associated 
clusters generated close to 15% of total exports of the country.  

Approximately 80% of the cluster is placed on the EU market, the 
cluster is also one of the largest generators of employment in Slovenia.  

Another European cluster experience is the geographical position, 
cheap labor, sewing skills among the female population which developed 
the garment cluster in Galicia (Spain). Garment cluster in Galicia is one of 
the most famous brands of clothes (Zara and Massimo Dutti). Clothing 
cluster is characterized by a vertical core and nonvertically integrated 
manufacturers, designers and retailers, outsourcing machinery, raw 
materials and production complex logistics system which enables the 
transport of finished products, semifinished products and raw materials, a 
number of banks and educational institutions to provide support services 
cluster and a system of institutions for the promotion of cooperation 
between members of the cluster. Clothing Cluster Galicia today is the 
largest exporter of clothing Spain, which in total exports represent 48%. 
An important feature of garment cluster of Galicia refers to the trend of 
dislocation, i.e. the migration tool production to countries with cheap labor, 
primarily in China and Africa. Galicia has managed to build a complex 
logistics system, Close to port facilitates, the use of maritime transport and 
easy access to a market of clothing Spain. 

In order for the European member states to be able to be more 
competitive with other regions from outside, and to take advantage of the 
opportunities coming forward at full potential, I believe that cluster 
policies and other cluster development tools should be taken into account 
and given a greater importance, at European, regional, and national level. 
That being said, as well as the European authorities and the national 
authorities should be more involved in the process of policy making, and 
especially economic development policies and strategies.  
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THE  EUROPEAN INTEGRATION PROSPECTS OF THE 

TOURIST SERVICES  MARKET OF UKRAINE 
Modern tourist industry in the global economy occupies a leading 

position: it accounts for about 10% of produced in the world gross product, 
about 30% of global trade in services, 7% of the world's total investment, 
11% of global consumer spending. According to the world Tourism 
Organization, over the last 16 years, the income from international tourism 
increased by an average of 9% per year. For more than 40 countries tourist 
industry is the main source of income of the national budget, and 70 – one 
of its three main articles.Tourism development has a positive effect also on 
employment. 

Ukraine represents a unique complex of historical, cultural and 
natural monuments and has considerable recreational possibilities that have 
developed due to the geographical situation and historical development of 
our state. So it has all prospects for development the tourist services 
market and will be to occupy one of the highest places among the countries 
– world tourism leaders. 

Today Ukraine is trying to join the European integration processes, 
which ultimately should have a positive impact on the establishment and 
development of industries. This will give the opportunity to create new 
jobs, improve social services, improve trade turnover with the countries of 
Western Europe. For the domestic tourism industry is very important. 

Increase in the rate of development and efficiency of enterprises in 
the tourism sector, giving this area the priority is accompanied in Ukraine 
by a number of problems whose solution requires urgent government 
support and regulation. In particular, the main problems include: 

 the unstable political situation in the Eastern part of the country; 
 lack of information and promotional activities in respect of tourism 

product of Ukraine at the international level;  
 tax burden, which discourage potential investors in the tourism 

sector; 
 a number of difficult conditions for crossing the state border;  
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 inadequate and not adjusted to regional and local management of 
tourism activities. 
The share of the organized tourism in the total volume inbound 

tourist flow has decreased from 5.7% in 2011 to 1.1% in 2015. 

 
Regarding the methods of solving basic problems, chief among them 

you can define the following: 
 stabilize the political situation,security of stay in the territory and the 

creation of a positive image of the country in the international 
tourism market 

 promoting external demand for touri no service of Ukraine via 
investment in material and technical base of tourism infrastructure; 

 creation of the most optimal use of naturaltourist resources of the 
country; 

 promote the training of specialists in the field of international 
tourism; 

 contribute to the improvement of the socioeconomic situation of the 
state to create favorable conditions for investors; 

 implementation of effective control of standardization and 
certification of hotel services; 

 strengthen state support for investment activities. 
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BETWEEN UKRAINE AND EUROPEAN UNION FOR BUSINESS 

DEVELOPMENT 
 Establishing of Deep and comprehensive free trade area (DCFTA) is 
a main economical part of Association agreement between European 
Union, its member states and Ukraine. It was established on 1 of January 
2016, but only some points from original document entered in force. 
Nevertheless, even partial DCFTA could and will have a great impact on 
business development in Ukraine. To understand any potential 
consequences for national manufacturers and entrepreneurs all features of 
DCTFA should be analyzed. 
 First of all, agreement includes gradual reduction of customs and 
taxes for some specific goods and services coming to European Union 
from Ukraine. According to official annex to implement new tariffs a 
transition period is establishing. Depending on type of commodities, a 
length of this period could be from 3 to 7 years [1], so parties has enough 
time to change their national legislation and custom rules. That means, 
actually, that Ukrainian manufactures do not get an immediate access to 
European markets as it was promised.   
 Goods and services that can get European preferences, such as 
decreased or canceled customs, mostly are agricultural commodities as 
well as some industrial products and machinery. However, as for 
agricultural products, European Union also implemented special quotas – a 
limited amount of goods that can aggregately be exported to member states 
per a year. Most of quotas were assigned to poultry, meat and some 
vegetables. Common agricultural policy is one of paramount part of 
European Union and even EU member states have their own internal limits 
of agricultural production.  
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 Ukraine should not expect a huge growing number of exportoriented 
agricultural productions because of custom decreasing. Such measures 
aimed at big and welldeveloped enterprises that can afford quality 
improvements to fit all official requirements and be able to compete with 
European manufactures.    
 Concerning obligations, Ukrainian government is obliged to make 
reforms of technical regulations, sanitary and phytosanitary measures and 
product safety [2]. In theory these measures will help to improve quality 
and competitiveness of goods and services from Ukraine. Besides, after 
some administrative procedures and getting relevant certificates Ukrainian 
manufactures could be recognized by EU and allowed to enter its market. 
Any of them that want to export their products to EU must get a Certificate 
of origin EUR 1, that is provided by official custom offices in Ukraine 
since 1 of January 2016. 
 On the one hand, Ukrainian manufactures get new and more difficult 
barriers to enter European market. On the other, their products are 
officially recognized by one of the most influential markets in the world 
what, theoretically, could simplify access and get recognition from other 
states.  
 Establishing of Deep and Comprehensive Free Trade Area seems as 
more political and less economical measure in UkraineEU relations. This 
agreement must help Ukrainian manufactures, first of all, to get official 
recognition of origin, relevant level of quality and ability to compete on 
international market. Thus it would be a delusion to think that DCFTA can 
boost business development in Ukraine. 
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COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE UKRAINIAN 
AGRICULTURAL SECTOR UNDER CONDITIONS OF 

EUROPEAN INTEGRATION 
In a world of increasingly global competition, nations have become 

more, not less, important. Competitive advantage is created and sustained 
through a highly localized process. Differences in national values, culture, 
economic structures, institutions, and histories all contribute to competitive 
success. There are striking differences in the patterns of competitiveness in 
every country; no nation can or will be competitive in every or even most 
industries. Ultimately, nations succeed in particular industries because their 
home environment is the most forwardlooking, dynamic, and challenging. 

According to prevailing thinking, labor costs, interest rates, exchange 
rates, and economies of scale are the most potent determinants of 
competitiveness. In companies, the words of the day are merger, alliance, 
strategic partnerships, collaboration, and supranational globalization. 
Among governments, there is a growing tendency to experiment with 
various policies intended to promote national competitiveness—from 
efforts to manage exchange rates to new measures to manage trade to 
policies to relax antitrust—which usually end up only under mining it. This 
article is centered much on the competitive advantages of the Ukrainian 
agricultural industry.  

Ukraine is the second largest country in Europe and consists of 60.3 
million ha of land with approximately 42 million hectares described as 
agricultural land and accounts for 12% of the European arable land area. 
The country extends 1,300km from west to east and just over 1,000km 
from north to south. 

Soils are generally deep and fertile and Ukraine grows the main 
commodities wheat, barley, oilseed rape, sunflowers, soya, maize and other 
less traded crops like rye, oats, linseed, buckwheat and millet along with 
potatoes, sugar beet and vegetables. Arable agriculture has always been a 
principal industry and contributor to Ukraine's GDP.  

In the past Ukraine has been the breadbasket of Europe and Western 
Ukraine played a key role with higher than average rainfall and world class 
soils.  Following independence and decollectivisation of the large 
collective Soviet farms, much of this prime arable land was neglected and 
uncultivated for several years due to lack of capital and appropriate 
technology.  

Ukraine has several distinct competitive advantages compared to 
other crop producing region around the world. Land lease costs are among 
the lowest compared to other crop producing regions and it is possible for 
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foreign owned entities to purchase the rights to the leases meaning 
investment is directed in to operations and is not locked up in property. 

Farm structures and field sizes encourage the application of modern 
farming techniques and economic efficiency through scale of operation.  
Operating machinery around the clock through the season reduces the unit 
cost of production. 

A survey of users of Black Sea wheat showed both millers and feed 
compounders to be attracted by low prices and satisfied with grain quality.  
Belgian and Spanish feed compounders found both protein and specific 
weight for Ukrainian wheat to be satisfactory.  Italian and Greek millers 
expected to improve Ukrainian wheat by blending but found high protein 
and gluten contents giving good baking properties. 

Foreign investment together with the introduction of modern 
management systems and production technologies is improving the 
production base in Ukraine.  This investment can be expected to lift 
average yields and reduce crop sensitivity to weather conditions.  Yield 
variation will remain but is expected to become less significant.  

Ukrainian grain industry clearly commands a very strong position in 
international markets.  Grain quality has proved acceptable, prices are low 
and very competitive with EU producers and export volumes are 
increasing.  The infrastructure, which brings grain together for export, can 
only improve despite continuing government interference in the operation 
of grain markets. 
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NATIONAL EXPORT QUOTAS TO THE EUROPEAN 
MARKET: PROBLEMS AND PROSPECTS 

Ukraine has about 40,000 agricultural enterprises, and the area's 
fertile black soil is practically the UK. Moreover, the share of Ukrainian 
agriculture ranges from 15 to 20% of national GDP, and agriculture is one 
of export oriented areas. 

But the growth potential of the agricultural sector obviously has not 
been exhausted. Moreover, the share of developed countries in world 
exports of agricultural products is gradually reduced. 

Developed countries focus on the production of goods with high 
added value. For example, the EU agriculture covers only 3% of GDP. 

The EU is the main market for Ukrainian farmers.  New terms of 
trade relations between Ukraine and the EU allow companies to supply 
under the dutyfree quota for which the business has been struggling. 
Overall, there are quotas for 37 product groups, among which are the 
products of plant and animal origin. 

The biggest volumes of quotas aregiven to the strategic crops (wheat, 
barley, and corn), meat, poultry, sugar and ethanol. Typically, it is going to 
turn on them, and quotas end for the first two months of the year. 
However, quotas for mushrooms, corn, sugar, processed products with 
milk and sugar in dairy products (cream, yogurt, condensed and powdered 
milk) are unused[3]. 

An export of eggs from Ukraine to the EU is blocked. According to 
the Ministry of Economic Development and Trade, this is due to the 
settlement of certain procedures. Currently there is a problem with the use 
of quotas on Ukrainian meat (pork, beef) in Europe. 

At the same time, the European market is loyal to the fruits and 
vegetables grown in Ukraine (20102015 Ukrainian exports of berries 
increased 4 times, and their main importers in the EU are Poland, 
Netherlands, Germany, Austria); to oilseeds (here Ukraine is one of the 
leading suppliers in the world) and ethanol. At the beginning of 2016 
"Ukrspirt" immediately signed two contracts for the supply of alcohol in 
Poland totaling 400 thousand. Dal. 

By 11 January 2017 an import quota for Ukrainian honey to 
European countries was reached in 100%, 64% sugar quota and 78% of 
grape and apple juices are used too[2]. 

There are two main principals of quota: “firstcome firstserved” and 
“system of import licenses” 

“Firstcome firstserved” means that registration of the import of 
goods under the tariff quota is depending on the availability of unused 
balance of the quota at the time of supporting documents. The first product 
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is formalized which supporting documents came first.The customs 
authorities of the Member States by the Commission to write off shipments 
from the relevant tariff quota[4]. 

Import licensing can be defined as administrative procedures 
requiring the submission of an application or other documentation (other 
than those required for customs purposes) to the relevant administrative 
body as a prior condition for importation of goods[1]. 

Nowadays there is negotiating about increasing of the quota for sugar 
from 20 thousand to 300 thousand tons. But in exchange, the EU wants to 
increase in quotas for the supply of other goods to Ukraine. 

Prospects of increasing using export quotas may depend on process 
of licensing and standardization of Ukrainian agricultural finished product. 
According to negotiation we have 10 years for it.    

Especially propose to draw attention to the importance of the 
cancellation of quotas for the supply of organic products in Europe. For 
Ukraine, it could become a growth point, as everywhere in Europe, 
including the demand for organic products is growing. The additional cost 
of such products is higher in comparison with traditional production.  
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DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED 
ENTERPRISES IN TERMS OF EUROPEAN INTEGRATION OF 

UKRAINE 
Small and mediumsized enterprises play an important role in 

economic development of Ukraine through job creation and saturation of 
the market with goods. With the help of its development  and skillful 
governmental regulation many social and economic problems can be 
solved. In terms of European integration Ukraine needs fundamentally new 
approaches to business development.  

In the modern conditions economic integration into European 
Economic Area is geographical, political, economic and social way of 
development for Ukraine with the highest priority. European integration 
Ukraine is path to modernization of economy and consolidation of real 
democracy in the country, building civil society, ensuring human rights 
and freedoms.  

Among the priorities for Ukraine in the implementation of the 
European approach to the development of small and mediumsized 
enterprises is to achieve and formalize agreements with the EU on 
implementation in Ukraine the principles set out in Small Business Act for 
Europe. Ukraine is characterizes with a complex system of tax 
administration, inadequate state control and supervision, the number of 
unjustified technical barriers, complicated procedures of business 
regulation at the national and regional levels . In particular, the World 
Bank report "Doing Business 2017" ranked Ukraine at 20th place out of 
190 countries on the ease of starting a business, and it was evidence that 
the negative gap between Ukraine and European countries decrease. The 
number of necessary procedures and time to start up a new company were 
decreased in recent years. 

Special attention should be payed to the establishment of efficient 
mechanisms for support and protection of small and mediumsized 
enterprises by the government and to encourage its development. To do 
this, the following methods should be used: 

 Reduce the tax burden for small and mediumsized enterprises; 
 Set benefits for small and mediumsized enterprises; 
 Governmental support for development of factoring and leasing  

activity; 
 Development of market infrastructure. 
One of the most common forms of stimulating small and medium –

sized enterprises in developed European countries is creating for them 
preferential treatment in taxation by introducing special tax rules (France) 
or the application of general rules to individual benefits for small 
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businesses (UK). Simplified tax system operates in Ukraine, but to 
improve the development of small businesses international practice of 
simplified  tax regimes should be taken into consideration.  

French system of small business support, where special tax regimes 
for small business depend on the amount of their turnover, would be quite 
efficient in Ukraine in the current level of small and mediumsized 
enterprises development. Achieving the optimal level of taxation is 
possible with the use of the entire complex of EU tax regulation methods, 
and the structure of the tax mechanism must meet the peculiarities of the 
national economy of Ukraine. 

In the sphere of improving the efficiency of the simplified system of 
taxation, accounting and reporting government should: 

 Reduce the time and cost of enterprises on tax accounting and 
payment of taxes; 

 Liberalize the system of collection and tax administration, to review 
existing exemptions in the payment of taxes in order to create a 
competitive market environment and equal conditions for business. 

Consequently, to solve mentioned problems Ukrainian government 
should create clear, transparent, understandable for everybody rules, that 
will not be influences by political situation in the country. Government 
should implement European principles , that will allow small and medium
enterprises to get access  to latest information and technologies, get 
appropriate education for staff and get adequate law and tax system. 
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FOREIGN INVESTMENT IN ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF 

THE ENTERPRISE AS THE PART TO EUROPEAN 
INTEGRATION 

European integration is a civilization choice of Ukraine, one of the key 
demands of the revolution of dignity. In the foreign policy priorities of 
Ukraine, it holds a special place. 

For Ukraine, European integration is a way of modernizing the 
economy, overcoming the technological backwardness; attract foreign 
investment and new technologies, creating new jobs, improving the 
competitiveness of domestic producers, access to world markets, primarily 
the EU market. As an integral part of Europe, Ukraine is focused on acting 
in the leading European countries the model of socioeconomic 
development. 

An important role in the development of national economy foreign 
investments play. The involvement of foreign investors contributes to the 
revitalization of the investment process, the introduction of new 
technologies, the use of advanced foreign experience of development of 
small and medium business, increase of investment potential of territories, 
etc. during the period of transition to a market economy, foreign 
investments used for the development of basic and other industries. 

Foreign investments are values that foreign investors are investing in 
objects of investment activity in Ukraine for profit or achieving social 
effect.  

In the process of activity, every company engages in business 
relationships with suppliers, employees, customers, other legal entities or 
natural persons, which ensures its functioning.  

Ideally, the strategic plan of enterprise development should include the 
calculation of the total portfolio of Finance, which shows various ways of 
raising and use of funds. This will protect the company from the risk to 
remain without money in the important time, will reduce dependence on 
credit and will give you the opportunity to "switch" between sources of 
financing when necessary. 

A prerequisite for efficient management of financing sources is the 
integrated implementation funding strategies. However, there are 
conditions that do not depend on a particular company. For example, the 
development of the financial market will help to obtain the credit, and the 
availability of financial information and a favorable investment climate to 
attract investors. 
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Investment is a source of formation of assets and play an important role 
in economic life. They are the account category, which has become 
increasingly complex and requires the development of new approaches to 
solving problems of investment relations, assessing the impact of 
investment on the financial condition of the company. Breach of 
investment reduces the solvency of economic entities, affects the rhythm of 
operation of an enterprise affects the financial performance, leading to 
reduced profitability. 

In modern conditions, which have developed in our country, a 
considerable part of the enterprises has a difficult financial position, a 
significant part of the profit is inflationary in nature, has not improved the 
financial stability and solvency. Therefore, the company should clearly 
navigate the modern market relations, to evaluate production and market 
capital, current financial condition and its change for the future to prevent 
bankruptcy. 

Analysis of foreign investment suggests the definition of their sectoral 
and regional structures. In Ukraine by sectors, the greatest volumes of 
direct foreign investments carried out in the food industry, trade, 
mechanical engineering and metal processing, Finance, credit and 
insurance, transport and communications, fuel industry, construction and 
building materials industry, metallurgy, etc. 

One of the problems of the domestic enterprises is the lack of value 
sources of capital to Finance the activities of the entity, the low level of 
individual financial indicators. Today for the vast majority of enterprises, 
the topical issue is the optimization of the capital structure, the main 
criteria that is to maximize the projected profitability and minimize the 
cost of investment. 
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THE COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN AGRICULTURAL 

EXPORT IN  EUROPEAN UNION MARKET AND WAYS OF ITS 
INCREASING 

One of the key positions in the foreign trade turnover of Ukraine is 
agricultural products. The EU is a key partner of Ukraine in the regional 
structure of turnover of agricultural products. 

The Association Agreement between Ukraine and the European 
Union is a new format of relations aimed at establishing a deep and 
comprehensive free trade area (FTA) between Ukraine and the EU and the 
gradual integration of Ukraine into the EU internal market, which are 
important factors in the development of the agricultural sector. Therefore, 
the important goal for Ukraine is to develop mechanisms for state policy to 
improve the efficiency of existing potential of the agricultural sector and 
its adaptation to new conditions. 

The European Union is the main direction of Ukrainian agricultural 
exports and imports, with shares of 31.42% and 40.41% appropriately. 

 The dynamics of trade between Ukraine and EU clearly 
demonstrates strengthening of economic relations between Ukraine and the 
EU over the past 10 years. In particular, exports of agricultural products 
has increased 3 times, import  2 times, but the Ministry of Agriculture and 
Food indicates a decline in export of agricultural products to the European 
Union by the end of 2015 by 16% to 4 174.2 million dollars and in import 
by 37.7% to 1.696 million dollars compared to 2014 year. In 2016 
Ukrainian agriculture producers have exported agricultural products to the 
market of the European Union for 4.2 billion dollars, which is 1.6% more 
than in 2015 The EU in 2016 have exported agricultural products to 
Ukraine for 1.9 billion. (14.4 % more, than in 2015 year) [1]. 
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Figure1. The dynamics of comparative advantages of Ukraine's 
foreign trade with EU countries in separate groups of agricultural products 
in 2011  2015 years. 

Source: own calculations  
Comparative advantage indexes demonstrate a tendency to gradually 

increase of the competitiveness of Ukrainian agricultural products in the 
EU markets  for the 2014 and 2015 years  under such commodity positions 
as herbal products and fats and oils of animal or vegetable origin and their 
cleavage products, as evidenced by positive Revealed comparative 
advantage (RCA) index, while a negative value of this index under such 
commodity positions as live animals, products of animal origin and food 
products reflects the comparative losses of these goods. 

But the main barrier to exports of agriculturalproducts from Ukraine 
to the EU is its noncompliance with European norms and standards. 

Especially, the export of animal products from Ukraine to the EU  is 
possible to increase by using tariff quotas only on condition that national 
exporters will be able to meet EU requirements on safety and quality 
standards of products and to certify products.In the near future it is very  
problematic to do, because the vast majority of animals (about 71.6% of 
the total number of cattle) are keeping by households that have no 
opportunity to use modern production technology[2].  
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CURRENT CONDITIONS OF IMPORT OF USED CARS TO 

UKRAINE 
Nowadays, Ukrainian automobile market is going through the hard 

times. According to the Association of European car manufacturers ACEA 
(European automobile manufacturers association) the average number of 
cars per 1000 people in Europe is around 487 PCs, in Ukraine this figure is 
about 201 vehicles per 1,000 people. The average age of cars in Ukraine is 
about 18,2 years, while in Europe – only 8,6 years [2]. All this stats, show 
the importance of acceleration of changes, which needs to be made in the 
sphere of car sales in recent future. 

At the same time, on average car made in Ukraine the share of 
foreign components is about 5,4 thousand US dollars [2].  Such a great 
dependence on imported parts and rapid hryvnia devaluation in 20142015, 
made the cost of domestic cars not available for the most of Ukrainians. 

The best way of solving the problem, that has appeared, is 
establishing the trade relations between the Ukrainian enterprises and 
contracting parties from the European Union. Moreover, starting from 1 
January 2016, Title IV Trade and TradeRelated Matters of the Association 
Agreement between the European Union and its Member States, of the One 
Part, and Ukraine, of the Other Part (Agreement) came into force [1]. This 
Title greatly changes the overall regulatory framework of Ukraine in the 
sphere of customs and custom clearance of already used cars. 

During the process of importing cars from EU and selling them in 
Ukraine, Ukrainian intermediaries meet such problems as: 
 limits on the production date of  the car and on ecological standard 

(Euro 5) for car, which is imported with the reduced rate of excise 
duty; 
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 one year prohibition on the sale of the car, imported with the reduced 
rate of excise duty; 

 high probability of cars price growth, due to the introduction of 
additional excise duty; 

 the transition from Euro5 ecological standard to Euro6 in 2018 for 
the preferential customs clearance of imported cars; 

 growing competition with the cars, bringing to Ukraine through the 
regime of temporary importation; 

 the end of the action of the law on preferential customs clearance in 
2018. 
At the same time, Ukrainian companies can influence the sales of 

already used cars with: 
 focusing on the importing and sales of electric cars with the zero rate 

of excise duty; 
 using inaccuracy in the import laws of Ukraine. 

Influence can also be made with the help of governmental actions, 
such as: 
 canceling the ecological standard Euro5 for the preferential customs 

clearance of imported cars and transition to Euro4 standard (Project 
of changes to the Law №5561); 

 prolongation the period for the preferential customs clearance of 
imported cars till 2020; 

 canceling one year prohibition on the sale of the car, imported with 
the reduced rate of excise duty (Project of Law №3252) [1]. 
As a result, the situation on the Ukrainian car market leaving much to 

be desired, but with certain effective combination of governmental and 
enterprises’ actions, the life of ordinary Ukrainian intermediary and his 
relations with contracting company from the European Union can change 
for the better. 

References: 
1. Muravskii A. Car boom or how Ukrainians were saving their money / 

Economy Apostrophe [Electronic resource].  Access mode: 
http://economy.apostrophe.ua 

2. Zanuda A. Import of used cars: deputies opened the way / BBC Ukraine 
[Electronic resource].  Access mode:  http://www.bbc.com/ukrainian 

Scientific adviser: Candidate of Sciences (Economics), Senior 
Lecturer of International Economic Relations Department, 
KNUTE,K.S. Pugachevska 

 
 



200 
 

Otroshenko V.V., І course Master's degree, 8a group 
Faculty of International Trade and Law,  

Kyiv National University of Trade and Economics,Kyiv 
NATIONAL BUSINESS INNOVATION DEVELOPMENT IN THE 

CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION 
Innovative development of enterprises is a complex and long term 

process of qualitatively new changes related to the introduction of 
technical and technological, organizational, economic and other 
innovations. 

Nowadays, the innovative development of enterprises is a crucial 
part of the innovation development of the economy as a whole. Besides, 
after the introduction of the economic part of the Association Agreement 
Ukraine with the EU at the beginning of 2016, there are growing 
discussions about the impact of this Agreement. Since the majority of 
Ukrainian enterprises, especially small and medium enterprises (SMEs) to 
a greater extent focused on the CIS markets, in particular Russia and 
despite complicated relations with neighbor, business entities have to seek 
new opportunities for their activities.  

Innovation is the only way to compete in the European or indeed 
global markets. Innovation activity of any business entity is quite 
significant advantage among the competitors,and yet the presence in the 
past of not sufficiently competitive markets was not strong motivation for 
their development. 

It should be mentioned that innovative development is influenced by 
many factors that facilitate or hinder implementation of innovations.  

Influence on the innovation development of Ukraine is carried out 
largely by economic factors. An important factor is the unpreparedness of 
material and technical basis for the implementation of new technologies. 
Besides, economic instability and political situation in Ukraine leads to the 
determination of its economy as unattractive for investment.  

Factors that contribute to the business innovative development in 
Ukraine are governmental support for innovation development, availability 
of qualified personnel, researchers needed to implement innovative 
development, the willingness of consumers and their trust to the 
introduction of new and already used overseas technologies to make 
purchases [1]. 

Among the major opportunities open to innovative development of 
enterprises under European integration is joining the international 
programs to providing state grants for the development of innovative 
products (goods or services). 



201 
 

March 19, 2015 Ukraine joined the program Horizon 2020. Horizon 
2020 is the biggest EU Research and Innovation program ever with nearly 
€80 billion of funding available over 7 years (2014 to 2020) – in addition 
to the private investment that this money will attract. It promises more 
breakthroughs, discoveries and worldfirsts by taking great ideas from the 
lab to the market [2]. 

European countries are now quite interested in searching new 
markets with new ideas and opportunities. That is why the creation of such 
programs is not an exceptional case, and is planned by policies across 
Europe. 

Apart receiving the grants for enterprises in the European integration 
there are many other perspectives such as: 

 facilitating access to finance (in particular for SMEs) through the 
activity of the structural funds, funds of support development, framework 
programs for R&D, cooperation with the European Investment Bank; 

 cooperation and exchange of experiences among scientists and 
researchers of different directions and sectors; 

 supporting entities for adaptation to the new conditions after the 
implementation of the Association Agreement; 

 exchange of experience in the field of intellectual protection, and 
others. 

Definitely among the mentioned possibilities there may be some 
threats, but the latter depends on our country; the conditions that Ukraine 
will create for businesses after opening all possible borders should favor 
their successful activities. Therefore, with correctly chosen strategy of 
Ukraine for creating certain conditions for innovative development of 
enterprises and adaptation the whole system to European standards, the 
state can create new development opportunities for the country as a whole 
and each business entity separately. 
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The current geopolitical situation put a difficult dilemma before 
Ukrainian business: either it makes its way to European markets, or 
doomed to decline. The path to the EU market is complicated and should 
include the preparation of Ukraine's participation in the EU internal market 
in selected priority economic sectors, harmonization of the necessary 
framework and sectoral legislation in priority areas of EU technical 
regulations. 

It’s more difficult for companies that manufacture products with high 
added value to make changings in its geographical landmarks. However, 
this is due not so much to the high competition in the relevant markets of 
the EU and powerful system of state support (for example, agricultural 
markets are characterized by tough competition and much higher state 
support of farmers), but difficulties in adapting the European standards to 
Ukrainian enterprises. The more company`s product is sophisticated, the 
more regulations and standards it must adopt. In order to settle technical 
issues (not to mention the search for partners and markets), mediumsized 
company, which manufactures electrical products, need about a year. 
These problems also include cost factor in obtaining various certificates 
and permits. However, many hightech Ukrainian enterprises realize that 
they will not survive without entering the European market, so started 
looking for opportunities in the EU. National state standards however are 
so far from European quality requirements, that Ukrainian enterprises have 
to spend (to obtain EU certificates) in average of two to five years.[1] 

And only when all the recommendations are made by the company 
and the manufacturer receives a longawaited certificate, which allows to 
trade with the EU. 

The difficulty of entering the European market is related with a huge 
number of requirements and procedures, that must be carefully followed. 
Thus, to enter the European market Ukrainian enterprises should take the 
following steps: 

• to evaluate the export potential of the enterprise; 
• to calculate the efficiency of export operations; 
• to explore the foreign market and develop an export plan; 
• to change the business model of the company to meet the need`s of 

the EU consumers; 
• to identify products for export to the EU and the product code for 

TARIC; 
• to gather the necessary information on the products: compliance 

Directives, compliance management systems to international standards, in 
order to ensure that the products are designed and manufactured according 
to requirements of harmonized standards and the European Union; 
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• to choose a notified body for the certification of products; 
• to determine the conformity assessment procedure (evaluation 

methods listed in the directive); 
• to conduct product certification and apply CE marking (CE mark); 
• to search partners, customers (including through business 

associations), do negotiations, sign contract; 
• to take preferences, they need to get a certificate of origin EUR1 

and the declaration of origin; 
• to register Ukrainian subject of economic operators in EORI 

system; 
• to issue export declaration; 
• to implement the necessary control measures (fitocontrol/radiology, 

veterinary, etc.); 
• to comply with the quantity and quality of packaging and marking 

at import (licensing, quotas, technical regulations); 
• to pay all customs taxes and duties in the EU and undergo customs 

procedures (SAD, ENS) etc.  
The important problem for Ukrainian exporters is the existence of 

quotas, volumes of which are very limited and tariff quotas are very high 
(in some products prices may increase by more than 50%). 

So it`s a necessary to regulate and make easier entry to the EU 
market by the 2two way work in legislation and negotiations between 
governments and make all the procedures more complex, easy and clear to 
make the entry faster and effective. And it`s very important to make all 
information about easy and effective exporting more widespread in 
Ukraine. 
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PROSPECTS FOR EUROPEAN INTEGRATION OF 
DOMESTICAGRICULTURAL ENTERPRISES  

European integration processes are an integral feature of the 
development and direction of the agricultural sector of Ukraine. In this 
regard, it is necessary to develop agricultural policies that take into account 
the socioeconomic, environmental, demographic and other components, 
and would be based on reading, studying and applying practical experience 
of agriculture in foreign countries, which is regularly raised interest.  

So today there is a need to explore the main stages of European 
integration processes in Ukraine and assess their impact on the 
development of agriculture. This will help detect threats associated with 
the implementation of European intentions, changes in foreign policy, 
customs legislation, etc.  

A major step in deepening the position of trade relations between 
Ukraine and the EU should be the agreement on free trade area (FTA), 
which will contribute to the approximation of national agricultural sector to 
European standards, its adaptation to the EU Common Agricultural Policy 
and the expansion of presenceof new EU Member States in the Ukrainian 
agrofood market.[1] 

According to the State Statistics Service, in 2016exports of goods 
compared to the same period in 2015 decreased by 13.9% to $ 10.8 billion. 
However, compared to January of this year there was a significant 
slowdown in the fall in exports (in January the figure was 31.9%). 

The structure of exports of goods was the largest share of agricultural 
products and food products (42.2%), metallurgy (22.2%) and machinery 
(12.4%). Exports of goods in value terms grew by 0.5% (or $ 14.9 million), 
and physically  by 5.6%. The good point was that in April, both physical 
and cost parameters exports exceeded the level of last April.[2] 

Experts estimate the proEuropean orientation, implementation of the 
FTA between the EU and Ukraine latter may get considerable benefits in 
agriculture, in particular due to: 

 Increase of Ukrainian exports to the EU; 
 Increased access to third country markets through harmonization 

with EU standards; 
 Improving the investment climate as a result of adaptation of 

national legislation to EU rules and regulations; 
 The abolition of export subsidies for agricultural products from the 

EU to Ukraine; 
 Gradual increase in quotas on exports from Ukraine to the EU of 

certain agricultural products. 
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The successful solution of problems of European integration of 
agrarian sector of Ukraine has enough prerequisites: it is rich in natural 
resources and exports potential, significant human capital, gradually 
increasing the investment attractiveness,it has saved the rural way of life 
and old traditions of farming. In this context, scientific research and 
understanding the experience of the formation of the European agricultural 
model will promote structural reforms in agriculture and increase of the 
competitiveness of agrifood products in the European and global markets. 

Deepening cooperation the EU, Ukraine will have new incentives for 
domestic market development and deepening of economic specialization of 
regions. Domestic consumption will be directedby agricultural production 
with its revamped structure. However, the expansion of foreign trade 
prospects of Ukrainian agriculture will be possible due to the transition to 
growing more competitive plant and animal species, expansion of the use 
of advanced agricultural technology, promotion of modern and sustainable 
agricultural production, a prerequisite of which is to protect the 
environment, the spread of organic production methods and the use of 
biotechnology. 

Therefore, Ukraine's accession to the EU will accelerate the 
development and implementation of new agricultural policy, intensify 
control over its performance in the management development agrosphere, 
will attract domestic and foreign investment, ensure state participation in 
the development of the Common Agricultural Policy provisions and rules 
of international agricultural trade.[1] 

References 
1. Микольська Н. Український експорт: перші показники росту. 

Що далі? / Н. Микольська // Європейська правда. – [Електронне 
джерело]. – Режим доступу:  
http://www.eurointegration.com.ua/experts/2016/07/1/ 7051416 

2. Черканська Л.А. Євроінтеграційні пріоритети України та їх 
вплив на інвестування АПК / Л.А. Черканська // Ефективна економіка. 
– [Електронне джерело]. – Режим доступу: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3459 

Scientific adviser: Candidate of Science (Economics), Senior 
Lecturer of Department of International Economic Relations, KNUTE, 
O.S.Golovachova  

 
 
 

Samoilenko K.A., І course Master's degree, 8a group, 
Department of International Trade and Law,  



206 
 

Kyiv National University of Trade and Economics, 
Kyiv 

TRANSBOUNDARY COOPERATION: UKRAINE AND EU 
Nowadays Ukraine with its European aspirations strengthened the 

attention of scientists, experts and politicians aimed at issues of 
transboundary cooperation (TBC). According to sociological surveys, the 
main objectives of TBC for Ukraine are the development of good 
neighborly relations at regional level (so says 55% of respondents) 
strengthening economic potential and attract foreign investments (45%). 
The reasons that hinder the process of transboundary cooperation should 
include: 

 lack of properly established communication links between different 
segments of transboundary cooperation and effective cooperation between 
local government and business representatives and public media; 

 not deep understanding of central government authorities nature 
and importance of TBC; 

 the existence of the negative impact of political component on the 
development of the TBC; 

 imperfection structures TBC in Ukraine; 
 the limited powers of regional and local government in the field of 

foreign economic activity and transboundary cooperation; 
 absence in Ukraine a clear enshrined in law mechanism to attract 

foreign financial assistance, which hinders the process of implementation 
of joint transborder projects and so on. 

The main purpose of this qualitative change is to strengthen 
cooperation of good neighborly relations between the populations on both 
sides of the border, development democracy and governance at regional 
and local levels, to overcome differences in levels of development of the 
central and peripheral regions, improving the standard of living and 
economic development. 

However, it should be noted that transboundary cooperation in 
Ukrainian conditions, as opposed to Europe, is more efficient only for 
economy of large territorial communities in the region, since in their free 
disposal they have significant budgetary resources in the form of own 
income and fixed income. These territorial communities are "closer" to the 
authorities of the region as a whole, economic center, tend to concentrate 
in deep of the area and according to them it is developing infrastructure in 
the region. The border areas of neighboring countries are like the backs 
facing each other. The result is a weak social and economic development 
of border areas and lower living standards. This must be changed for 
productive cooperation. Thus, transboundary cooperation in Ukraine 
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mainly contributes to increase the centralized financial resources of the 
state budget. In addition, it is one of the most powerful levers of 
centralized management which overwhelming majority of communities 
villages, towns and cities of regional importance. However, it is worth 
noting that revenues of state budget exposed to a much larger negative 
effects of financial crisis, which seriously complicates not only funding 
national programs, but local spending through effective mechanisms of 
interbudgetary relations. 

To correct the situation in the field of TBC should be implemented 
some measures such as: 

 to strengthen the information support of transboundary programs; 
 strengthen economic cooperation within the focus of TBC 

particularly in the area of foreign trade, focusing on the longlist priorities 
of clusters, promotion of transboundary cooperation of border regions and 
their participation in Euroregional associations, especially in the direction 
of strengthening industrial and technical cooperation; 

 develop and implement an effective, transparent system of the 
project management, monitoring and evaluation of projects already 
implemented; 

 both countries adopt laws on the status of border regions; 
 develop a program of cooperation between NGOs for joint projects. 
To sum up, the implementation of the abovementioned trends will 

create conditions for the solution of common problems of economic, 
environmental, social development of the border regions, will help 
overcome the consequences environmental and technological disasters, 
develop integrated transborder cooperation. It activates its at the level of 
local authorities, local governments, public organizations, business 
structures of Ukraine and other countries. 

Reference 
1. Transboundary Cooperation Fact Sheets [Electronic resource].  

Access mode:  http://ec.europa.eu/environment/archives/water/implrep 
2007/pdf/GovernanceTransboundary%20Fact%20Sheets.pdf. 

2. Martynenko VO. Transboundary cooperation: Ukrainian realities 
[Electronic resource].  Access mode:  http://repo.sau.sumy.ua/ 
bitstream/123456789 

Scientific adviser: Candidate of Science (Economics), Senior Lecturer 
of Department of International Economic Relations, KNUTE, 
O.S.Golovachova  

 
 

Sylenko U.A., І course Master's degree, 2a group 



208 
 

Faculty of international trade and law 
Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv 

COMPETITIVNESS OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISE’S 
PRODUCT ON EUROPEAN MARKET 

In order to improve competitiveness of a product a company should 
achieve its highest quality according to world standards at a relatively low 
price is possible only by introduction of modem, advanced technology and 
machines, efficient methods of labour organization and management by 
innovation and investment development of production. This requires 
government support in the form of appropriate laws and regulations, which 
have to simulate innovation process and create favorable conditions for 
local and foreign investment. Today, there are difficulties and obstacles, 
which make it impossible to improve competitiveness of food products in 
full compliance with international requirements. That is why this research 
is actual for analysis. 
The food industry employs 12.8% of working population as of 2016. 
Range of manufactured products includes more than 3000 titles. As a result 
– a high level of competitiveness on Ukrainian food industry market [1]. 
Obolon JSC was taken for analyzing due to having a big market share 
among alcoholic and nonalcoholic beverages. Its plants are 
located near sources of raw materials, collective and private farms. The 
scheme of competitive advantages components formation in the 
competitive environment conditions for Obolon JSC can be found below 
(see figure 1). 
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Fig. 1. The scheme of competitive advantages components formation in the 
competitive environment conditions 
 

Achievement of competitive advantages of food industry is 
provided as a result of systematic monitoring of directional influence of 
external and internal factors on competitiveness trends:  

 formation of innovative and investment resource development of 
the food industry market;  

 harmonization of national standards for products in accordance 
with EU standards;  

For evaluation and further increase of the number of competitive 
advantages of Obolon JSC the following scheme can be chosen: 

Formation of goals → Diagnostics of competitive background → 
Determination of competitive field → Analysis and evaluation of the 
competitive field attractiveness → Building of competitive field model → 
Identification of the current competitive position of the food company in 
the competitive field → Identification of the main determinants of 
competitive forces in competitive field → Formation of alternative 
strategies → Selecting of priority strategy for activities → Developing of 
program for strategy implementation → Evaluation of new competitive 
position of company → The development of measures for maintaining or 
strengthening the competitive position of food company → The search of 
new competitive advantages due to changes of competitive field and 
competitive position.  

Finally, each food enterprise must develop all the components of 
the food enterprise competitive potential – modern technology, equipment, 
trained staff, and other resources, which are used for company’s 
functioning and its strategic development in a competitive environment.  
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PERSPECTIVES OF THE EUROPEAN INTEGRATION OF 
HOSPITALITY MARKET IN UKRAINE 

As you know, the main component of the tourism industry of 
Ukraine belongs to the hotel industry. But today we can state no position in 
this highly competitive sector of the national economy. Infrastructure 
accommodation facilities do not meet international standards of living and 
recreation: insufficient number of hotel companies in the structure of hotel 
enterprises  low proportion of high schools category, the physical 
infrastructure is outdated and needs modernization, no modern means of 
communication and information communications, effective and reliable 
system protection, which are a precondition for high quality services.[1] 

In terms of average expenses a traveler Ukraine takes the last place 
in the top twenty countries where recommend to go. However, it is 
reasonable prices, a variety of cultural attractions and Ukrainian hospitality 
attracts travelers from abroad. And Kyiv as the capital  is the place where 
the largest number of tourists arrives.[3] 

Kyiv today in the world ranking in third place, and in Europe  first 
as one of the most fastgrowing tourist destinations in Europe (according to 
international portal for travelers «Trip Advisor»). But the unstable 
economic situation continues to affect the hotel market.[5] 

 

 
 
Fig.1. Offers the number of rooms in the hotels. Kyiv categories at 

the beginning of 2016 
 
The interest of investors to expand the hotel business in Ukraine is 

much higher than its sales. The investment climate in our country due to 
political instability and high risks while not causing significant confidence 
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in foreign investors. At the same time, foreign hotel operators on the 
Ukrainian market attracts relatively quick return on investment, according 
to experts, the payback period is almost twice lower than in 
Europe. Profitability of Ukrainian hotels is quite high. This niche business 
is not yet full. With all the investment risks for this sector appears quite 
attractive.[1] 

To ensure sustainable tourism development in the deepening of 
relations between Ukraine and the European Union should improve the 
quality of hotel proposals for international standards and expanding 
markets. 

The decision of these two strategic objectives requires public funding 
in two areas: attracting tourists in selected target markets (advertising and 
information activities, including exhibition, creating a network of 
information centers, etc.); bringing national standards, safety standards, 
quality products and services to the international.[4] 

The withdrawal of Ukraine of the leading tourist countries have 
complex task that requires a systematic effort of all state institutions and of 
the hotel business. To do this: 

 Create the optimal regulatory and legal foundations of tourism and 
recreation industry and its infrastructure, including through the 
development strategy of the hotel industry; 

 The creation of favorable conditions for attracting investments and 
implementing practical mechanisms to stimulate the construction and 
renovation of hotels and other tourist facilities and recreation areas; 

 To promote the hotel business, ensuring harmonization of national 
standards and improving the quality of tourism services provided; 

 Implementation of measures to strengthen the positive image of 
Ukraine and the formation of an effective marketing strategy in major 
overseas markets; 

 Promote the creation of new jobs and expansion of temporary 
employment in the tourism sector, in particular by supporting the 
development of a network of small and youth hotels (hostels); 

 Ensuring the creation of safe conditions for tourist travel, personal 
security of tourists, providing rapid medical, technical and legal assistance. 

Implementation of these strategic objectives will transform the 
domestic hotel industry in Ukraine and highly competitive sector of the 
economy. 
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DEVELOPMENT OF TRANSPORT CORRIDORS BETWEEN 

UKRAINE AND THE EU 
Transport is one of the basic sectors of a national economy, the 

effective functioning of which is necessary for a stable functioning of all 
branches of the national economy, ensuring the defence capability, 
protection of economic interests of the country and improving living 
standards. When organising transport operationssuch factors as intime 
delivery, preserving the quality, reducing material and labor costs, 
effective use of technology are very important. In order to facilitate the 
organisation of international transport operations transport corridors are 
used. The main functions of modern transport corridors are : the delivery 
of cargo in the shortest and fastest way possible,reloading from one mean 
of transport to another, furthermore processing, packaging, sorting are also 
performed.According to the research results of the English Institute 
«Rendel" regarding the transit factor Ukraine is ranked first in Europe. 
Unfortunately as for today the use of the transport infrastructure of Ukraine 
is still quite low. The creation of transport corridors and their entry into the 
international transport system is recognized as a prioritised national 
direction for the development of the transport and road structure of 
Ukraine. Thanks to its location Ukraine has an extremely high rating for 
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transit cargo shipments in contrary to Poland that has smaller territorial 
opportunities but is receiving almost $ 4 billion annually from 
transportation. The main problem for Ukraine is the lack of transport 
highways that meet the requirements of world standards. Nevertheless, 
Ukraine conducts an active policy of supporting European initiatives 
regarding international transport corridors by proposing its options of 
corridors to the European community. Cooperation between Ukraine and 
the EU in  the transport sphere is aimed at modernization of road, rail, 
ports and airports control; modernization and development of railways, 
waterways, roads, ports, airports and air navigation infrastructure, 
including the modernization of major routes of common interest; 
assimilation of national legislation to the EU norms and standards. Ukraine 
and the EU cooperate closely under various regional transport cooperation 
arrangements, including the Transport Corridor EuropeCaucasus Asia 
(TRACECA), at international level – within the framework of international 
transport organizations, international agreements and conventions.  

In 2013 Ukraine and the European Union negotiatedon a Common 
Aviation Area Agreement at the Eastern Partnership Summit in Vilnius. 
This agreement is aimed at opening a "Common Aviation Area" between 
the EU and Ukraine, based on common and reliable standards in important 
areas such as aviation safety and air traffic management. It will advance 
market access and offer new opportunities for consumers and airlines on 
both sides. To reach these objectives, Ukraine will have to adjust its 
legislation with EU aviation standards and enforce EU requirements in 
areas such as aviation safety, air traffic management, security, 
environment, economic regulation, competition, consumer protection and 
social aspects. The agreement is expected to be signed in the near future. 
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PROBLEMS OF TRADE ENTERPRISES' COMPETITIVENESS IN 
THE FRAMEWORK OF EUROPEAN INTEGRATION 

The problem of competitiveness is important in modern conditions. 
The ways of resolving it has a great impact on the economic life of any 
country.At the present stage of development of economy of Ukraine should 
apply global and practical experience in competition.Unfortunately, 
nowadays the most of Ukrainian companies are not able to compete, but it 
is the basis of the specific benefits of the success of trade enterprises and 
act as a key resource development.[1] 

In market economies competitive trade enterprise results from the 
interaction of factors that generated the objective development of 
productive forces and policies reflect the results of large monopolies in the 
struggle for money, markets and profits.On the one hand, a country that 
has high competitive opportunities created for commercial establishments 
certain sources that shape their competitive advantage. They can act as a 
productive, efficient public policy or international prestige etc.On the other 
hand   international experience shows that the status of the leader in the 
global economy, cultural and social development reach only those 
countries that are able to provide global quality products and services. 

This creates a competitive advantage to the producers and consumers 
 comfortable living conditions. That's why the world's leading quality 
issues are constantly in the focus of economic interests, civil society and 
ordinary citizens.   Research competitiveness allows to consider it as a 
comprehensive characterization of potential opportunities for competitive 
advantages. Separately trade enterprise is not the only seller of consumer 
goods and services. In the course of its activities, it becomes a party 
competition for consumer (buyer).[1] Therefore, one of the important 
stages of the development strategy is to determine the state of competition 
and rank on it.Integration of Ukraine into world economic space, the 
distinguishing feature of which is the high level of competition, 
necessitates a transition from an extensive model of the national economy 
to innovative development model of management, which, in turn, is 
determined by the number and structure of investment. With every passing 
year Ukraine is more involved in EU membership. Because this 
opportunity is the best way to build a developed and democratic country, 
creating new jobs, providing innovation and modernization of the 
economy.[3] However, competitive trade enterprises in the markets is still 
uncertain, because the quality of products for the majority does not meet 
European standards.[3]The peculiarities of formation of market economy in 
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Ukraine led to the possibility of loss of solvency of the majority of 
domestic enterprises. Since the beginning of privatization have been 
destroyed almost all dependent links between enterprises. In the new 
conditions of the enterprise felt the lack of capital, high demand for 
modernization of obsolete equipment, low competitiveness of domestic 
products.To exit the difficult situation of enterprises have started to seek 
new ways of development. In order to survive, to protect business from the 
competitors in the market and to earn additional income, companies have 
started to integrate.As a rule, integration occurred through the processes of 
mergers and acquisitions, when more financially stable companies  buy 
stakes in other companies.So, we can say that 90  years, most trade 
enterprises faced bankruptcy due to lack of quality products, new 
equipment, resulting from not competitive with foreign companies.[2]It 
should be admitted thatcurrently the situation is somewhat changed, 
domestic enterprises can compete with foreign trade enterprises, because 
there is a new equipment range, the new opportunities which contribute to 
the growth of commercial enterprises.Following the appropriate level of 
quality management of trade enterprise aims to achieve relevant 
competitiveness, which means the company's ability to effectively 
economic activity and ensure profitability through better customer 
satisfaction of its products. 

Therefore, it should be concluded that competitiveness in the current 
development of the world economy is achieved by ensuring an appropriate 
level of quality. Only constant and increasing production of competitive 
products (in terms of technical, design, sales price, operating costs)is a 
necessary element for exiting of an enterprise on the world market, the 
formation of stable image of a producer as economically reliable partner on 
it, the development of foreign trade, ensuring stable profits and financial 
position. 
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DEVELOPMENT OF STANDARDIZATION AND ADAPTATION 
OF TECHNICAL REGULATIONS IN COMPLIANCE WITH EU 

REQUIREMENTS IN UKRAINE 
The current cooperation between Ukraine and EU in the sphere of 

technical regulations is performed under current Ukraine Association 
Agenda of the EU  the program of budgetary support (phase I) "Promoting 
mutual trade by removing technical barriers in trade between Ukraine and 
the EU" joint projects involved authorities of Ukraine and individual 
Member states. The main objective of this cooperation is to approximate 
the legal framework in Ukraine in the sphere of technical regulation to the 
EU and WTO (World Trade Organization) requirements, including the 
transition from mandatory certification to the conformity assessment, 
adoption of technical regulations approved with EU New Approach 
Directives, revision and replacement of the old standards (GOST)  and the 
introduction of ISO (International Organization for Standardization) and 
European standards, creation of  market surveillance  system, renovation 
and modernization of material resources, reformation and strengthening of 
the institutional framework of quality assurance and etc. 

The system of technical regulation in the EU is the most efficient and 
successful example of the elimination of technical barriers in trade. 
European technical model is based on principles of "New" and "Global" 
approaches firstly formed in 1985 and 1989. According to these principles, 
the basic requirements to safety and quality of products are stipulated in 
EU Technical Regulations and they are binding, whereas EU harmonized 
standards are voluntary. 

Mechanism of gradual introduction of such rules and regulations 
implementation is planned for the period of two to five years depending on 
the type of product. For example,Ukraine has to prepare for application of 
European standards in manufacturing ofengineering products orpersonal 
protection equipment (in general nine products for the period of two years) 
for two years, and rail or construction products management systems, for 
example, shall be implemented for longer terms – in 5 years and up to 
2020[1]. 

During this period Ukraine must do the following: 1) adopt technical 
regulations introducing EU directives and regulations on related products 
in the legislation of Ukraine; 2) adopt as national EU standards that exist 
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under these Directives and Regulations; 3) prepare infrastructure of testing 
laboratories and certification bodies for the activities according to the 
European requirements. 

When Ukraine completes implementation of these actions on first 
products, it will sign a separate protocol to the Agreement on Conformity 
Assessment and Acceptance of Industrial Products (ACAA).  

Performance of this Agreement ACAA will gradually be applied to 
different products as Ukraine implements the abovementioned actions. It 
will be the preparation for the usage of European rules and standards in 
Ukraine.       

Initial ACAA agreement on the appropriate type of product means 
free access of Ukrainian goods to the EU member states markets as well as 
Norway, Iceland, Switzerland and Turkey [2]. 

The introduction of the system in Ukraine that is recognized in EU, 
gives the opportunity to reduce nontariff barriers to trade for Ukraine with 
these countries, to improve market access and easily increase the volume 
of its exports to the EU. 

Free trade with the EU it is an opportunity for Ukraine: to enter one 
of the largest, most powerful and most protected market in the world; to 
compete on equal terms and to increase exports to the one of the most 
important trade partners of Ukraine; to increase the number of potential 
consumers of Ukrainian products [3]. 

To do this Ukraine must fulfill a number of reforms, especially in the 
field of technical regulations, sanitary and phytosanitary measures, raising 
quality standards and product safety. 
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AGRO-INDUSTRIAL PRODUCTION IN TERMS OF EUROPEAN 
INTEGRATION 

Nowadays, agroindustrial production is one of the few sectors that 
are ready to move to higher quality standards and become a full player in 
world markets and in the European Union. 

A research prospect of Ukraine’s agricultural sector enterprises is 
important, because this is a clear need for further development of agro 
products in world markets. At the current stage of the economic situation 
in Ukraine’s agriculture is complicated by a number of problems, which 
can help address deepen its integration into the world economic      
relations [1].  

The formation of market economy in Ukraine has led to the 
increasing role of foreign trade, strengthened the influence of the world 
market on the parameters of the national economy. 

Ukraine's place in the food market in Europe is growing. Over the 
past 10 years, exports in this sector increased by 4 times. At the 
intensification of trade relations with Europe is largely influenced by the 
closure of the Russian market. Every third dollar of exports to Europe 
Ukraine earns agricultural products. 

The situation on the world food market is rapidly changing, for 
example, new drivers of climate are changed, high energy prices are 
changed, and there is globalization and urbanization. The impact of large
scale private sector is also growing. Therefore, a study of current trends in 
the market is important for the formation of agrarian policy relevant 
information, mobilization of resources. The problems of economic 
integration are extensive and complex. It’s necessary to provide structural 
reforms to solve the problems; these reforms will overcome imbalances in 
resource and labor markets of member countries of integration processes. 

As for Ukraine's trade policy in the agricultural sector, one of the 
priority measures is to increase the cost of the state budget for the 
harmonization of national system of food standards with EU     
requirements [2]. As a result, increase the possibility of export of 
Ukrainian agrofood products in European markets, which greatly enhance 
the export potential of the domestic agricultural producers. In addition, 
intensify the competitive position of domestic producers on the domestic 
food market, mean that the offer top quality products to Ukrainian 
consumers. 
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The European Union is an important source of convertible currency, 
this can limit the barter, that threatened the economic security of the 
country. 

One of the trends of modern economic development is the formation 
of vertically and horizontally integrated marketing system, that companies 
and businesses are using around the world [3]. Integration of Ukrainian 
agricultural producers are in marketing and logistics chains and regional 
clusters will help to enter new promising agrofood markets, to streamline 
their own production. 

For the development of foreign trade prospects agroindustrial 
production in Ukraine, it should continue to study the mechanisms of 
governance for implementing the European model of quality assurance and 
food safety, completion of harmonized international standards for food 
products industry standards, establish a network of quality control 
laboratories food. In the short term it is necessary to develop an algorithm 
to strengthen investment and innovation component of the agricultural 
sector of Ukraine. 
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ATTRACTIVENESS OF UKRAINIAN IT OUTSOURCING IN 
TERMS OF IMPROVEMENT THE EUROPEAN INTEGRATION 

PROCESSES 
These days, IT outsourcing of Ukraine is playing a crucial part inthe 

economic developmentin the country.That is to say, companies such as 
Apple, Microsoft, Deutsche Bank, eBay, UBS Bank, Corel, IBM, 
Motorola, MySQL, Skype, BOSCH and TDK have all chosen Ukraine IT 
outsourcing option.[1] On the one hand,Europe's demand in IT specialists 
is up to 1 million people, from the other hand for Ukraine it is an 
opportunity to get more working places and certain amount of investments 
in the economy.[1] In 2016 export of IT outsourcing services had reached 
about $3 bln which is 15% more than in 2015.Experts forecast that the 
Ukrainian outsourcing services market will reach $10 bln by 2020. [2] This 
essay will look why IT outsourcing is beneficial for both Europe and 
Ukraine in the terms of convergence of economies. 

Firstly, IT outsourcingis a partial or full transfer of work concearning 
support, maintenance and modernization of the IT infrastructure to theother 
company.Bloomberg has listed Ukraine as the 33rd top country for IT 
outsourcing, higher than Hong Kong, Iceland and Brazil, and its rank 
continues to rise. Ukraine’s future looks especially bright, given 
Bloomberg’s 5th place ranking for Ukraine’s postsecondary technology 
education, and Ukraine’s 10th place ranking for IT patents issued. Ukraine 
has about 90’000 IT specialists, this allows Ukraine to be the 1st country in 
Europe whichhas such great number of programmers.[1] 

Ukraine’s growth is fueled by a desire to align itself with the 
European business model. Ukraine continues to make broader reforms to 
its governmental and business practices that inspire confidence in foreign 
companies as it moves toward entrance into the European Union. As 
membership in the EU is still several years into the future, Ukraine 
represents an even greater value to outsourcing investment due to favorable 
currency exchange rates and relatively low salaries compared to IT 
professionals in other countries. 

Another reason why Europeans tend to invest in Ukrainian IT 
outsourcing rather than in other countries is that both UkrainianIT 
outsourcing companies and European firms are free of VAT. In other 
words, according to Ukrainian legislation VAT has to be paid by a 
company who get services and according to the European law if the 
European company is registered as a private entrepreneur it means that it 
doesn’t have to pay VAT.Ukrainian law annuls the VAT for Ukrainian IT 
outsourcing through 2023.[1] 
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Thirdly, some Ukrainian companies set up their companies or 
subsidiaries in Europe, because they realize that not all European 
enterprises are able to overcome unstable economic situation connected 
with the events in the Eastern Ukraine.  

One more reason to choose Ukraine’s IT is because of a strong 
tradition in cybernetics, mathematics and computer science, which creates 
a talented labor pool that has relatively low wage expectations. The 
average salary of Ukrainians in IT outsourcing is approximately about 
1000 USD/month, which makes their income much higher than an average 
Ukrainian market rate and much lower than a world rate.The convenience 
of Ukraine’s geographic location coupled with a welltrained and creative 
IT specialists willing to work at lower wages enhanced Ukrainian 
attractiveness to western investors. 

In my opinion, Ukraine has outstanding IT specialists and have to 
use its potential in order to attract more investments from Europe and to 
make more interconnections between our economies. Moreover, the 
government has to support the creation of new jobs, to stop of mass 
migration of IT employees and try to satisfy European demand in IT 
professionals. 

In conclusion, fortunately, IT resources and opportunities are 
extremely promising and European countries can be attracted by Ukrainian 
companies at such reasons as tax exemptions, highlevel professionals, 
improved IT education, good legislation for outsourcing activity 
andprovision of government financing for development of IT and 
innovation parks in Ukraine. 
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THE IMPACT OF EUROPEAN INTEGRATION ON THE 

DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS 
Development of small business is one of preconditions of progressive 

structural changes in order to solve the most pressing economic and social 
problems. The experience of Central European and Baltic states shows that 
joining the EU significantly expands opportunities for small business, but 
doesn’t guarantee their implementation through the complex of problems 
which are related to ensuring the competitiveness of this business [2]. 

In Ukraine, the small businesses are considered to be individual 
entrepreneurs and small enterprises (employed number of persons from 1 
to 49). According to State Statistics Service of Ukraine, small enterprises 
occupy 95,5% of business entities. The largest share is concentrated in the 
areas of: operations with real estate (98,5%), technical and scientific 
activities (97,9%), information and telecommunications (97,5%), 
construction (97,3%), trade and services of repair the motor vehicles (97%) 
[1]. 

The analysis showed that small business gave the lowest number of 
work places in 2015  1466,3 thsd. p. in compare with large (1708,6 thsd. 
p.) and medium (2603,2 thsd. p.) businesses [1]. The main reason of low 
value for the indicator is the reduction of employees in all SB. This is 
connected with increase of the tax burden and unwillingness of 
entrepreneurs to spend a lot of money on staff. Also, in 2014 there was a 
peak of reducing the number of SB by 13% compared with 2013, and in 
2015 there was an increase by only 1%. As for the number of individual 
entrepreneurs, the trend of gradual growth in 2014 was evident by almost 
20% compared to last year, and in 2015  3%, but the number of employees 
also reduced. The indicators decreased because of: poor support of small 
business from the government and lack of credit help; unstable political 
situation in the country; bad skills of entrepreneurs to conduct business and 
etc. 

Nevertheless the increase in sales of small enterprises (3% in 2014 
and 33% in 2015) and individual entrepreneurs (5% in 2014 and 38% in 
2015) was noticed [1]. 

Good example for Ukraine is experience of small enterprise 
development policy of Poland, which provided reforms and liberalization 
of tax legislation. After joining to the EU, small business has developed 
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into infrastructure developed centers and provinces bordering with 
Germany [3]. In this way, Ukraine has the potential for business 
development in western regions, in which the business is less developed 
compared to Kyiv. 

The next step is the development of services that in the EU is a 
priority area of activity, while in Ukraine trade sector remains significant. 
Also, a SB should work with medium and large enterprises by means of 
industrial cooperation, franchising and subcontracts. 

An important aspect is the development of regional policy in way of 
legislative and organizational support of SB to adapt to conditions of 
competition, create the reserves to SB support through the mechanism of 
subsidies or tax incentives for investment, preferential loans or grants 
through local intermediaries providing access to new markets and export 
activities in technological and innovative areas, as in the UK. 

Creation of a special bank under the Ministry of Economic 
Development and Trade to facilitate the search for loan programs and 
providing loans, loans to start a business, low interest rates (not 17%, but 
36% as well as in Germany), and also cooperation by EU programs, such 
as: "Initial capital", "Eurotax capital", "Small Business Initiative", are 
recommended for small business development as well. 

Therefore, our state should provide a lot of changes, but the ability to 
manage a business and responsibility lie down with the entrepreneur. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ НА ЗАСАДАХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ  
Сучасні темпи економічного зростання спричинили 

конкурентну боротьбу територій за інвестиційні та трудові ресурси, 
споживача та сфери впливу. В таких умовах застосування 
маркетингового інструментарію стає необхідною умовою проведення 
ефективної регіональної політики з метою позиціонування регіону та 
посилення конкурентних переваг [1]. 

Під територіальним  маркетингом Анджей Рашковскі  розуміє 
комплексний  діапазон  дій,  спрямованих  на  залучення  інвесторів,  
туристів,  нових  поселенців до певного регіону, а також створення 
сприятливого зовнішнього іміджу з метою поліпшення якості 
стандартів життя місцевої громади [2]. 

В сучасних умовах інноваційний тип розвитку характеризується 
перенесенням акценту на використання принципово нових 
прогресивних технологій, переходом до випуску високотехнологічної 
продукції, прогресивними організаційними і управлінськими 
рішеннями в інноваційній діяльності, що стосується як мікро, так і 
макроекономічних процесів розвитку. 

Отже, територіальний маркетинг та інноваційний розвиток 
регіону нерозривно пов’язані між собою. Інноваційний розвиток може 
виступати частиною територіального маркетингу, а останній, у свою 
чергу, стимулювати інноваційний розвиток. 

Ми погоджуємося з тим, що для того щоб привернути до регіону 
фінансові ресурси, необхідно в першу чергу акцентувати уваги 
суспільства на конкурентних перевагах території. А для цього 
необхідно або стимулювати розвиток та спрямовувати зусилля на 
рекламу галузей, які є найбільш прибутковими та вигідними для 
регіону, або створити щось нове, щось, чим регіон запам’ятається та 
буде відрізнятися від інших. 

Саме тому для проведення успішного територіального 
маркетингу дуже важливими є творчі кадри – люди, що володіють 
певними знаннями і є носіями нововведень в сфері організаційної, 
науковотехнічної та екологічної культури. А в період переходу на 
інноваційний тип розвитку значно зростає роль саме таких людей. 



225 
 

 Нова модель економічного зростання зумовлює появу нових 
суспільних пріоритетів, наприклад, таких як: добробут, 
інтелектуалізація виробничої діяльності, використання високих та 
інформаційних технологій, екологічність. населення регіону А після 
проведення територіального маркетингу не лише керівники 
регіонального рівня, а й інша частина населення вже буде 
підготовлена до таких змін. 

У  контексті  маркетингу  територій  до  інших, не менш 
важливих  факторів  конкурентоспроможності належать: 

• функціонування  підприємств  або  організацій,  що  
характеризуються високим рівнем  втілення  інноваційних  рішень,  а  
також розвитку інновацій у процесі їх функціонування; 

•  якість  життя  громади  з  особливим  акцентом  на  галузі  
соціальної інфраструктури; 

• посилена  діяльність  щодо  стабілізації  та  покращення  
несприятливих демографічних процесів; 

•  висока якість державних послуг; 
•  стан природного середовища, потенціал природних ресурсів; 
• сучасні  методи  територіального  управління  органами 

самоврядування; 
•  основні  економічні  суб’єкти,  які  інвестують  територіальну  

одиницю в  контексті  залучення  більшої  кількості  інвесторів  і  
становлять  форму інвестиційних рекомендацій. 

Кожен з цих факторів прямо чи опосередковано впливає на 
можливість інноваційного розвитку регіону. Тобто якщо здійснювати 
розвиток цих факторів, регіон, очевидно, стане більш привабливим  
для інвесторів, кошти яких дадуть змогу розвивати регіон ще більше, 
зокрема перейти на інноваційний тип розвитку.  

Для прикладу розглянемо Тростянецький район Сумської 
області. Місто розташоване в районі лісостепу на терасах річки 
Боромля і володіє оздоровчими та рекреаційними ресурсами. 
Сприятливі кліматичні умови та наявність у місті історичних та 
архітектурних пам’яток, мальовничих природних місць 
(Тростянецький дендропарк, каскад озер в урочищі Нескучне та 
урочище Веселе, заплави річки Боромля) надають місту Тростянець 
потенціал туристичної привабливості. 

На жаль, через безвідповідальне господарювання, одне з озер 
починає всихати, а колись доглянутий та багатий дендропарк майже 
злився з лісовою зоною. Офіційні джерела все ж стверджують, що тут 
ще збереглись 300річні дуби. Спортивна база відпочинку, колись 
розташована в сосновому лісі біля озера, цілком зруйнована. 
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До місцевих мінеральносировинних ресурсів належать поклади 
глини, річкового піску та значні запаси мінеральних вод. 

Місто має вільні земельні ділянки для промислової та житлової 
забудови. Найвідомішим підприємством, одним з найбільших 
роботодавців міста в теперішній час є Тростянецька шоколадна 
фабрика «Україна», яка належить компанії «Крафт Фудз Україна» і 
відома своїми торговими марками «Корона», «Україна» тощо.  

Відтак,  у районі склалися сприятливі передумови для 
подальшого розвитку та залучення інвестицій. Однак для досягнення 
цієї мети необхідно здійснити такі дії: 

 створити спеціальну організацію для співробітництва з 
інвесторами; 

 провести ефективну антикорупційну політику; 
 спростити процес відкриття нового підприємства або  

придбання частки в уже існуючій компанії; 
 залучити наявні ресурси (людські, природні, організаційні, 

фінансові) на пріоритетні напрямки та проекти. 
Отже, для отримання ефекту інноваційного розвитку регіону,  

слід  визначити його унікальність,  використовувати  новітні  
інформаційні  технології, залучати місцеве населення до регіональної 
маркетингової політики, використовувати свої сильні сторони як 
перевагу перед регіонамиконкурентами. 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 

УКРАЇНИ 
Міжнародні господарськоекономічні зв'язки для нашої країни є 

одним із ключових факторів соціальноекономічного розвитку. 
Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) – це сфера господарської 
діяльності, пов'язана з міжнародним виробничим і науковотехнічним 
співробітництвом, а також виходом національної продукції на 
зовнішній ринок. 

Організація зовнішньоекономічних зв'язків, зокрема, торгівлі, її 
структура і динаміка багато в чому характеризують національну 
економіку, її проблеми і перспективи розвитку, а також ступінь 
впливу на міжнародні зв'язки. На сьогодні зовнішньоторгова 
орієнтація України все більш спрямовується на країни Європейського 
союзу, Північної Америки та інші країни з розвинутою ринковою 
економікою [1]. 

Аналіз показників зовнішньої торгівлі регіонів дає змогу 
узагальнити інформацію про стан ЗЕД та тенденції її розвитку на 
національному та регіональному рівнях. 

Розглянемо стан зовнішньоекономічної діяльності окремих 
областей України різних регіонів за 2016 р.: Західного – Львівської 
обл., Східного – Харківської обл. 

На кінець 2016 р. експорт товарів з Львівської обл. становив 
1155,7 млн. дол. США, імпорт – 1517,1 млн. дол. Порівняно з 2015 р. 
експорт зріс на 5,5%, імпорт – на 15,0%.  Найбільші обсяги товарів 
експортовано до країн ЄС – 857,7 млн. дол. (74,2%), імпортовано – на 
суму 1093,0 млн. дол. (72,0%). Порівняно з показниками 2015 р. 
експорт у ці країни збільшився на 7,8%, імпорт – на 20,2%. Серед 
країн ЄС в експорті товарів головними торговими партнерами були 
Польща (24,9%), Німеччина (12,0%) та Чехія (7,3%); в імпортних 
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операціях – Польща (27,5%) та Німеччина (18,6%). Серед 
експортованих товарів переважали електричні машини (24,0%), меблі 
(10,4%), деревина та вироби з неї (10,2%). Основу структури імпорту 
товарів становили машини, механізми та електротехнічне обладнання 
(22,2%), вироби з текстильних матеріалів (14,7%) [2]. 

За 2016 р. експорт товарів з Харківщини становив 915,1 млн. 
дол. США, імпорт – 1317,5 млн. дол. Порівняно із 2015 р. експорт 
скоротився на 23,4% (279,4 млн. дол.), імпорт збільшився на 13,1% 
(на 152,6 млн. дол.). Зовнішньоторговельні операції проводились із 
партнерами із 142 країн світу. Головними торговими партнерами в 
експортних операціях були Росія (29,9%), Японія (15,1%) та Грузія 
(13,2%); в імпортних операціях – Росія (22,5%), Китай (21%) та 
Німеччина (10,6%). Серед експортованих товарів переважали 
машини, обладнання та механізми (24,1%), вироби з полімерної 
пластмаси (4,1%), продукція хімічної промисловості (3,9%). Серед 
імпортованих: машини та механізми (17,3%), продукція хімічної 
промисловості (10,1%), вироби з недорогоцінних металів (7,3%) [3]. 

Проаналізувавши статистичні дані обраних регіонів за 2016 р. 
можна зробити висновки, що на структуру експортованих та 
імпортованих товарів впливають розміщення регіону щодо природних 
ресурсів, різні фактори виробництва, в тому числі спеціалізація 
підприємств на певній галузі господарства. Також характерним є 
переважання імпорту товарів над їх експортом. Хоча різниця і є 
невеликою, але це не можна назвати позитивним явищем. Економічна 
політика регіонів має бути направлена на подолання цієї тенденції і 
збільшення обсягів експортованої продукції. Це допоможе регіонам 
досягти більше позитивних результатів від своєї 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Література: 
1. Манів, З. О. Регіональна економіка : навчальний посібник : 

рек. МОНУ / З. О. Манів, І. М. Луцький, С. З. Манів.  Львів : 
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2. Держстат [Електронний ресурс] – Режим доступу:  
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3. Держстат [Електронний ресурс] – Режим доступу:  
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НОВА ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ ЯК ЗАСІБ РЕАНІМАЦІЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Зараз ми живемо в умовах постійного розвитку та технічного 
прогресу. Стратегічне планування допомагає у розробці економічних 
заходів, зміцненні національної валюти, нарощування оборонних сил 
– такі тенденції можна прослідкувати у всьому світі. Проте, в Україні 
зараз можна зазначити політичні суперечності, економічний занепад, 
який діє уже протягом трьох років, корупцію та інтриги, що не лише 
гальмують розвиток України як держави, а й знижують соціально
економічні показники до рівня країн, що розвиваються. Особливо це 
відчутно у економічній сфері. Саме через це питання про економічну 
реформацію задля її стабільності є нагальним питанням, яке  має 
забезпечити не тільки стабільність країни в економічному плані, а й 
на безпековому рівні. 

Після розпаду Радянського союзу Україна почала існувати як 
незалежна держава, маючи другу за потужністю в Європі 
газотранспортну систему та систему АЕС, третій у світі ядерний 
потенціал, унікальні аерокосмічні та інші промислові технології, 
найбільшу площу родючих чорноземів у Європі, запаси багатьох руд, 
привабливе географічне положення. Наразі з вищеперерахованого 
залишилося вдале географічне положення, родючі ґрунти та деяке 
технологічне забезпечення (наприклад, підприємство «Антонов», яке 
займається будуванням та реконструкцією повітряних суден). 
Кількість населення зменшилася з 52 млн до 45 млн, країна 
перетворилася з економічно перспективної на країну третього світу.  

Минулого року у  Кабінеті міністрів було зареєстровано 
«Середньостроковий план дій уряду до 2020 р.». Одним з розділів є 
«Розвиток конкуренції малого і середнього бізнесу», «Створення умов 
для технологічного прориву» [1]. Навіть це можна уже відзначити як 
позитивний аспект, але лише тому, що альтернативних заходів немає. 
Формулювання, надані у документі, розмиті, не мають чіткості та не 
зазначають конкретних заходів дій. Це не є системною стратегією, а 
лише допоміжними рекомендаціями до виконання.  

Нова економічна стратегія має стати проривом у економіці. Це 
не має бути документ для піару чи просто для наявності. Саме тому 
можна виділити певні критерії, за якими має бути розроблена дана 
стратегія: 



230 
 

1. Знаходження суб’єкта реалізації цієї стратегії. Це може бути як 
громадський інститут, так і урядовий. Зважаючи на те, від кого йде 
більша ініціатива у реформуванні, варто зазначити, що перевагу слід 
надати громадському інституту, який буде контролювати реалізацію 
проекту та відкрито про це інформувати широкий загал. 

2. Чіткість, ефективність та інформативність є головними 
факторами успішної реалізації.  

3. Оптимальні і чіткі дедлайни та критерії оцінювання результатів. 
4. Реалістичні механізми фінансування реалізації стратегії, а також 

жорсткий контроль за цільовим використанням коштів. 
5. Розробка цієї стратегії незалежними фахівцями в галузі 

макроекономічного розвитку, які будуть в змозі створити такий план, 
що задовольнить як громадський сектор, так і український парламент. 
[2]. 

Ці пункти можна скорочувати та розширювати. Головним є те, 
що необхідно визнати потребу у наявності стратегії такого типу, 
оскільки це є незамінимим компонентом сталого розвитку України як 
у контексті глобалізації у цілому світі, так і на теренах держави. Саме 
через реалізацію подібної стратегії буде зрозуміло, чи повернеться 
Україна хоча б до рівня минулих показників чи перевершить їх, або 
залишиться державою із змарнованим потенціалом.  

Кожен з нас має вибір, яку стратегію обрати особисто для себе 
та як може вплинути на реалізацію нового економічного рівня нашої 
держави. 

Література: 
1. Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду на період до 

2020 року. – [Електронне джерело]. – Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249629697 

2. Унковська Т. Є. Нова економічна стратегія для України. – 
[Електронне джерело] / Т. Є. Унковська, – Режим доступу: 
http://gazeta.dt.ua/macrolevel/novaekonomichnastrategiyadlyaukrayini
_.html 

Науковий керівник: к.е.н., ст. викл. кафедри міжнародних 
економічних відносин КНТЕУ Мариніна С. В. 
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РОЗВИТОК ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА В УКРАЇНІ 
 Пріоритетним напрямом агропромислового виробництва для  
України в сучасних умовах повинна стати галузь бджільництва. Це 
обумовлено не тільки широким асортиментом виробленої продукції 
(мед, віск, пилок, прополіс, бджолина отрута, стільники, маточне 
молочко), а і суттєвим впливом на розвиток галузі рослинництва.  

Окремі питання підвищення ефективності функціонування 
галузі бджільництва окреслені у працях Боднарчука Л. І., Ємця К. І., 
Христенко  О. А., Чехова С.А., Яценко О.М. Проте, сучасні 
особливості розвитку галузі потребують додаткового вивчення. 
 Бджільництво належить до найдавніших занять українців. 
Очевидно, що природа української землі, традиції народу сприяють 
розвитку пасічництва. Однак, сьогодні бджільництво переживає не 
найкращі часи, та розглядається як додаткова галузь сільського 
господарства в економіці держави. Якщо проаналізувати статистичні 
показники даної галузі, то варто відмітити, що на території України в 
1991 році існувало понад 3,515 млн. бджолиних сімей, 987,8 тис. з 
яких, утримувалися у великих державних господарствах і, які 
виробляли 21,3 % меду. В подальші роки чисельність бджолиних 
сімей поступово скорочувалася. Нині їх налічується близько 
2,699 млн., з яких у сільськогосподарських господарствах налічується 
59 тис., а їх виробництво меду складає 1,47 % [3]. На сьогодні 
основна кількість бджолосімей знаходиться у одноосібних підсобних 
господарствах, в яких пасіки мають незначні розміри – до 30 – 
50 сімей. 
 За даними 2015 року, Україна належить до п’ятірки країн
лідерів з виробництва меду, яку обігнали лише Китай, США, 
Аргентина і Туреччина. Майже по 5 тис. тон українського меду 
експортується до країн Європейського Союзу, Росії та країн СНД. На 
внутрішньому ринку України залишається близько 40 тис. тон меду, 
що також приносить гарний прибуток. В Україні за 2014 рік 
вироблено 66521 тис. тон меду, що ставить Україну на перше місце в 
Європі [3].  

В Україні прадавня культура бджільництва й надзвичайні 
економічні перспективи. Продукція нашого бджільництва здавна 
цікавить іноземців: вірмени певні, що в Україні найкраща у світі 
вощина, росіяни скуповують обладнання українського виробництва. 
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Чеські винороби вивчають стародавні рецепти медів часів Київської 
Русі, а голландські пасічники охоче купують наших бджолиних маток 
для розплоду. Німців цікавить наш мед з акації (його ми виготовляємо 
найбільше у світі) та соняшниковий мед. А унікальний гречаний мед 
цінується у світі як екзотичний [1]. 
 Специфіка виробництва меду світових лідерів (США, Китай, 
Туреччина, Аргентина) полягає у переважанні промислового 
бджільництва, де основна частка припадає на гігантські пасіки – по 5
10 тисяч вуликів. Мед на таких пасіках виробляють за інтенсивною 
технологією, яка в сучасних умовах відіграє не виграшну роль. 
Вітчизняне бджільництво характеризується різноманіттям дрібних  
пасік та високою якістю меду. В цьому полягає унікальний шанс 
українського бджільництва.  

Нині для Українських бджолярів відкриваються нові 
перспективи, так як поступова Євроінтеграція створює можливість 
виходу продуктів бджільництва на нові ринки держав ЄС. Саме такі 
напрями подальшого розвитку бджільництва окреслені спілкою 
пасічників України у проекті «Програма розвитку галузі 
бджільництва України на період 20162020 роки»[2].  

Проте, існує ряд перешкод для розвитку галузі, які пов’язані з 
дрібнотоварним виробництво, неефективною системою збуту, 
незначною кількістю каналів реалізації продукції, відсутністю 
маркетингових розробок і технологій, відсутністю інтеграційних 
процесів, недосконалою ринковою інфраструктурою. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВНУТРІШНЬОЇ 
ТОРГІВЛІ РЕГІОНУ 

Роздрібна торгівля — сфера підприємницької діяльності з 
продажу товарів або надання послуг безпосередньо кінцевим 
споживачам. Роздрібна торгівля є важливою сферою формування 
споживчого ринку та до певної міри вона відображає економічний 
розвиток країни.  

При цьому роздрібна торгівля часто виступає координуючою 
ланкою в системі міжгалузевих і регіональних зв'язків, дійовим 
засобом задоволення потреб населення у товарах і послугах. Вона є 
завершальною стадією руху товарної продукції, яка забезпечує умови 
для збуту, поповнює державний та місцеві бюджети, сприяє 
зміцненню фінансової системи, дає імпульс для нарощування обсягів 
виробництва і розробки нових товарів. 

Роздрібна торгівля завершує ланку розподілу продукції, при 
цьому передбачається наявність спеціальних місць продажу, 
доступних для покупців. Продаж продукції може супроводжуватися 
наданням сервісних послуг (продаж товарів удома, за каталогами та 
ін.). У роздрібній торгівлі встановлюються безпосередні контакти з 
кінцевими споживачами. 

Роздрібна торгівля є багатоаспектною діяльністю а тому її можна 
аналізувати з різних сторін. Так, у статті «Розничная торговля в 
системе потребительского рынка»[1] Дем'яненко А. Е. розглядає 
питання сутності та структури  елементів споживчого ринку регіону, 
розробляє методику його дослідження. На матеріалах 
Ставропольського краю аналізує роздрібну торгівлю, як домінуючий 
структурний елемент споживчого ринку, здійснює їх прогнозування. 

В свою чергу Салпагарова Е.Б. в статті «Роль і значення 
роздрібної торгівлі в сфері послуг»[2], розглядає ключове положення 
роздрібної торгівлі в системі товарного руху, її транзитну роль від 
виробника до споживача, оптимізацію економічних зв'язків між 
структурами сфери торгівлі і покупцями. У зв'язку з цим, певний 
інтерес з науковопрактичної точки зору має проведена автором 
конкретизація і узагальнення функцій сфери торгівлі, структури 
роздрібного товарообігу і загальних принципів ефективного 
функціонування роздрібної торговельної мережі в сучасних умовах. 
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Резнікова О. М. в статті «Сетізація роздрібної торгівлі»[3] 
проаналізувала розвиток сучасних торговельних форматів в Росії, 
вивчила перспективи російських і іноземних торгових продуктових 
мереж, розглянула напрямки розвитку мережевої торгівлі 

Тобто дослідження проблем роздрібної торгівлі є надзвичайно 
актуальною темою, яка дозволить поліпшити економічну ситуацію та 
зміцнити впевненість українського споживача в завтрашньому дні та 
призведе до збільшення попиту на споживчі товари й послуги власне 
роздрібної торгівлі.  

Таблиця 1 
Аналіз продажів підприємства «Чайна лавка» за 2016 рік 

 
 

 

Номенклатура Вартість 
продажу 

(грн) 
Без ПДВ 

Собіварті
сть (грн) 

Ефектив
ність, % 

Рентабель
ність, % 

25 coffee roasters 124,95 
 

83,22 
 

50,14 
 

33,40 
 

Gutenberg 3 958,70 2 794,03 41,68 29,42 
Аксесуари 121,00 88,35 36,96 26,98 
Кава 17 224,27 11 969,51 43,90 30,51 
Машина кави 1 515,00 223,00 579,37 85,28 
Чай 13 573,90 9 662,99 40,47 28,81 
Шоколад та 
цукерки 

9 820,00 7 102,49 38,26 27,67 

 Разом   47 508,84 31 923,59 48,82 32,80 

25 COFFEE 
ROASTERS

0,27% Gutenberg
8,54% АКСЕСУАРИ

0,26%

КАВА
37,17%

Машина кави
3,27%

ЧАЙ
29,29%

ШОКОЛАД та 
ЦУКЕРКИ

21,19%

Об'сяги продажів

25 COFFEE ROASTERS

Gutenberg

АКСЕСУАРИ

КАВА

Машина кави

ЧАЙ

ШОКОЛАД та ЦУКЕРКИ



235 
 

У звіті враховуються два показника для аналізу эфективності та 
рентабельності продажів: Эфективность продажів. Розраховується за 
формулою («Валовий прибуток» / «Собівартість»)*100%. 

Рентабельнїсть продажів. Розраховується за формулою                          
(«Валовий прибуток» / «Собівартість (с ПДВ)»)*100%. 

З графіка видно, що найбільш прибутковими є продаж таких 
видів продукції як: «25 COFFEE ROASTERS», «Чай», «ШОКОЛАД та 
ЦУКЕРКИ» на ці групи товарів найбільший попит серед споживачів, 
продаж цих товарів утворює основний прибуток «Чайної лавки». Для 
покращення торгівлі треба збільшити наявність різновидів 
чаю,кави,цукерок та шоколаду. 
 Отже, збільшення прибутку можливе за рахунок покращення 
реклами відповідної продукції та збільшення товарних запасів. 
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ФЕНОМЕН «РЕСУРСНОГО ПРОКЛЯТТЯ» В УКРАЇНІ: МІФ 
ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 

Зазвичай, наявність природноресурсного потенціалу країни 
розглядається як суто позитивне явище, адже ресурсне забезпечення 
виступає матеріальною базою виробництва. Таким чином, можна 
припустити, що ресурснобагаті держави мають всі умови для 
економічного зростання. Однак, такі науковці як: Річард Оті, Майкл 
Росс, Отавіано Кануто та Матеус Кавалларі доводять протилежне. У 
своїх працях дослідники розглядають «ресурсне прокляття»  як 
парадокс, відповідно до якого ресурснозабезпечені країни 
демонструють низький рівень економічного розвитку, схильність до 
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авторитаризму, корумпованість влади, занепад багатьох виробничих 
секторів економіки, як наслідки ресурсного багатства держави [1, с. 
57].  

Розглядаючи Україну та її економічний простір, можна 
відмітити наявність більшості з вище наведених ознак, представлених 
у гіперболізованій формі. Та чи є це доказом того, що однією з 
причин економікосоціального занепаду України стало «ресурсне 
прокляття»? Якщо так, на що має бути направлена державна політика 
задля ліквідації даної проблеми?  

Локомотивом економічного розвитку України є 
високоприбуткові сировинні сектори, особливо аграрний. За даними 
Міністерства економічного розвитку та торгівлі у січні 2016 року 
77,4% експорту України становила продукція ресурсного сектору, а 
саме: левову частину складала продукція АПК та харчової 
промисловості (43,2 %), металургійного комплексу (21,8 %), 
мінеральні продукти (7,5 %), деревина та паперова маса (4,9 %). 
Експортуючи сировинні матеріали у великих обсягах, Україна втрачає 
потенційні можливості інтенсивнішої участі у ланцюгах створення 
доданої вартості. Це, в свою чергу, не дозволяє максимальною мірою 
забезпечити ефективне використання наявного ресурсного потенціалу 
і підвищити рівень капіталізації сільськогосподарського виробництва 
в цілому та сприяти соціальноекономічному піднесенню сільських 
територій. 

Оскільки, сировинна продукція складає більшу частину 
експорту України, держава є залежною від ресурсних цін на світових 
ринках, що піддаються значним коливанням. Україна постраждала від 
зниження цін на продукти рослинництва (зернові, цукор, 
соняшникова олія) у 2015 році, які становили основу державного 
експорту, що вплинуло на зменшення фінансових надходжень від 
експорту та прискорення девальвації гривні [2]. 

Рівень рентабельності і відповідно інвестиційна привабливість 
сировинних секторів економіки істотно перевищують галузі, що 
виробляють продукцію з високим ступенем переробки. За 
підрахунками даних державного бюджету 2017 року з коштів на 
розвиток виробничих галузей економіки 25,5 % припадає саме на 
сировинний сектор.  Тобто склалася ситуація, за якої надприбутки в 
сировинному і хімікометалургійному секторі притягують до них 
інвестиційні потоки і блокують таким чином розвиток 
високотехнологічних галузей та диверсифікацію економіки [2, 9]. 
Зазначене дає підстави говорити про наявність «голландської 
хвороби» в економіці України.  
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Однією з головною проблем, що гальмує подолання Україною 
першопричин та наслідків «ресурсного прокляття» є неефективність 
існуючих ринкових інститутів, а також системи державного 
управління в цілому.  Домовленості політичних сил і провідних 
економічних груп, а також фактичне лобіювання інтересів  певної 
групи олігархів під провідним керівництвом уряду, призводить до 
неефективного і неконтрольованого використання природніх ресурсів 
країни [4, 25] .  

Відтак, ще одним наслідком «ресурсного прокляття», який на 
своєму прикладі демонструє Україна є корумпованість вищих 
державних органів. Задля приховання даного явища відбувається 
ліквідація антикорупційних органів державного управління або їх 
мінімальне фінансування. В Україні ж  Національне антикорупційне 
бюро було створене лише 16 квітня 2015 року. Наразі фінансування 
даного органу відбувається належним чином. Так, з державного 
бюджету, закладеного на 2017 рік, 773 556, 8 тис. грн виділяється на 
його утримання. Однак, починаючи з 2015 року по жодній 
кримінальній справі, переданої до суду органами антикорупційного 
бюро не було винесено вироку.  

Отже, для України властиве нераціональне використання 
природноресурсного потенціалу, що гальмує економічне зростання 
держави та виступає причиною низки соціальноекономічних та 
екологічних регресів [5]. Дана проблема вимагає відповідної 
державної політики, яка полягає у зміні експортної орієнтації країни, 
трансформацій вищих органів державної влади та розвитку 
антикорупційних інститутів.  
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ОСВІТНЯ МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМА ВІДТОКУ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

Глобалізація відкрила нові можливості для студентів, які не 
обмежуються територіальними кордонами і перебувають у пошуку 
якіснішої освіти за кордоном. При цьому виникає проблема відтоку 
інтелектуального потенціалу, що є негативним явищем для України, 
оскільки призводить до зниження продуктивності праці та падіння 
конкурентоспроможності національної економіки [1]. 

Динаміку чисельності українських студентів в закордонних 
університетах досліджував аналітичний центр CEDOS, утворивши  
базу даних, яка охоплює 33 країни Європи, Північної Америки та 
Австралії  у період з 2008/2009 до 2014/2015 навчальних років. 

Чисельність українців на студіях в іноземних університетах 
станом на 2014/2015 навчальний рік становила 59 648 осіб. Серед 
найбільш бажаних для навчання країн можна виділити Польщу, 
Німеччину, Росію, Канаду, Італію, Чехію, США, Іспанію, Австрію, 
Францію та Угорщину. Динаміка зростання з 2009 по 2015 роки 
склала 129%. Якщо порівнювати два останні роки, то приріст складає 
майже 29% або 13 266 осіб. Вже традиційно частка українців серед 
іноземних студентів Польщі є доволі відчутною  у 2014/2015 році 
вона склала 53%, значно випереджаючи другу за розміром діаспору, 
білоруських студентів, яка налічує майже 10%. У решті країн українці 
значно поступались іншим студентським діаспорам та складають 
частку до 7%. Наприклад, у Росії та Німеччині вітчизняні студенти 
становили 6.8% та 2.9% відповідно. Початкові оцінки методом 
найменших квадратів на основі об’єднаних панельних даних за 
2008/20092014/2015 навчальні роки  показали, що вплив на 
чисельність українських студентів в тій чи іншій країні мали розмір 
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діаспори, якість освіти, культурна близькість, вартість освіти, вартість 
проживання та рівень оплати праці. 

На основі показників динаміки міграційних процесів можна 
виділити три групи регіонів України за інтенсивністю процесів 
зовнішньої освітньої міграції, а саме: 

 з високими темпами освітнього міграційного переміщення за 
кордон  Волинська, Закарпатська, ІваноФранківська, Київська, 
Кіровоградська,  Львівська, Миколаївська, Рівненська, Черкаська, 
Чернівецька області та м. Київ. 

 з середніми темпами, оскільки населення регіонів більш 
активно бере участь у формуванні контингенту студентів місцевих 
ВНЗ  Запорізька, Одеська, Полтавська, Харківська, Тернопільська, 
Хмельницька області. 

 з найнижчими темпами освітніх міграційних процесів  
Вінницька, Дніпропетровська, Сумська, Чернігівська області                                                                   
[4]. 

Відповідно до моделі інвестицій у людський капітал під час 
прийняття рішення щодо еміграції, особа порівнює вигоди від 
міграції з витратами на переїзд. Ця модель ускладнюється тим, що 
освіта також є інвестицією у людський капітал, оскільки зазвичай 
збільшує майбутній дохід. З огляду на це студенти можуть їхати 
навчатись за кордон у двох випадках: можливості для навчання вдома 
обмежені, але віддача від освіти вдома висока, тому вони здобувають 
бажану освіту й повертаються додому; можливості для навчання 
вдома є, але віддача від освіти нижча, ніж в країні призначення, тому 
вони їдуть здобувати освіту за кордон з намірами там залишитись на 
постійне проживання. 

Більшість українських студентів, що навчаються за кордоном, 
мігрували саме з другої причини, оскільки в Україні доступ до вищої 
освіти практично необмежений через суттєве державне замовлення і 
порівняно низьку вартість навчання на контрактній формі, а віддача 
від вищої освіти порівняно низька [3]. 

Освітня міграція обіцяє великі дивіденди країнамреципієнтам, 
але вона несе серйозні виклики економічній безпеці країндонорів. 
Для країн, що направляють своїх громадян навчатися за кордоном, 
особливо для країн, що розвиваються, освітня міграція, враховуючи 
високу частку тих, хто залишається в країнах навчання, створює 
загрозу «відпливу мізків», тобто втрати необхідних для розвитку 
висококваліфікованих кадрів [2]. 

Відтак, проведений аналіз літератури та статистичних даних 
щодо освітньої міграції українців дозволяє окреслити заходи 
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спрямовані на збільшення позитивного впливу міграції, а саме 
максимально ефективне використання здобутого людського капіталу 
та інтеграція зворотних освітніх мігрантів на ринку праці;  співпраця з 
основними приймаючими країни для забезпечення захисту прав 
українських студентів і побудова ефективної політики взаємодії з 
висококваліфікованими мігрантами. 
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ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ 
Сучасні тенденції розвитку внутрішнього ринку України сфери 

торгівлі характеризуються поступовою зміною його структури, зокрема 
в сегменті непродовольчих товарів. Одним із найбільш динамічних 
ринків останнього десятиліття є ринок будівельних матеріалів, який 
відзначається щорічним збільшенням частки у структурі роздрібного та 
оптового товарообороту. За оцінками аналітиків, якщо в Європі ринок 
будівельних матеріалів зростає щорічно на 23%, то в Україні – на 12
15% в рік [2]. 
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Про стан економіки будьякої держави можна судити за обсягами 
капітального будівництва, тому промисловість будівельних матеріалів 
справедливо називають індикатором інвестиційної активності [1]. 

Сучасна промисловість будівельних матеріалів  це комплексна 
галузь, яка містить у собі більше двадцяти самостійних підгалузей, 
багато з яких, у свою чергу, нараховують у своєму складі кілька видів 
виробництв, при цьому кожна підгалузь утворює свій ринок, який 
функціонує самостійно, утворюючи в сукупності загальний ринок 
будівельних матеріалів. 

Для аналізу впливу факторів зовнішнього середовища на 
результативність функціонування суб’єктів господарювання на ринку 
будівельних матеріалів необхідно виділити основні можливості і 
загрози [3].  

Отже, можливостями можуть бути: сприятлива демографічна 
ситуація; розвиток роздрібної мережі; державна підтримка малого 
бізнесу; економічна стабілізація. 

Загрози представляють собою: посилення державного регулювання; 
посилення конкуренції на внутрішньому ринку; скорочення життєвого 
циклу товарів; зниження активності споживачів. 

Щоб оцінити значимість і вплив факторів зовнішнього середовища, 
будуємо табл. 1.  

Таблиця 1 
Результати аналізу зовнішніх стратегічних факторів 

Зовнішні стратегічні фактори Вага Оцінка 
Зважена 
оцінка 

Сприятлива демографічна ситуація 0,05 4 0,20 
Розвиток роздрібної мережі 0,10 2 0,20 
Державна підтримка малого бізнесу 0,20 5 1,00 
Економічна стабілізація 0,15 1 0,15 

Загрози 
Посилення державного регулювання 0,15 4 0,60 
Посилення конкуренції на 
внутрішньому ринку 

0,10 4 0,40 

Скорочення життєвого циклу товарів 0,15 2 0,30 
Зниження активності споживачів 0,10 2 0,20 
Разом 1,0 1-5 3,05 

 
Отже, згідно розрахунків, фактори зовнішнього середовища мають 

середній вплив на ринок будівельних матеріалів і становлять 3,05. 
Найбільш сприятливою можливістю є державна підтримка малого 
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бізнесу, а найбільш впливовішою загрозою – посилення державного 
регулювання.  
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СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЩОТИЖНЕВОЇ 
РЕКРЕАЦІЇ МІСЬКИХ ЖИТЕЛІВ 

Сільський туризм в Україні перебуває на стадії становлення, що 
зумовлює необхідність дослідження стану та перспектив його 
розвитку. Сприяють розвитку сільського туризму в нашій країні такі 
фактори, як  унікальність історикоетнографічної спадщини 
українських сіл; багатство рекреаційних ресурсів; традиційна 
гостинність господарів та доступність цін на відпочинок; можливість 
надання комплексу додаткових послуг з  організації екскурсій, 
риболовлі, збирання ягід і грибів, проведення різноманітних майстер
класів, катання на конях тощо. Крім того, підприємництво у сфері 
сільського зеленого туризму в Україні, скоріше,  є потребою, ніж 
можливістю, що зумовлено занепадом сіл, урбанізацією, зростанням 
рівня безробіття  сільського населення, зниженням рівня  його 
добробуту тощо. Таким чином, становлення та розвиток туристичного 
підприємництва на селі, взмозі покращити матеріальнофінансове 
становище родин селянгосподарів, які є власниками агроосель [5]. 
Актуальність зазначених проблем обумовили необхідність 
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визначення   головних положень  проблемнодіагностичної оцінки  
перспектив розвитку  туристичної сфери  регіонів, як передумови 
процвітання сільського туризму. 

Головним об’єктом, що забезпечує  реалізацію  послуг 
туристичного пакету сільського туризму є агрооселя.  Агрооселя — 
це житлове приміщення, що знаходиться в сільській місцевості, 
містить не більше п'яти кімнат, і є приватною власністю господаря, 
який зайнятий у сфері обслуговування або соціальній сфері села. 
Використання таких будинків вважається найпоширенішою послугою 
у сфері сільського туризму. За даними опитувань, понад мільйон  
власників  зазначених  приміщень могли б запропонувати туристам 
свої помешкання. Однак офіційно зареєстровано лише близько трьох 
тисяч селянських садиб, які надають такі послуги[5]. 

Офіційні дані про діяльність агроосель в Україні з’явилися у 
2012 р. запровадженням статистичної форми звітності. Аналіз 
статистичних даних 20122104 років свідчить про активне зростання 
кількості  таких садиб у 2013 р.(285 одиниць) порівняно з 2012 р. (230 
одиниць). Однак найбільша кількість агроосель зосереджена у 
Карпатському регіоні. Зокрема, 68,7%  садиб від їх загальної кількості 
по Україні знаходяться в ІваноФранківській області, 13,5% садиб 
розташовані в Львівській області, проте  у  Чернігівській кількість 
агросель становить 7,4% від загальної чисельності агроосель України 
[1;2].Нерівномірність розміщення агросадиб  в регіонах України 
зумовлено, переважно, ступенем забеспеченності   привабливих та 
комфортних природнокліматичних умов, наявністю історико
культурних об’єктів та збереженням національних самобутніх 
традицій в них. За даними Державної служби статистики України, за 
період 20122014 рр.  саме в   таких регіонах спостерігалось зростання 
туристичних потоків та обсягів діяльності туристичного 
підприємництва, у тому числі і в сільській місцевості[2].Тому  
беззаперечним лідером залишається ІваноФранківська область, при 
цьому зі значно більшим відривом, ніж у 2013р. (у 2013 р.  22935 
особа, 8316 осіб та у 2014 р.  16903 особи та 5227 осіб відповідно в 
ІваноФранківській області та у Львівській області). Друге місце по 
кількості відпочиваючих туристів посідає Львівська область, за нею  в 
рейтингу Чернівецька область (5207 осіб у 2014 р.). 

Однак швидкі темпи урбанізації, нові  тенденції в режимі 
зайнятості працівників  на користь  частих  але нетривалих відпусток, 
зниження доходів громадян,  висувають нові вимоги до  оздоровлення 
та відпочинку. Наразі  набирає більшої популярності доступний за 
відстанню та вартістю відпочинок  неподалік від постійного місця 
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проживання. Тому завданням сьогодення є дослідження перспектив 
розвитку туристичної сфери, зокрема сільського туризму,  в  певних 
регіонах, виходячи з специфічних особливостей їхньої ресурсної бази, 
а також вдалого розміщення навколо міст, що дає можливість для 
щотижневої рекреації міським жителям[3]. 

В контексті зазначеної проблематики, місце розташування 
лідера   туристичного напрямку сільського туризму Карпатського  
туристичного  регіону, не є вигідним для щотижневого відпочинку 
міських жителів центральних областей України. Тому постає питання: 
де  провести вихідні в оточенні сім’ї та друзів, наприклад, жителям 
містаміліонера Києва? Доречним було б залучення туристичного 
потенціалу сільських областей, таких як Київська, Черкаська, 
Чернігівська, Житомирська, Полтавська, агрооселі яких знаходяться  
у придатній для  щотижневого відпочинку часовій доступності. Вони 
мають багато невикористаних можливостей, які можна реалізувати за 
рахунок туристичних потоків міських жителів. Наприклад, 
науковцями НАНУ у дослідженнях розвитку Чернігівської області у 
2015 р. визначено сільський туризм перспективним напрямом 
розвитку туризму. Такі прогнози засновані на позитивній динаміці 
кількості  садиб зеленого сільського туризму, кількість яких зросла до 
31 одиниць [5]. Великий культурний потенціал має Полтавська 
область, за наявності всього 3 етносадиб вони приваблюють близько 
500 туристів щорічно, влаштовуючи подієві розваги для 
відпочиваючих. 

Ще однією перевагою є невелика відстань від міста до сільської 
місцевості та короткий проміжок часу витрачений на дорогу (від 1 
години до 2х годин), який не буде для жителя міста виснажливим. 
Зазначимо,  що за існуючої статистики наявна кількість розміщенних 
осіб  в 2014 році в Черкаській області становила 280, в Чернігівській 
970 проти  1690 осіб  в Івано Франківській області[2]. 

Сільський туризм задовольняє потреби як туристів, так і 
господарів  селян, сільських громад, регіонів. (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Для господарства і села Для туристів 

 додатковий дохід; 
 робочі місця; 
 поліпшення сільської 
інфраструктури; 
 збереження культурної 
спадщини; 

 активний відпочинок на селі; 
 пізнання виробництва продуктів 
харчування; 
 споживання свіжих продуктів 
харчування; 
 участь у господарському циклі 
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 поліпшення естетики села; 
 контакт з іншими 
культурними носіями; 
 особистий розвиток 
мешканців села 

господарства; 
 пізнання культури регіону; 
 здобуття нових умінь, розвиток 
нових зацікавлень; 
 безпосередній контакт з природою 

 
Як результат, сільський туризм сприяє розвитку багатьох 

пов’язаних з ним галузей економіки, що сприяє зменшенню 
міграційних потоків із сільської місцевості. Його розвиток 
спрямований на  збереження селянства як носія української 
ідентичності, культури і духовності, він створює додаткові 
можливості для популяризації української культури, поширення знань 
та інформації про історичні, природні, етнографічні особливості 
України, що заслуговує на всіляку підтримку з боку держави. 

На думку фахівців найбільш пріоритетними регіонами для 
розвитку сільського туризму є західний (ІваноФранківська, 
Львівська, Хмельницька області), південний (Запорізька, 
Миколаївська, Херсонська) та центральний (Київська, Полтавська, 
Черкаська), які вважаються досить перспективним для популяризації 
сільського зеленого туризму, особливо в вікенд. 

Першочерговою проблемою, яку необхідно розв’язати для 
розвитку ринку послуг сільського туризму в Україні, є законодавче 
закріплення категоріального апарату, зокрема, визначення поняття 
«сільський туризм», адже саме він, як об’єкт суспільних відносин, 
залишається поза межами правового врегулювання. Зазначене,  
дозволить  визначення динаміку та  реальний стан підприємництва в 
сфері сільського туризму. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: 
ДОСВІТ КРИВОРІЗЬКОГО ПІВНГЗК 

Кривий Ріг як великий індустріальний центр посідає важливе 
місце в економіці країни. Особлива роль належить одному з 
флагманів гірничометалургійного комплексу – Північному гірничо
збагачувальному комбінату. Це одне з найбільших гірничодобувних 
підприємств в Європі, до складу якого входять: 2 кар’єри, 2 
збагачувальні фабрики, 2 цехи з виготовлення обкотишів, а також ряд 
допоміжних цехів, які обслуговують основне виробництво [1]. 

Головними компонентами успіху комбінату таких масштабів є 
максимальна забезпеченість природними ресурсами та успішна 
інноваційна політика. Стосовно першого, ПівнГЗК має в своєму 
розпорядженні великі поклади залізистих кварцитів північної частини 
Криворізького залізорудного басейну. Загальні промислові запаси 
становлять 2 943 млн. тонн. Це дозволяє виробляти 14,2 млн. тонн 
концентрату і 11,1 млн. тонн обкотишів [2]. Проте на сучасному  
світовому ринку збуту залізорудної сировини існує жорстка 
конкуренція, яка призводить до зниження собівартості готової 
продукції [3]. Тому наразі головним завданням підприємства є 
виготовлення високоякісного продукту, який відповідав би ціновим 
потребам споживача.  

Дана проблема в поєднанні з нестабільною економічною та 
політичною ситуацією в країні змушує керівництво постійно 
проводити модернізацію обладнання комбінату для збереження і 
розвитку виробничих потужностей. Так, у короткостроковій 
перспективі планується збільшення обсягів виробництва до 15 млн. 
тонн концентрату. Саме з цією метою наразі активно проводяться 
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ремонті роботи з рухомим складом та устаткуванням, що дозволить в 
2017 році виповнити виробничі плани, знизити собівартість продукції, 
тим самим підвищивши її конкурентоспроможність [4]. 

За підсумками 2016 року загальне виробництво залізорудного 
концентрату знизилось на 8% в відношенні до 2015 року і склало 
29 640 тис. тонн. Така ж сама ситуація спостерігається і з 
виробництвом товарних обкотишів, хоча аналіз четвертого кварталу 
2016 року дозволяє говорити про збільшення виробництва на 312 тис. 
тонн в результаті високих показників, досягнутих ПівнГЗК [5]. Це 
дало змогу компенсувати втрати, спричинені тимчасовими 
амортизаційними діями на ЦГЗК. Також дану тенденцію можна 
пояснити тим, що зараз відбувається перерозподіл сировини для 
збільшення її використання всередині країни, так як інфраструктура 
України потребує негайного втручання. Сучасні вимоги для 
будування доріг вимагають використання від 300 до 500 кг металу на 
кожен кілометр. До того ж, з’явилася потреба у соціальному житлі. 
Не слід також забувати і про проблему дефіциту вантажних вагонів 
[4]. Все це безперечно збільшить обсяги споживання сталі і зробить 
гірничодобувну галузь менш залежною від зовнішніх ринків. 

Відтак, досвіт ПівнГЗК свідчить про те, що залучення 
численних інвестицій покращує технікоекономічні показники 
виробництва. Оцінивши потенціал комбінату, ми бачимо, що дане 
підприємство має всі шанси впевнено зберігати свої позиції на ринку 
протягом наступних років та  покращувати показники всієї галузі. 
Таким чином, підприємство гірничометалургійного комплексу 
України, розташоване у най північнішій частині Кривого Рогу, є 
таким, що визначає долю понад ста тисяч мешканців регіону. 
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ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТІР: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО 
ВИЗНАЧЕННЯ 

Питання просторового розвитку є актуальним для всіх країн 
світу, і це знайшло широке висвітлення в працях зарубіжних і 
вітчизняних учених. Вивченню та узагальненню проблем 
регіонального розвитку присвячені роботи Б.М. Данилишина, 
М.І. Долішнього, С.І. Дорогунцова, А.О. Єпіфанової, 
А.С. Лисецького, А.І. Мазура, Л.А. Мармуля, В.П. Семиноженка, 
В.І. Пили, В.А. Поповкіна, М.Ф. Тимчука, М.І. Фащевського та ін., які 
характеризуються детальним охопленням досліджених проблем [3, 
с.9]. 

Поняття просторовості відноситься до таких, які ще не мають 
загальноприйнятого визначення суті і змісту, а термін "простір" 
широко вживається в різних сферах суспільної діяльності. В цілому 
поняття простору представлялось як невід'ємна властивість і форма 
існування матерії, що характеризується трьохвимірністю (довгота, 
висота, ширина), динамічністю, протяжністю, структурністю, 
симетрією, асиметрією, формами розміщення, масштабами, 
розподілом, дискретністю, компактністю, однорідністю, 
емержентністю, флуктуативністю, компліментарністю тощо. Залежно 
від наявних певних властивостей та ознак різних об'єктів, їх взаємодії 
формують неоднорідні просторові відносини.   

Варто зазначити , що конкретизація та уточнення змісту поняття 
"простір" обумовили виділення різних його видів  економічний, 
соціальний, екологічний, функціональний, географічний, векторний, 
інноваційний. Знання про простір поглиблюються і постійно 
розвиваються, вони особливо важливі для практичної діяльності. 
Оскільки просторові системи утворюють певні конструкції, що 
характеризуються розподілом елементів і зв'язками між ними, то їх 
виділення дозволяє вибрати найдоцільнішу на даний час конструкцію. 
Розширення меж застосування поняття простору в господарській 
діяльності обумовлене набуттям ним практичного сенсу у виразі 
єдиного економічного простору. Що стосується економічного 
простору країни, то, ураховуючи його сутнісні ознаки і змістові 
характеристики, можна констатувати, що це складна, динамічна, 
поліструктурна система реально існуючих економічних відносин, що 
постійно розвиваються й забезпечують економічну доцільність 
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сукупності господарських структур у межах певної регіональної 
системи. Це також окреслені в територіальному вимірі наявні 
виробничі, трудові, фінансові, інформаційні потоки, коридори їх 
просування та центри управління цим процесом. [2, с.20] 

Як ми знаємо, економічний простір країни входять різні за 
масштабом і функціональним призначенням регіональні господарські 
системи, територіальна організація яких залучає простір у процес 
життєдіяльності суспільства, формуючи своєрідні регіональні 
простори й обумовлюючи особливості та специфіку просторового 
розвитку, спільну організацію і координацію економічної діяльності 
на певній території. У цьому контексті просторовий розвиток можна 
визначити як складну систему регіональної суспільної побудови 
країни, яка характеризується як горизонтальними (регіональними) 
відносинами, так і просторововертикальною супідрядністю господа
рювання і управління, забезпечуючи підвищення соціально
економічної ефективності. 

Отже ,просторовий розвиток в контексті державної політики 
спрямований на вирішення таких завдань: планування регіонального 
розвитку з мінімізацією навантаження на природне середовище; 
узгодження державної, регіональної і місцевої інфраструктурної 
політики для створення рівних умов життя на всій території країни, 
розширення можливостей регіонів, міст і районів в соціально
економічному розвитку. [1.с.120] 
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СУЧАСНА ПАРАДИГМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ГРОМАДЯН НА 
ВОГНЕПАЛЬНУ ЗБРОЮ 

На сьогоднішній день Україна проходить тяжкий час власного 
реформування зумовлений європейським цивілізаційним вибором 
нашого народу на рубежі 20132014 років.  

Антитерористична операція, котра триває третій рік та 
зумовлені нею внутрішня напруженість, затяжна боротьба з 
корупцією та свавілля окремих представників влади змушують 
пересічних українців більш прискіпливо відноситися до власної 
безпеки. На фоні цього досить чітко прослідковується позиція 
громадян вільно володіти та користуватися вогнепальною зброєю. 

Давайте розберемося наскільки вільно та за яких умов 
громадяни України можуть користуватися вогнепальною зброєю. 

Нинішнє вітчизняне законодавство забороняє українцям вільно 
володіти вогнепальною зброєю. Згідно зі ст. 263 Кримінального 
кодексу України, за носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут 
вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або 
вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу 
порушникові загрожує від трьох до семи років тюрми.  

На законних підставах громадяни України можуть придбати, 
зберігати, та носити зброю, якою є мисливська вогнепальна нарізна і 
гладкоствольна зброя, бойові припаси до неї, основні частини зброї, 
пневматична (калібру понад 4,5 мм та швидкістю польоту кулі понад 
100 метрів за секунду), охолощена та холодна (арбалети, луки з 
зусиллям натягу тятиви більше ніж 20 кг, мисливські ножі) зброя, 
пристрої та патрони до них. Але це не означає, що будьяка особа 
може використовувати цю зброю.  

Законодавством визначені вікові обмеження щодо права 
придбання даних видів зброї. Правом придбання мисливської 
гладкоствольної зброї та основних частин до неї користуються 
громадяни України, які досягли 21річного віку, мисливської нарізної 
зброї та основних частин до неї – 25річного віку, холодної, 
охолощеної та пневматичної зброї та основних частин до неї – 18
річного віку. Також законодавством України не встановлена можлива 
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кількість одиниць зброї, якою може володіти одна особа, але 
встановлений чіткий обов’язок володільця зброї забезпечити 
безумовну схоронність цієї зброї, а саме придбати сейф. За законом 
він має бути прикріпленим до підлоги і несучої стіни. 

Також фактично не заборонене володіння газовою зброєю, хоча 
в українському правовому полі така категорія зброї не передбачена.  

Окремим категоріям українців надано право володіти 
травматичною зброєю. Право на придбання засобів активної оборони, 
а саме: пістолетів і револьверів для стріляння гумовими кулями, — 
мають працівники судів, правоохоронних органів і їхні близькі 
родичі, а також особи, які беруть участь у кримінальному 
судочинстві, журналісти, депутати, члени суспільних формувань з 
охорони громадського порядку й державного кордону, 
військовослужбовці та держслужбовці, які мають категорії та ранги. 

Але незважаючи на це, досягнення відповідного віку недає 
можливості вільно володіти зброєю. Для цього необхідний 
відповідний дозвіл, який видається органами МВС, зокрема щодо 
даних видів зброї міськрайорганами внутрішніх справ.Для одержання 
громадянами в органах внутрішніх справ дозволу на придбання зброї, 
громадянами подаються такі визначені документи. 

Також законодавство передбачає обставини за яких органи 
внутрішніх справ не мають права надавати дозвіл на придбання зброї 
громадянами, а саме: наявність в особи медичних протипоказань 
щодо володіння зброєю; наявність даних про систематичне (два чи 
більше разів) порушення такою особою громадського порядку, 
зловживання спиртними напоями, вживання наркотичних речовин без 
призначення лікаря, інших одурманюючих засобів, скоєння 
насильства в сім’ї, що підтверджується документально; пред’явлення 
такій особі обвинувачення у вчиненні злочину; наявності в особи 
судимості за злочин, яка не погашена або не знята в установленому 
порядку; відсутність довідки про вивчення матеріальної частини 
зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх 
застосування; відсутність права, визначеного актами законодавства, 
на придбання, зберігання і носіння пристроїв. 

Після подання вказаних вище документів до органів внутрішніх 
справ, їх працівниками проводиться перевірка можливості надання 
дозволу на придбання зброї. В залежності від результатів перевірки 
особі може бути наданий дозвіл на придбання зброї, або відмовлено в 
ньому. Строк дії дозволу становить 3 роки. 

Придбана мисливська вогнепальна нарізна, гладко ствольна 
зброя, основні частини зброї, охолощена, пневматична зброя, холодна 
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зброя, пристрої протягом десяти днів з дня придбання мають бути 
зареєстровані в органах внутрішніх справ за місцем проживання 
власника з одержанням дозволу на її зберігання та носіння.  

Після закінчення строку дії дозволу, особа може продовжити 
строк його дії, подавши відповідні документи, це зокрема заява про 
продовження строку дії дозволу, медичну довідку, платіжний 
документ який підтверджує оплату послуг і має пред’явити договір 
страхування. 

Варто зазначити, що наданий дозвіл може бути анульований. У 
разі анулювання дозволу на зберігання та носіння вогнепальної зброї 
(разом із основними частинами зброї – за наявності), пневматичної та 
холодної, охолощеної зброї, пристроїв для відстрілу гумовими кулями 
вітчизняного виробництва, органом внутрішніх справ виноситься 
мотивований висновок про анулювання дозволу на їх зберігання, який 
затверджується начальником органу внутрішніх справ. У цьому 
висновку викладаються підстави прийняття такого рішення. 

У разі анулювання органом внутрішніх справ дозволу на 
зберігання та носіння вогнепальної зброї (разом із основними 
частинами зброї – за наявності), пневматичної та холодної, 
охолощеної зброї, пристроїв вони в 15денний строк передаються 
власниками на комісійний продаж або можуть бути переоформлені на 
особу, що має дозвіл на їх придбання. 

Наразі під забороною залишається вогнепальна короткоствольна 
зброя. Дискусія щодо її легалізації в країні точиться давно. 
Прихильники і противники законного обігу короткоствольної зброї 
висувають безліч аргументів на свою користь. Частина населення 
котра підтримує легалізацію, найчастіше апелюють до досвіду інших 
країн світу (особливо США), а також вважають, що в умовах складної 
криміногенної обстановки гарантувати безпеку законослухняному 
громадянину може лише він сам. Противники ж вільного доступу 
населення до короткоствольної зброї аргументують свою позицію 
тим, що така легалізація, навпаки, спровокує зростання злочинності та 
агресивних настроїв у суспільстві. 

Питання права на збройний самозахист виникло під час  дебатів 
в рамках процесу внесення змін до Конституції у 2015 році. Дискусія 
почалася з електронної петиції до Президента, поданої НУО 
“Українська асоціація власників зброї” 29 серпня 2015. 

Вже протягом перших шести днів після ініціювання петиція 
набрала необхідну мінімальну кількість підписів, 25 000; загальна 
кількість осіб, що підписали петицію – 36 244. 4 вересня Президент 
доручив Голові Конституційної комісії Україні розглянути запит 
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авторів петиції в рамках Робочої групи з прав людини. 27 жовтня 
2015 року запропоновані зміни до Конституції публічно 
обговорювалися під час конференції, організованої Робочою групою, 
в якій взяли участь відомі українські та закордонні експерти та  
практики. Більшість учасників не бачила потреби в тому, щоб 
гарантувати право на збройний самозахист на конституційному рівні. 
Після конференції Робоча группа призначила підгрупу, яка визначила 
б законодавство, що стосується зброї та боєприпасів для цивільного 
населення, та запропонувалав досконалення існуючої нормативно
правової бази у світлі міжнародних зобов’язань України. Під час 
останнього засідання 17 березня 2016 року підгрупа дійшла висновку, 
що немає необхідності вносити зміни до Конституції, але визнала 
необхідність вдосконалення існуючого законодавства та розробила 
список законодавчих актів, які потрібно прийняти.У цьому звіті 
досліджено питання того, чи слід закріплювати право на володіння 
вогнепальною зброєю в Конституції України у світлі відповідних 
європейських практик та стандартів, яких Україна дотримується як 
член Ради Європи, та прийнятих у країнахчленах ЄС в рамках  
напрацьованої нормативноправової бази Європейської спільноти. У 
висновку звіту зазначено, що наразі немає причин, що зумовлювали б 
необхідність закріплення права на володіння вогнепальною зброєю в 
Конституції, натомість були напрацьовані пропозиції щодо 
вдосконалення існуючого законодавства зокрема закопроект № 1135
1 “Про цивільну зброю та боєприпаси”, що був поданий на 
голосування у Верховній Раді. На даний час в Україні немає 
комплексного законодавства, яке б регулювало категорії зброї, 
вимоги щодо її придбання, контроль торгівлі зброєю та обіг 
зброї.проект закону, прийняття якого вимагають автори петиції, 
впроваджує державний реєстр вогнепальної зброї, категорії зброї та 
умови придбання зброї, що було б доцільною законодавчою 
розробкою.  

В ньому перелічено чотири категорії зброї залежно від її 
технічних характеристик, отже, він слідує іншій логіці, ніж 
вищевказані рекомендації європейського рівня, де вогнепальна зброя 
класифікована залежно від того, чи заборонена вона для володіння 
фізичними особами, чи може вона бути придбана за дозволом, або чи 
підлягає декларуванню. На додачу до цього, зброю першої категорії, а 
саме, пневматичну зброю та зброю під патрон Флобера, можна буде 
вільно придбавати та використовувати без будьякого дозволу. 
Вогнепальна зброя другої, третьої та четвертої категорії може бути 
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придбана за ліцензією, що видається виконавчими органами, 
відповідальними також за ведення державного реєстру зброї. 

У контексті європейських цінностей та практик жодна з 
європейських конституцій не передбачає збройного самозахисту та не 
гарантує права на носіння чи володіння вогнепальною зброєю на 
індивідуальному рівні. Останнє зазвичай врегульоване звичайним 
законодавством, яке, у свою чергу, повинне відповідати вимогам та 
обмеженням, розробленим Радою Європи та ЄС. Рада Європи 
розглядає питання контролю вогнепальної зброї в Рекомендації 
Комітету Міністрів  №  R (84) 23 про гармонізацію національного 
законодавства щодо вогнепальної зброї. З огляду на зростання 
злочинності із застосуванням вогнепальної зброї та її міжнародне 
поширення, Комітет Міністрів закликав країничлени європейської 
спільноти прийняти законодавство, яке спрямоване на заборону 
певних видів зброї для фізичних осіб (наприклад, автоматична зброя, 
короткоствольна зброя для стрільби свинцевими боєприпасами і т. 
ін.), встановлення вимоги щодо одержання дозволу на інші типи зброї 
(наприклад, вогнепальна зброя з довжиною ствола менше ніж 30 см) 
та впровадження обов’язкового декларування певних типів зброї. ЄС 
дотримується тієї ж обмежувальної логіки у своїй директиві 
91/477/EEC зі змінами, внесеними директивою 2008/51/EC. 

Існуючі правові прогалини та колізії у сфері володіння та 
використання зброї, а також незаконного обігу вогнепальної зброї, 
вимагають прийняття нового законодавства про зброю, яке б 
охоплювало всі аспекти володіння та обігу вогнепальної зброї в 
Україні на основі її конституційних положень та міжнародних 
зобов’язань. Основною частиною цього законодавства має стати 
новий Закон “Про цивільнузброю та боєприпаси”. 

При визначенні правового статусу і підстав володіння та 
застосування вогнепальної зброї новее законодавство повинно 
базуватися на правах людинита мають бути спрямованим на 
мінімізацію ризиків для життя та здоров’я людей. Ключовими 
принципами законодавства про зброю є наступні: захист права на 
життя (і його переважання над усіма іншими правами людини, 
включно з правом власності), пропорційність, рівніможливості та 
громадська безпека. Більше того, таке законодавство повинно 
базуватися на конституційному положенні, згідно з яким на державні 
органи, а не на приватних осіб покладається обов’язок щодо захисту 
життя, здоров’я та власності осіб, які підпадають під юрисдикцію 
держави. 
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АДВОКАТСЬКА ТАЄМНИЦЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 
КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В наш час ми є свідками активної реформи вітчизняної правової 
системи, судочинства та зокрема адвокатури. Метою змін 
проголошено удосконалення системи захисту прав та свобод 
громадянина та приведення українських реалій відповідно до 
європейських стандартів.  

Хоча Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК 
України) [3] та Закон України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» [2] заклали перші підвалини зрівняння процесуальних 
прав сторони захисту та обвинувачення в кримінальному процесі, 
проте актуальна практика свідчить про наявність деяких проблем, які 
потребують врегулювання. В цьому контексті варто вести мову про 
проблеми, які стосуються реалізації принципу адвокатської таємниці 
та гарантій її дотримання. Адже, порушення адвокатської таємниці 
має наслідком і порушення забезпеченості прав людини і 
громадянина. Тож правове забезпечення охорони та реалізації 
адвокатської таємниці потребує удосконалення з орієнтиром на 
європейські стандарти кримінального судочинства, що зумовлює 
актуальність даної статті.  
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Адвокатська таємниця в правовій доктрині розглядається як 
різновид професійної таємниці і згідно ст. 22 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» є будьякою інформацією, що 
стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, 
яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а 
також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні 
договору про надання правової допомоги з передбачених підстав) 
звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського 
об’єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені 
ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, 
та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення 
адвокатської діяльності. В розрізі досліджуваної тематики суб’єктами 
адвокатської таємниці розглянемо адвоката і довірителя. 

За твердженням М. М. Погорецького [5], предметом 
адвокатської таємниці слід вважати: 1) факт звернення довірителя до 
адвоката, характер і зміст наданої йому юридичної допомоги; 2) 
відомості з особистого життя, сімейної, інтимної, суспільної, 
службової, господарської та іншої сфер діяльності довірителя, що 
були повідомлені адвокату (наразі адвокат може використовувати такі 
відомості у своїй діяльності лише у випадку згоди на це довірителя); 
3) особисті записи довірителя, письмові документи, аудіо та 
відеозаписи, інформацію на електронних носіях. Усе це, а також 
відомості, отримані адвокатом унаслідок його участі в закритих 
судових засіданнях та будьякі інші відомості, пов’язані з наданням 
юридичної допомоги, розголошення яких може завдати шкоду 
охоронюваним законом інтересам довірителя, адвоката або інших 
осіб, становить предмет адвокатської таємниці. 

Отже, можна виходити з того, що головна мета реалізації 
принципу адвокатської таємниці при здійсненні ним консультативної 
діяльності полягає у забезпеченні довірчих відносин між клієнтом 
(довірителем) та адвокатом. Бо, тільки володіючи повною за своїм 
змістом інформацією, отриманою тоді, коли є довіра клієнта, адвокат 
зможе успішно вибудувати лінію захисту. 

Обсяг відомої адвокату інформації, яка не підлягає 
розголошенню, можна визначити таким чином: це вся інформація, 
одержана від клієнта і про клієнта, а також, яка стала відомою 
адвокату у зв'язку з поданням правової допомоги, здійсненням 
захисту і представництва, щодо якої відсутня згода клієнта на її 
розголошення. Правила адвокатської етики зобов'язують зберігати 
конфіденційність будьякої інформації, зокрема, будьяку інформацію 
про клієнта, в тому числі щодо його особи або інших осіб у процесі 
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здійснення адвокатської діяльності. Таким чином, до такої інформації 
належить і та, що свідчить про факт звернення особи до адвоката. 

При цьому варто брати до уваги, що під час консультативної 
діяльності клієнт змушений інформувати адвоката (фактично чужу 
людину) стосовно обставин власного приватного життя.  

Стосовно вітчизняного закріплення норм, що регулюють 
принципи адвокатської таємниці, варто зазначити , що вони 
базуються на конституційних нормах, а саме на ст. 32 Конституції 
України  ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і 
сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України 
[1]. 

Також норми стосовно адвокатської таємниці та її 
конфіденційності містяться в Законі України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність». Зокрема, п.2ч.1ст.23 Закону забороняє 
вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, особи, яка 
перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, 
адвокатським об’єднанням, а також від особи, стосовно якої 
припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, 
надання відомостей, що є адвокатською таємницею. З цих питань 
зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, 
яка довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов’язку 
зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом. 

Відповідно до ст. 65 КПК України не можуть бути допитані як 
свідки адвокати про ті відомості, які становлять адвокатську 
таємницю. Проте суб’єктами адвокатської таємниці також можуть 
вважатися помічник адвоката, його стажист, особа, яка перебуває у 
трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським 
об’єднанням. Тому, на мою думку, задля уникнення можливості 
допиту як свідків вищеперерахованих осіб, а також для збільшення 
захищеності адвокатської таємниці, норму ч. 2 ст. 65 КПК України 
слід доповнити та викласти в наступній редакції: «Не можуть бути 
допитані як свідки адвокати, помічники адвокатів, стажисти 
адвокатів, особи, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, 
адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, особи, стосовно яких 
припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю  
про відомості, які становлять адвокатську таємницю». 

Проте, наявність певних прогалин правового регулювання 
зазначених правовідносин зумовлює неоднозначну практиці реалізації 
принципу адвокатської таємниці. Ч. 2 ст. 23 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» дозволяє за певних умов 
(дозвіл суду) обшук, огляд, тимчасовий доступ до речей і документів 
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адвоката. Однак згідно з ч. 6 ст. 290 КПК України сторона захисту 
має право не надавати прокурору доступ до будьяких матеріалів, які 
можуть бути використані прокурором на підтвердження винуватості 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення. Майже 
так само це питання врегульоване і у ст. 161 КПК України – речами і 
документами, до яких заборонено доступ, є листування або інші 
форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або 
будьякою особою, яка представляє його клієнта, у зв’язку з наданням 
правової допомоги, а також об’єкти, які додані до такого листування 
або інших форм обміну інформацією.  

З іншої сторони, відповідно до переліку, наведеному у ст.162 
КПК України вищезгадана інформація та речі, що зберігаються у 
адвоката, не включені до переліку охоронюваної законом таємниці.  

Це також є прогалиною законодавства, тому за думкою 
С. Логінової, доцільно буде доповнити ч.1 ст. 162 КПК України п.10 
«адвокатська таємниця» [4, с.17].  

За розголошення відомостей, що становлять адвокатську 
таємницю, адвокат несе дисциплінарну відповідальність. У Присязі 
адвокат бере на себе обов'язок «суворо зберігати адвокатську 
таємницю». Тому порушивши в цій частині Присягу адвоката 
України, він має нести дисциплінарну відповідальність. 

Закріплення принципу адвокатської таємниці потребує його 
належному правового захисту. Посилення гарантій адвокатської 
таємниці є необхідним кроком розвитку демократичного суспільства. 
Акцент уваги науковців та практиків зумовлений зростанням 
кількості порушень адвокатської таємниці не тільки зі сторони 
правоохоронців, але й зі сторони самих адвокатів. Здійснення 
адвокатом консультативної діяльності також охоплюється поняттям 
адвокатської таємниці, адже моментом її виникнення адвокатської 
таємниці визначається момент звернення до адвоката за правовою 
допомогою, а сам факт звернення, суть проблеми з якою звернулася 
особа, а також зміст первинної консультації є предметом професійної 
таємниці. Для забезпечення ефективності гарантій адвокатської 
таємниці чинний КПК України доцільно доповнити вище наведеними 
положеннями, узгодивши з ним норми законодавства про адвокатську 
діяльність, які регулюють питання гарантій адвокатської таємниці. 
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ДО ПИТАННЯ ЗАБОРОНИ ЗАЙНЯТТЯ ГРАЛЬНИМ 
БІЗНЕСОМ В УКРАЇНІ 

Звертаючи увагу на розвиток тіньового бізнесу в Україні, на 
мою думку, дана тема є дуже актуальною. Адже кожен із нас хоча б 
одного разу йдучи додому, помічав ці закриті для вільного доступу 
приміщення. Але гральний бізнес досить важко повністю віднести до 
чогось негативного. Це ми можемо помітити на прикладах 
розвинених країн світу: наприклад, де у Ізраїлі цей вид бізнесу є 
повністю забороненим, а у Монако – одне із основних джерел 
надходження до бюджету.   

Дана тема наразі є досить досліджуваною серед таких науковців, 
як: Гладун О.З., Скулиш В.Є., Політова А.С., Вознюк А.А., Пиняга 
Р.О., Топорецька З.М. та інші. 

За законодавством гральний бізнес – діяльність з організації та 
проведення азартних ігор у казино, на гральних автоматах, у 
букмекерських конторах та в електронному (віртуальному) казино, 
що здійснюють організатори азартних ігор з метою отримання 
прибутку. Але закон не стосується лотерей, творчих конкурсів, 
спортивних змагань, гри в більярд, боулінг, гри на гральних 
автоматах типу "кранмашина", конкурсів та вікторин, та ін. 
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Як відомо, гральний бізнес був заборонений Законом України 
«Про заборону грального бізнесу в Україні» від 25 травня 2009 року. 
Однією з цілей заборони грального бізнесу в Україні, як це вказано в 
преамбулі  є захист моральності та здоров’я населення. 
Небезпечність надмірного захоплення азартними іграми для 
психічного здоров’я людини визнано на міжнародному рівні.  Але 
проблему вирішено не було, оскільки він залишився в тіні поза будь
яким контролем держави, та доступом не зменшеним доступом для 
населення. Крім того, держава втратила усі надходження до 
державного бюджету від здійснення цієї діяльності. Та й таке рішення 
звичайно спровокувало різкий зріст корупційних схем щодо 
приховування даного бізнесу, які діють й досі. 

Надалі, у 2014 році був створений та поданий законопроект, 
який дозволяв регулювати дану діяльність. Метою закону була 
легалізація ігорного бізнесу в окремих ігорних зонах та поповнення 
бюджету за рахунок продажу ліцензій для організації цього бізнесу. 
Але він не був прийнятий. Наразі міністр фінансів України на прес
конференції щодо результатів роботи за 2016 рік та планів на 2017 
заявив про необхідність легалізувати даний вид діяльності.  

Що ж до статистики реальної дії заборони на гральний бізнес – 
за грудень місяць 2016 року було закрито майже 800 ігрових закладів, 
і ця кількість збільшується щодня у кожному місті України з 
відкриттям кримінальних проваджень. Міністр внутрішніх справ 
України Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook повідомив, що, за 
його підрахунками, держава від моменту заборони азартних ігор 
могла б отримати близько 300 мільйонів доларів до держскарбниці.  

До порушників Кримінальний кодекс в статті 203(2) передбачає 
застосування фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі від десяти 
тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, а ті самі дії, якщо вони були вчинені особою, раніше 
судимою за зайняття гральним бізнесом караються штрафом від 
сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Варіанти рішення також пропонують багато політиків, більшість 
з яких за дозвіл легалізації грального бізнесу, та зі своїми 
особливостями. Наприклад, дозволити казино тільки у великих 5
зіркових готелях, "куди ніколи не потраплять школярі й прості 
українці", видання вхідних квитків за 100 неоподаткованих мінімумів, 
занесення так званих «ігроманів» до чорних списків з їх заяви або 
членів сім’ї і тощо.  
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Як на мою думку, якщо влада на разі не має можливості 
стовідсотково забезпечувати та контролювати заборону грального 
бізнесу, то для отримання вигоди для держави краще надати дозвіл на 
даний вид діяльності. 
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ПРАВОВА СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ 

Безпека бізнесу, як і багато інших питань, зумовлені переходом 
України до ринкових відносин, виявилася одним з найнеобхідніших 
умов подальшого розвитку суспільноекономічних відносин. 
Молодий український бізнес вже з самого початку свого зародження 
став відчувати гостру потребу в захисті. Вітчизняне підприємництво 
опинилося в оточенні величезної кількості різноманітних загроз, 
здатних знищити його ще на початку його створення. Значне 
зростання злочинності в країні і активний вплив злочинного світу, на 
початку 90х років минулого століття, практично на всі складові 
життєдіяльності країни, відсутність необхідного правового 
регулювання підприємницької діяльності, несприйняття більшою 
частиною населення підприємництва як виду економічних взаємин, 
жорстка конкуренція, чиновницьке свавілля ставили бізнес в умови 
боротьби за виживання. Дуже швидке збагачення і не менш швидке 
розорення, часті бандитські сутички у підприємницькій сфері, 
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вбивства підприємців стали нагальними проблемами української 
дійсності і висунули проблему правового захисту бізнесу на одне з 
провідних. Правоваскладова безпеки бізнесу полягає у всебічному 
правовому забезпеченнідіяльностіпідприємства, дотриманні чинного 
законодавства [1, с.39].  

Правову небезпеку для українського бізнесу, на даному етапі, 
становлять такі внутрішні проблеми:недостатня правова захищеність 
інтересів підприємства в договірній та іншій діловій документації; 
низька кваліфікація працівників юридичної служби відповідного 
суб'єкта господарювання та помилки у підборі персоналу цієї 
служби;порушення юридичних прав підприємства і його 
працівників;навмисне чи ненавмисне розголошення комерційно 
важливих відомостей; порушення норм патентного права [2, с.63]. 

Правові умови організації безпеки українського бізнесу 
характеризуються, перш за все, тим, що незважаючи на більш ніж як 
20річну його історію, в Україні тільки починається зароджуватися 
правове поле для регулювання цього виду діяльності. З 2012 року 
існує поки що єдиний спеціальний законодавчий акт, що регулює 
один із видів безпеки  охоронну діяльність. Всі інші види безпеки 
регулюються загальними законодавчими нормами або підзаконними 
актами. В таких умовах суб'єкти підприємництва прагнуть 
врегулювати свою діяльність у сфері забезпечення їх безпеки 
власними нормативноправовими актами. Враховуючи ж, що далеко 
не всі фахівці, які займаються безпекою бізнесу є професіоналами у 
сфері нормотворчої роботи, такі документи не завжди є якісними і не 
завжди можуть ефективно впливати на організацію безпеки бізнесу. 

У той же час відсутність правових актів, регулюючих діяльність 
із забезпечення безпеки бізнесу не створює умов для формування 
особливого статусу працівників недержавної системи безпеки, їх 
прав, обов'язків, відповідальності. Ефективність їх роботи 
стримується саме відсутністю правового регулювання діяльності, 
якою вони займаються.  

Існуючий стан справ призвів до того, що в країні відсутнє єдине 
розуміння суті безпеки бізнесу, її цілей і завдань. У зв'язку з цим всі 
суб'єкти підприємництва, організовуючи безпеку підприємницької 
діяльності кожного разу шукають власний спосіб захисту свого 
бізнесу. Тому, на сьогодні складно дати об'єктивну оцінку організації 
безпеки бізнесу в українському виконанні. Проте, слід зазначити, що 
в Україні забезпечення безпеки бізнесу склалося в самостійний вид 
діяльності, набуло легального характеру та було визнано практично 
всіма суб'єктами державної влади [1, с.42]. Безпека є найважливішою 
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умовою підприємницької діяльності. Вона здійснює істотний вплив 
на бізнес, передусім з точки зору захисту інтересів його власників. 
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ПРОТИДІЯ ЗАКОННІЙ ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЯК ЗАГРОЗА БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Як усім нам відомо, підприємницька діяльність  це невід'ємне 
право кожної людини, яке закріплено в міжнародних договорах, 
конвенціях, деклараціях, конституціях майже всіх країн світу. 
Зокрема, ст.42 Конституції України встановлює, що кожен має право 
на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Але чи 
можемо ми казати, що це конституційне право громадян завжди 
недоторкане та непорушне? На жаль  ні. Дуже часто ми є свідками 
різноманітного втручання в усі сфери господарської діяльності. 
 На нашу думку, актуальність даного питання є беззаперечною, 
тому що в сучасних реаліях в Україні можна нарахувати дуже багато 
малих, середніх та великих підприємств, на які здійснювався чи 
здійснюється зараз протиправний вплив в будьякій формі. Зокрема, 
ст.206 Кримінального кодексу України визначає, які дії можна 
віднести до цього протиправного впливу, а саме: незаконні вимоги 
припинити займатися підприємницькою діяльністю чи обмежити її; 
вимога укласти угоду або не виконувати вже укладену угоду; вимога 
передати частину майнових прав визначеній особі і так далі. 
 Існує ще одна назва протидії законній господарській діяльності  
"рекет". І якщо хтось вважає, що даний термін вже давно не 
актуальний і що це явище лише пережиток часів "перебудови", то він 
помиляється, бо даний  вид такого собі "заробітку" все ще присутній в 
нашому суспільстві. 
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 Як зазначає Генерал Національної поліції Корнієнко: "Абсурдно 
казати, що в Україні рекету немає. Він завжди був. Питання, в яких 
масштабах". 
 Даний вид злочинної діяльності набуває все нових форм. Якщо 
раніше рейдерські захоплення відбувались із залученням збройних 
формувань, то тепер підприємству можна нанести величезних збитків 
шляхом простої підміни власників в Державних реєстрах (йдеться про 
так звані "хакерські атаки"). 

Також, посилаючись на статистику, висвітлену в Національній 
доповіді "Про стан та перспективи розвитку підприємництва в 
Україні", зазначаємо, що в нашій державі діє щонайменше 4050 
спеціалізованих рейдерських груп, які складаються з юристів та 
економістів [4]. Тож, можна дійти висновку, що даним видом 
злочинної діяльності займаються не лише організовані злочинні 
угруповання, в класичному їх розумінні, а й особи, які за своїм фахом 
мають захищати закон та підтримувати економіку країни. 
 На нашу думку, протидія законній господарській діяльності 
призводить до величезних збитків не лише для конкретних суб'єктів 
господарювання, а для всієї економіки країни, бо саме від 
підприємств до державного бюджету надходить найбільша кількість 
коштів у вигляді податків. Тож, основи безпеки підприємництва 
мають бути належним чином урегульовані. 
 Для вирішення даного питання замало буде лише зусиль органів 
Міністерства внутрішніх справ та органів Державної фіскальної 
служби. На нашу думку, треба вносити зміни на законодавчому рівні, 
поперше, встановити більш жорсткі вимоги для реєстрації та 
діяльності приватних охоронних фірм, які можуть бути замішані в 
протидії господарській діяльності, а також запровадити механізм 
вилучення в них ліцензії за порушення приписів закону. Подруге, 
необхідно запровадити діючий механізм по притягненню винних у 
вчиненні даного правопорушення осіб до юридичної 
відповідальності, бо зазвичай втручання в законну діяльність 
підприємства важко довести в судовому порядку. 
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ОСОБИСТІ ПРИВІЛЕЇ ТА ІМУНІТЕТИ  
ПЕРСОНАЛУ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ 

Для того, щоб дипломатичні представництва  могли здійснювати 
відповідні функції, вони та їх персонал наділяються спеціальним 
статусом, привілеями та імунітетами. Перелік імунітетів і привілеїв, 
визначених у загальному міжнародному праві, викладений у 
Віденських конвенціях про дипломатичні зносини 1963 року.  

Дипломатичні привілеї та імунітети – це сукупність особливих 
пільг, прав і переваг, наданих іноземним дипломатичним 
представництвам, їх персоналу та іншим особам, що користуються 
ними за міжнародним правовим захистом на території держави 
перебування. 

У міжнародній доктрині існує декілька принципових підходів до 
обґрунтування надання дипломатичних привілеїв та імунітетів: 

 принцип взаємності — у його основі лежить розуміння того, 
що надання дипломатичних привілеїв та імунітету здійснюється на 
взаємній основі; 

 принцип альтернативності – у його основі лежить твердження 
про те, що надання привілеїв та імунітетів є правом, а не обов'язком 
держави; 

 принцип функціональної необхідності – у його основі лежить 
визнання того, що в державі перебування дипломатичному 
представництву іноземної держави повинні бути створені належні 
умови для ефективної діяльності.  
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У міжнародному праві розрізняють привілеї та імунітети 
дипломатичних представництв і привілеї та імунітети їхніх 
співробітників (особисті привілеї та імунітети).  

До особистих привілеїв та імунітетів належать:  
недоторканість особи дипломата – особа дипломатичного 

агенту та його родина недоторканні, вони не підлягають арешту або 
затримці в будьякій іншій формі. Держава перебування зобов'язана 
ставитися до нього з належною повагою і приймати належних заходів 
для запобігання якихнебудь зазіхань на його особу, свободу, гідність. 

 недоторканність житла – приватна резиденція дипломатичного 
агенту користується недоторканністю і захистом (приватна 
резиденція дипломатичного агенту містить у собі будьяке 
помешкання, у якому може мешкати дипломат: квартиру, номер у 
готелі, будинок). 

 імунітет від юрисдикції – дипломатичний агент користується 
імунітетом від карної, цивільної й адміністративної юрисдикції 
держави перебування. Він має абсолютний імунітет від карної 
юрисдикції. 

За загальним правилом дипломат не повинен порушувати 
законів держави перебування, проте у випадку вчинення ним 
кримінально караного діяння кримінальна справа стосовно нього не 
порушується в силу даного імунітету. Така особа оголошується 
persona non grata і їй пропонується залишити територію держави 
перебування.  

Дипломати також користуються імунітетом від адміністративної 
юрисдикції держави перебування і тому на них не можуть 
накладатися штрафи й інші адміністративні стягнення. Водночас слід 
мати на увазі, що імунітет дипломатичного агенту від юрисдикції 
держави перебування не звільняє його від юрисдикції акредитованої 
держави. 

Фіскальний імунітет – дипломатичний агент звільняється від 
усіх мит і податків, особистих і майнових, державних, районних і 
муніципальних, за винятком: 

а) непрямих податків; 
б) збору податків на приватне нерухоме майно, що знаходиться 

в акредитованій державі, якщо він не володіє ним від імені 
акредитованої держави, або з метою представництва; 

в) податків на спадщину і мита на спадкування; 
г) зборів і податків на приватний прибуток, джерело яких 

знаходиться в країні перебування; 
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д) судових, реєстрових зборів, іпотечних зборів і гербового 
збору стосовно нерухомого майна, на території держави перебування. 

Дипломатичні привілеї та імунітети починають поширюватися 
на осіб, визначених у міжнародному праві, із моменту перетинання 
ними кордону держави, що приймає, і діють до моменту виїзду 
зазначених осіб із держави перебування. Дипломат і члени його 
родини користуються встановленими в міжнародному праві 
привілеями та імунітетами також при проїзді через третю державу. 
Треті держави не повинні перешкоджати проїзду через їхню 
територію членів обслуговуючого персоналу представництва і членів 
їхніх родин.  

Таким чином, дипломатичні привілеї та імунітети даються не 
для того, щоб ігнорувати закони, правила і звичаї держави 
перебування, а з метою більш ефективного виконання 
дипломатичним представництвом і його персоналом своїх функцій у 
повній відповідності з нормами міжнародного права і 
внутрішньодержавного права країни перебування. 

Науковий керівник: к.іст.н, доцент кафедри загальноправових 
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LEGISLATIVE REGULATION OF STATE SUPPORT OF 

UKRANIAN FARMS 
Development of Agricultural Economy of Ukraine led to changes in 

the legal status of existing and the emergence of new agricultural 
producers, among which a special place is occupied by farms. 

Farms in Ukraine recognized as a progressive form of 
entrepreneurship of citizens in the field of agriculture. In this connection, 
they share a special legal status in comparison with other forms of 
management in agriculture. Some aspects of state support farms studied 
M.V. Shulga, V.P. Zhushman, P.F. Kulinich, V.Y. Urkevych [2] T. 
Kovalenko [3] and others. 

The purpose of this work is to identify common features and 
peculiarities of the legal regulation of issues of state support for farmers 
Ukraine. 

One of the forms of government support of farms in Ukraine is 
financial support. The main piece of legislation in this area is the Law of 
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Ukraine «About farms», Article 9 of which stipulates that newly 
established farms in the period of (the first three years after its creation, 
and in inadequate settlements  five years), with farmers isolated farm 
estates, farms that carry out economic activities and located in 
mountainous settlements in woodlands areas identified in the prescribed 
manner by the Cabinet of Ministers of Ukraine, and other farmers receive 
assistance from the state and local budgets, including through the 
Ukrainian state Fund support for farmers [1]. 

They use of the State Budget of Ukraine for providing support to 
farmers is set by the Cabinet of Ministers of Ukraine. 

Farms with the status of family farms granted additional state support 
in the manner established by the Law of Ukraine «On State Support of 
Agriculture of Ukraine» [4]. 

Ukrainian State Fund for farmers is a state budgetary institution that 
serves as the implementation of public policies on financial support for the 
formation and development of farms, operating on the basis of the Charter 
approved by the central executive body that ensures the formation of the 
state agricultural policy. 

Money Ukrainian government fund support for farmers provided 
newly established farms and farms with separate farm estates, farms that 
carry out economic activities and located in mountainous settlements in 
woodlands areas identified in the prescribed manner by the Cabinet of 
Ministers of Ukraine on irrevocable basis and on competitive basis on a 
rotating basis, and other farmers support is provided only on a rotating 
basis, and  are aimed at providing guarantees, surety by banks in lending 
farm. [3] 

Considering the main directions of state support, it should be noted 
that. The system of budget subsidies, grants and compensations must be 
flexible and meet the current needs of the village, respond to changing 
economic conditions. But here you need to follow a specific strategy. We 
can not allow to areas of direct budget support evolved spontaneously in 
response to emerging objective and subjective problems. They should 
facilitate the restructuring and concentration of production in key areas of 
specialization. 

The current market is very dynamic and successful business 
executive often depends on its ability to quickly change the production 
profile, where required, and replacement means of production. Pretty 
complicated procedure is also receiving financial support for non
repayable basis. To participate in the competition for its reception farms 
will have to submit to the competition commission over ten different 
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certificates and documents, as the number of copies of documents 
confirming the ownership or use of land may reach several dozen. 

The desire to increase fiscal discipline in the budget funds by 
complications of Providing financial support often leads to loss of interest 
to farmers such assistance. Given the above, we can conclude that the key 
to the effectiveness of government support of farms in Ukraine are not only 
increasing the size of funding, but also provide a clear and understandable 
manner using such funds, because the use of funds provided by the state 
budget to provide support to farmers requires continuous adjustment. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ПРИ 
РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ 

Розслідування злочину – це клопіткий розумовий процес, 
пов'язаний із вибором і реалізацією криміналістичних засобів і 
методів. Можливості слідчого у цьому процесі будуть підсилені за 
умов використання психофізіологічних методів.   

У криміналістичній практиці все більшого значення отримують 
нетрадиційні методи одержання інформації. За результатами 
непоодиноких наукових досліджень вчені дійшли висновку, що 
мозок, на підсвідомому рівні, зберігає значно більше інформації, ніж 
людина може запам’ятати. Тому в криміналістичній практиці 
з’являється такий метод як «слідчий гіпноз». Методи гіпнозу широко 
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використовувалися в практичній діяльності правоохоронних органів 
США. Українськими дослідниками було проведено опитування серед 
працівників оперативнослідчих підрозділів, із яких 80% позитивно 
оцінили використання гіпнозу при розслідуванні злочинів [1, с. 42]. 

Слідчий гіпноз має певні особливості та обмеження у своєму 
застосуванні. Використовується як виняток, коли вичерпані інші 
варіанти.Гіпнотерапія проводиться лише спеціалістом, фіксується на 
відеоплівку та закріплюється допитом[2, с. 66].Важливим аспектом у 
використанні слідчого гіпнозу є заборона введення особи у повний 
гіпноз. Це є негуманним і порушує законні права людини. Крім тогоу 
стані цілковитого гіпнозу, людина не здатна об’єктивно сприймати 
навколишню реальність.  

З другої половини минулого століття, серед науковотехнічних 
засобів отримання криміналістичної інформації науковцями й 
практиками все більше уваги приділяється поліграфу. Особливості 
його використання проявляються у вимірюванні і фіксації 
фізіологічних параметрів, тобто ритму дихання, рівню тиску [3, с. 
195]. 

 На сьогодні критики використання такого методу наводять 
чимало підтверджених фактів про можливості, що дозволяють 
довільно змінювати фонові характеристики. Тому у зв’язку із такими 
недоліками дані отримані в ході такого опитування не можуть бути 
використані як дози.  

Жести та міміка людини в певних умовах можуть служити 
отриманням додаткової інформації, яка дасть можливість слідчому 
детальніше вивчити те чи інше питання або провести окремі слідчі дії, 
оцінити правдивість показань.Тривожність чи знервованість обличчя, 
контакт очей, мінімізація рухів, збільшення зіниць, плутання фактів 
стає певним підґрунтям для отримання важливої інформації. Тому 
розвиток невербальної мови може стати запорукою отримання 
максимуму інформації для об’єктивного, повного та швидкого 
розслідування злочинів [4, с. 60]. Варто наголосити на тому, що 
слідчий повинен вміти не просто звертати увагу на окремі деталі 
поведінки суб’єкта, а намагатися таким чином виявити 
паралінгвістичні ознаки обману.  

У підсумку потрібно зазначити, що використання 
психофізіологічних методів слідчих (розшукових дій)є найбільш 
дієвим і ефективним для одержання об’єктивних і правдивих 
відомостей від допитуваного. Також варто пам’ятати, що отримана 
інформація в ході використання психофізіологічних методів носить 
лише орієнтуючий характер, не може бути використана як доказ 
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підтвердження факту злочину і повинна обов’язковокомплексно 
перевірятися відповідними слідчими (розшуковими) заходами. 
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МЕХАНІЗМ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАХИСТУ  
ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ  

В Конституції України питання про місце основних прав, свобод 
та обов'язків людини і громадянина, про основи взаємовідносин 
держави та її органів з індивідами було вирішено в дусі часу. Усі 
колишні радянські конституції законодавче закріпляли примат 
держави над особою, бо вважалося, що саме держава визначає обсяг 
прав та обов'язків людини. Особливо це виявилося у першій 
Конституції Української РСР 1919 р. Становище не змінилося і після 
1948 р., коли ООН прийняла Загальну декларацію прав людини, хоч 
вона й мала тоді лише рекомендаційний характер, і після 1966 р., коли 
положення Загальної декларації були визнані міжнародними 
правовими нормами. Навіть Конституція УРСР 1978 р. не змінила 
практику вторинності прав і свобод особи, хоч і закріпила в 
Основному Законі розділ про них після розділу І 



272 
 

Конституції.Конституція України значно розширила обсяг прав і 
свобод людини і громадянина, практично включила до неї основні 
права і свободи, закладені у Загальній декларації прав людини. При 
цьому було визнано примат прав і свобод людини над державою. 

Структурно розділ про права, свободи й обов'язки людини і 
громадянина розміщено одразу після розділу І Конституції «Загальні 
засади».Структурно розділ про права, свободи й обов'язки людини і 
громадянина розміщено одразу після розділу І Конституції «Загальні 
засади» [1]. 

Безумовно, розділ містить багато статей, яких немає у 
попередніх конституціях. Ці статті не є новими, створеними 
розробниками Конституції. Всі вони запозичені з авторитетних 
джерел: французької Декларації прав людини і громадянина від 26 
серпня 1789 р., Загальної декларації прав людини ООН від 10 грудня 
1948 р., Декларації прав і свобод людини, яку було прийнято з'їздом 
народних депутатів СРСР 5 вересня 1991 р.Проте, при всій 
важливості закріплення прав і свобод людини відповідно до 
міжнародних стандартів найважливішим, безумовно, є визначення 
механізму реалізації прав і свобод людини, закріплення їх дійсних 
гарантій захисту. 

Наука конституційного права, на жаль, не має теоретичного 
обгрунтування того, яким має бути конституційноправовий механізм 
захисту людиною своїх прав. Звичайно, поняття «механізм» 
розкривається як система правових засобів. Метою цих засобів є 
захист прав людини, потреба в такому захисті виникає при вчиненні 
певного правопорушення чи об'єктивнопротиправного діяння. 
Подібні юридичні факти спричиняють виникнення охоронного 
суб'єктивного права, яке в юридичній науці називається домаганням і 
реалізується у рамках правоохоронних відносин, що виникають або 
можуть виникнути із передбачених законом конфліктних ситуацій, 
що перешкоджають здійсненню регулятивних правовідносин[2]. 

Треба виділити дві риси правоохоронних відносин. Поперше, 
право на захист означає можливість вдатися у необхідних випадках до 
примусової сили держави, тобто суб'єктом правоохоронних відносин, 
як правило, має бути державний орган, без якого такий примус 
неможливий. Подруге, властивістю правоохоронних відносин є те, 
що на їх основі складаються відповідні процесуальні відносини, які 
опосередковують порядок, процедуру застосування державно
правових заходів юридичної відповідальності та захисту. 

Отже, юридичний механізм захисту людиною своїх прав — це 
динамічний взаємозв'язок носія права на захист та відповідного 
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державного органу, що здійснюється у процесуальному режимі 
реалізації правоохоронних відносин з метою захисту суб'єктивного 
права.Конституційноправовий механізм захисту людиною своїх прав 
— це система влади держави, функцією якої є захист прав людини; 
процедури такого захисту, а також конституційне право людини на 
захист, яке реалізується з допомогою держави і за цією процедурою. 
Як показує міжнародний досвід, ефективність гарантій основних прав 
і свобод людини залежить від рівня розвитку правових принципів і 
інститутів демократії, стану економіки, засобів розподілу життєвих 
благ, правотворчої атмосфери в суспільстві, рівня правового 
виховання і культури населення, ступеня суспільної злагоди, 
наявності певних елементів [3]. 
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НАВИКІВ ТА ЗВИЧОК ЛЮДИНИ 
Особистість людини, причетної до злочину, і її властивості 

здавна привертали увагу криміналістів. Уже в перших вітчизняних 
роботах з криміналістики можна зустріти дані не тільки про 
біологічні, але і про психологічні особливості особистості, зокрема 
навички і звички  людини, і шляхи їх використання в процесі розшуку 
і слідства. 

Навикові властивості людини та її звички виявляються в різних 
характеристиках руху тіла (рук, ніг) при ходьбі, бігу, виготовленні 
будьяких предметів праці, в поведінці, тембрі голосу і манері мови 
при розмові та ін.,що дозволяє,наприклад, відрізняти роботу одного 
художника від інших, дії по злому сейфу одного злочинця від дій 
інших зломщиків і т.д [1,с 100]. 
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Встановлення в процесі розслідування професійних, злочинних 
та інших навичок і звичок злочинця дозволяє правильно побудувати 
слідчі версії, швидко і об'єктивно перевірити їх, отримати необхідні 
достовірні докази. 

Навичка  це дія, сформована шляхом повторення і 
характеризується високою мірою осягнення і відсутністю 
поелементної свідомої регуляції і контролю [2]. 

Звичка  це ще один з елементів діяльності людини. Як і 
навички, звички є автоматизованими діями, виробляються, міцно 
вкорінюються і відбуваються в силу динамічного стереотипу за 
принципом умовного рефлексу  в цьому їх спільність. Різниця між 
ними полягає в тому, що звичка  це лише здатність зробити ту чи 
іншу дію без особливого контролю свідомості, звичка ж включає 
потреба провести відповідну дію [3]. 

Джерелами відомостей про навички і звички особи яку цікавить 
слідство, можуть стати: матеріально фіксовані відображення (окремі 
сліди, що виникають внаслідок висловлення особою своїх навичок і 
звичок, предмети і вироби, появу яких обумовлено наявністю у 
виробника певних навичок і звичок, обстановка місця події в цілому); 
ідеальні відображення уявні і слухові образи у пам'яті 
очевидців;спосіб вчинення злочину;об'єкт злочинного 
посягання;предмети, супутні навички і звички, знаряддя, засоби, 
матеріали, речовини, спеціальний одяг;зміни організму або окремих 
частин тіла в осіб, які володіють навичками або мають звички; 
свідчення обвинувачуваного (підозрюваного); результати 
спостереження за поведінкою обвинуваченого (підозрюваного); 
свідчення колег по роботі або навчанні, родичів, сусідів, друзів 
обвинуваченого (підозрюваного); документація анкетно
біографічного характеру, медичних, спортивних, військових та інших 
організацій; результати проведення слідчих дій, попередніх 
досліджень та судових експертиз, оперативнорозшукових заходів; 
архівні та перебуваючі у провадженні кримінальні справи; 
криміналістичні та оперативнодовідкові обліки [4,с.5556]. 

Дані, що підтверджують (спростовують) наявність навичок і 
звичок у особи якою цікавиться слідство, а також різні обставини їх 
становлення і розвитку, можна встановити при проведенні: допиту 
обвинуваченого (підозрюваного) і свідків; огляду речових доказів, 
місць проживання, роботи; біографічного дослідження особистості; 
огляду; обшуку; слідчого експерименту; перевірки показань на місці; 
пред'явлення для впізнання; експертиз і досліджень [5,с.5]. 
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Навички і звички за своїм характером дуже різноманітні, а їх 
зв'язки з подією злочину найчастіше настільки специфічні, що 
нерідко для свого виявлення і вивчення потребують спеціальних 
знань, прийомів і засобів.Тому при попередньому дослідженні 
матеріальних та ідеальних відображень навикових і звичних дій 
злочинця на місці злочину і при проведенні експертиз крім фахівців
криміналістів доцільно запрошувати фахівців вузьких областей знань, 
що мають достатній досвід роботи, професійно пов'язаної з 
виявленим навиком (звичкою). 

При проведенні слідчих дій по встановленню навичок і звичок 
необхідно мати на увазі, що особа може свідомо приховати або 
спотворити їх. У таких випадках слідчий повинен постаратися 
викрити підозрюваного в умисному приховуванні своїх 
навиковихвластивостей шляхом проведення інших слідчих дій або 
продовжити спілкування з ним, враховуючи, що його зусилля 
контролювати себе не можуть бути тривалими, і особливості 
справжніх навичок і звичок неминуче проявляться. 

Формування стійких злочинних навичок особливо характерні 
для тих видів злочинів, які тривалий час не розкриваються через 
ретельну підготовку та професіоналізм виконання. Зі збільшенням 
кількості злочинів у злочинця з'являється можливість аналізувати свої 
дії на місці події, вносити в них необхідні поправки, в результаті чого 
навичка вдосконалюється. Такий стан спостерігається при вчиненні 
злочинів злодіями, вбивцями, сексуальними маніяками, маніяками
вбивцями тощо[6,с.8]. 

Аналіз недоліків, які найбільш часто зустрічаються у слідчій і 
експертній практиці по збиранню та використанню інформації про 
навикові властивості особистості дозволяє дійти висновку про те, у 
правоохоронній діяльності, є не достатньо сформоване розуміння 
слідчими, працівниками карного розшуку, експертами
криміналістами значення встановлення даних про навички і звички 
злочинця. Це свідчить про актуальність обраної теми, дослідження та 
необхідність подальших наукових доробок в цій галузі знань. 

Перспективні напрями, за якими має розвиватися 
криміналістичне вчення про навички та звички людини, наступні: 

 1) розробка криміналістичної теорії функціонального зв'язку, 
що вивчає закономірності відображення навичок і звичок і 
можливості проведення щодо них ідентифікаційних досліджень;  

2) розробка окремих родів (видів) навичок і звичок, значущих в 
криміналістичному відношенні, які на сьогоднішній день мало 
досліджені: злочинні, побутові, поведінкові та ін;  



276 
 

3) розробка окремих напрямів використання даних про навички і 
звички осіб – учасників злочину, наприклад, в тактичних цілях (при 
проведенні допиту, обшуку, впізнання); 

 4) методика розслідування окремих видів злочинів (при 
висуненні і перевірці слідчих версій, складанні «психологічного 
портрета» злочинця; при розшуку злочинця, що ховається) [7,с.123
124]. 

Таким чином, у підсумку можна зазначити, що механізм 
вчинення злочину це –складний процес людської діяльності у її 
асоціальних проявах. Цей процес обумовлений багатьма складовими, 
які у слідах – відображеннях формуютьслідову картину злочину. А 
отже, саме від навичок і звичок злочинця залежатимуть важливі 
показники слідової картини, поглиблений аналіз яких сприятиме 
визначенню особливостей його навичок і звичок й чітко окреслить 
коло підозрюваних, а також пришвидшить розслідування та 
затримання підозрюваного та сам процес досудового розслідування. 
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КОНТРАБАНДА ЯК ЗАГРОЗА БЕЗПЕЦІ ЗДІЙСНЕННЯ 
ЗАКОННОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

На сьогоднішній день громадянамУкраїни чинними 
міжнародними нормативноправовими актами, ратифікованими ВРУ, 
Конституцією України, Законами України гарантовано  право на 
підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Але, нажаль, 
вивчивши статистику динаміки кількості суб’єктів господарювання 
протягом 20152016 рр. ми можемо зробити висновок, що дана 
динаміка є спадною. На нашу думку, причин такого спаду 
великакількість, середяких, зокрема, спад попиту на продукцію 
вітчизняного товаровиробника через нелегальне ввезення іноземних 
товарівконтрабанду.  

У силу актуальності даної проблеми різні аспекти такого 
негативного явища, як контрабанда, широко досліджувалися 
вітчизняними та зарубіжними вченими: С.А. Гадойбоєва, Д.Д. 
Давітадзе, М.Г. Вороніна, Н.В. Качева та ін. 

Нині в Україні статтею 201 Кримінального кодексу України 
встановлено кримінальну відповідальність за контрабанду. Так, 
відповідно до вище зазначеної статті, контрабандою є переміщення 
через митний кордон України поза митним контролем або з 
приховуванням від митного контролю культурних цінностей, 
отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних 
матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладко ствольної мисливської 
зброї та бойових припасів до неї), а також спеціальних технічних 
засобів негласного отримання інформації. Незважаючи на сувору 
санкцію даної статті позбавлення волі на строк від трьох до семи 
років  контрабанда в Україні щодня набирає обертів [2]. Частина 2 ст. 
201 КК України містить обтяжуючі обставини вчинення даного 
злочину і закріплює покарання за контрабанду, вчинену за 
попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за 
злочинчи службовою особою з використанням службового становища 
і встановлює ще суворішу санкцію  позбавленняволі на строк від 
п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна[2].  

На нашу думку, ситуація з контрабандою ускладнюється ще 
проведенням антитерористичної операції у Луганській і Донецькій 
областях і неможливістю належного контролювсього кордону 
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українською владою. Так, лише за період вересеньгрудень 2016 року, 
мобільними групами правоохоронців було вилучено: 9 мільйонів 630 
тисяч гривень, 2,9 мільйона російських рублів, 175 тисяч доларів 
США та 30 тисяч євро готівкою; 16528 пачок цигарок на 2,55 млн 
грн.; алкогольних напоїв на 1,81 млн грн[3]. 
 Нажаль, на сьогоднішній день митна політика України  не є 
досконалою. Наявні наступні проблеми митного контролю: істотні 
часові витрати на проведення митних процедур, застарілі механізми 
технологічного пропуску товарів, неможливість реалізації норми 
чинного законодавства про стовідсотковий фізичний контроль 
товарів, які переміщуються через кордон України, тощо. І тому, ми 
можемо уявити собі, який потік контрабанди потрапляє в Україну і 
залишається непоміченим в силу об’єктивних обставиннедоліків 
правового регулювання митних правовідносин, діяльності 
спеціалізованих органів та підрозділів з протидії контрабанди, 
зовнішньоекономічної діяльності, тощо. Як зазначила декілька днів 
тому віцеспікер ВР Оксана Сироїд  в Україні не діє жоден 
державний інститут, покликаний контролювати безпеку товарів і 
людей, які перетинають лінію розмежування.  

Відкритим залишається питання щодо статусу лінії 
розмежування, яку для протидії контрабанді реально слід тимчасово 
прирівняти до митного кордону України. Не варто забувати і про 
суб’єктивну складовунаявність корумпованих зв’язків. Особливо 
актуальна в останні дні транспортна блокада окремих районів 
Донецької і Луганської областей продемонструвал анаявність фактів 
співпраці з окупантами і контрабандних потоків. І це далеко не 
поодинокий випадок.   

Отже, враховуючи вищезазначене, ми можемо зробити 
висновок, щоз даною проблемою потрібно боротися комплексно.  

Поперше, вдосконалити митну політику шляхом модернізації 
проведення митних процедур, оновлення механізмів пропуску 
товарів, збільшення кількості кадрів Прикордонної служби, митниці, 
Служби безпеки.  

Подруге, боротися з корупцією: комплексно, об’єктивно і 
систематично.  

Потретє, внести зміни до КК України і посилити покарання за 
вчинення даного злочину. Так, Прем'єрміністр України Володимир 
Гройсман вже доручив посилити заходи, спрямовані на 
підвищеннявідповідальності за контрабанду[4].Маємо надію, що 
зазначені заходи будуть впроваджені і дадуть результат і контрабанда 
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більш не загрожуватиме як безпеці підприємництва, так і країні в 
цілому.  
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ПЕРЕДУМОВИ ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 
Практичний досвід та сучасні напрями економічного розвитку – 

доводять, що без освічених, винахідливих, комунікабельних 
співробітників, без розвитку різних форм підприємницької діяльності 
подальший розвиток неможливий. Успішний розвиток підприємства 
відбувається завдяки певним передумовам, які в цілому спрямовані і 
на забезпечення його стабільності та безпеки. За сучасних умов, 
правове регулювання безпеки підприємницької діяльності набуває 
важливого значення та є актуальним питанням сьогодення [1]. 

Підприємництво  самостійна, ініціативна, пов`язана з ризиком 
діяльність суб`єкта господарювання по виробництву товарів, робіт та 
послуг з метою отримання прибутку. Підприємництво розвивається в 
певному соціальноекономічному та історичному середовищі. Для 
його безперервного відтворення потрібні передумови, а саме: 
економічні, політичні, юридичні, психологічні. Усі зазначені 
передумови тісно пов’язані між собою і не можуть надати комплексну 
та системну дію у роз’єднані. 
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Економiчнi передумови полягають у тому,що на ринку діють 
баготосуб`єктнi приватні, державні, кооперативні, колективні 
юридичні особи, а їхня діяльність будується на свободі їхньої 
виробничогосподарської i підприємницької діяльності, прийнятті 
раціональних рішень з ведення бізнесу, пошуку партнерів, 
використанні фондів i грошей тощо. 

Політичні передумови  це створення сприятливого політичного 
клімату для підприємництва; розробка i здійснення стабільної 
політики в країні; захист з боку влади усіх форм власності; ефективна 
податкова, кредитна, митна політика тощо. 

Юридичні передумови характеризуються тим,що 
підприємництво ґрунтується на законодавстві, нормативних актах 
країни, які є однаковими для всіх учасників ринку i мають створити 
для них однакові «правила гри». 

Психологічні передумови проявляються у формуванні 
позитивного ставлення членів суспільства до підприємництва. При 
формуванні та розвитку підприємницької діяльності дуже важливо 
щоб держава не втручалась у цю сферу,а лише здійснювала 
економічне регулювання через систему законодавства що 
передбачено Господарським кодексом України [2], Законі України 
«Про підприємництво» [3] та іншими нормативноправовими актами 
України. 

Існуючі ризики підприємницької діяльності, наявна 
недобросовісна конкуренція, слабкі позиції у правовій обізнаності 
тощо породжують підґрунтя для нестабільності безпеки 
підприємства. 

Передбачені положення щодо права кожного громадянина 
України (не виключаються і іноземці) на підприємницьку діяльність, 
на можливість здійснення як юридичними особами – підприємствами, 
установами, організаціями усіх форм власності, так і окремими 
фізичними особами на основі вільного вибору видів підприємницької 
діяльності, самостійного формування програми діяльності і т.д. мають 
виконуватись та дотримуватись кожним, як господарюючим 
суб’єктом, так і представниками державних органів. 

Таким чином, висновком стає потреба враховувати визначені 
нами передумови під час надання пропозицій щодо удосконалення 
чинної нормативноправової бази чи при пропонуванні нових 
законодавчих актів. Лише в комплексному підході та розумінні 
можливо створити норми, які будуть потребою практики, нададуть 
можливість захисту підприємства, а отже будуть визначальними на 
шляху його безпеки. 
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МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ ІНСТИТУЦІЇ  
ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Кожна держава визначає перелік прав і свобод людини і 
громадянина в межах можливої поведінки, та забезпечує можливість 
користуватися певними суспільними, природними та іншими благами 
для задоволення власних духовних та матеріальних потреб та 
інтересів [1,c. 35]. В Україні, як і в будьякій іншій державі, 
забезпечує дотримання прав і свобод особи діюча система 
адміністративних та судових органів.  

В сучасному світі захист прав і свобод людини не обмежується 
рамками національної судової системи. Якщо в силу якихось причин, 
за яких людина у власній державі не змогла захистити свої права та 
свободи, то у неї є можливість звернутися до міжнародних інституцій. 
Відповідно до ч. 4, ст. 55 КонституціїУкраїникоженмає право 
післявикористаннявсіхнаціональнихзасобів правового 
захистузвертатися за захистомсвоїх прав і свобод до 
відповіднихміжнароднихсудовихустановчи до 
органівміжнароднихорганізацій, членом абоучасникомяких є 
Україна[2]. Здійснення характеристики окремих елементів структури 
та особливостей діяльності міжнародних правозахисних інституцій 
обумовлює актуальність даного дослідження. 

Метою дослідження є аналіз особливостей здійснення 
судочинства Європейським судом з прав людини та  визначення 
ступеня доступності такого захисту для громадян України на 
сучасному етапі. 
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Загалом виділяють універсальні та регіональні рівні захисту 
прав. Універсальний захист здійснюється в межах компетенції ООН, 
уповноваженими установами. Регіональний міжнародний захист прав 
людини здійснюється у межах міжамериканської, європейської та 
африканської систем. Європейська система базується на 
положенняхЄвропейськоїконвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод[3], до котрої Україна долучилась у 1997 році. 

Органом, якийрозглядаєскарги, відповідно до 
зазначеноїКонвенції єЄвропейський суд з прав людини, який за 
визначених умовможерозглядати заяви, подані особами, 
якіскаржаться на порушеннясвоїх прав.Європейський суд є 
наднаціональноюміжнародноюсудовоюустановою, яка 
розглядаєскаргиосібщодопорушенняїхніх прав державами – 
сторонами Конвенції. 

Відповідно до статті 19 Конвенції, Європейський суд створений 
для забезпеченнядотриманняВисокимиДоговірними Сторонами 
їхніхзобов’язань за Конвенцією та протоколами до неї. Відповідно до 
статті 32 Конвенції, юрисдикціяЄвропейського суду поширюється на 
всіпитання, якістосуютьсятлумачення та застосуванняКонвенції і 
протоколів до неї та якіпередаються на йогорозгляд[3]. 

Відповідно до статей 33, 34 і 47 Конвенції, Суд не 
виконуєфункціїнаціонального суду та не 
маєповноваженьскасовуватиабозмінюватирішеннянаціональнихсудів. 
Суд також не можебезпосередньовтручатися в діяльність органу 
влади, діяабобездіяльністьякогоспричинилапорушення. Суд може 
розглядати лише ті заяви, які спрямовані проти держав, що 
ратифікували Конвенцію та відповідні протоколи, і які стосуються 
подій, що відбувалися після дати ратифікації. Існує 
можливістьзвернутися до Суду лише зі скаргами, предмет яких 
перебуває у сфері відповідальності суб’єкта владних повноважень 
(наприклад: парламенту, суду, прокуратури тощо) однієї з цих 
держав. Суд не розглядає заяви, 
спрямованіпротииприватнихосібабонедержавнихінституцій. 
Можливість подати заяву до Суду існує протягом шести місяців після 
ухвалення остаточного рішення судом або органом влади, до 
компетенції яких належить визначення питання, щоє предметом 
звернення. Офіційними мовами Суду є англійська та французька, але 
існує можливість звертатися до Секретаріату Суду офіційною мовою 
однієї з держав, що ратифікували Конвенцію [3]. 

Суд приймає лише ті заяви, які надіслані поштою, якщо позивач 
відсилаєте свою заяву електронною поштою або факсом обов’язково 
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потрібно продублювати її звичайною поштою. Процедура 
розглядусправи є безкоштовною та письмовою, що не потребує 
особистої присутності у Суді. Сторониобов’язково будуть 
поінформовані про будьякерішення, винесене Судом усправі [3]. 

Отже, частковий аналіз міжнародної системи захисту прав особи 
та процесуальної діяльності Європейського суду з прав людини 
говорить про доступність для громадян України використання 
міжнародної правозахисної системи, хоча і вказує на необхідність 
наявності правових знань та володіння іноземними мовами. 
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1. Погорілко В.Ф. Правознавство: підручник / В.Ф. Погорілко, 
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ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ 
ЗЛОЧИНННИМ ШЛЯХОМ 

На сьогоднішній день дуже багато розвивається фірм, 
підприємств, установ, організацій, та на жаль в деяких  фірмах, 
підприємствах, установ,організацій присутня “чорна” бухгалтерія  яка 
сприяє відмиванню грошей.  Та у зв’язку з цим держава не отримує 
достатню кількість грошових коштів, які були спрямовані на сплату 
податків до бюджету . 

 Данна тема наразі є досить досліджуваною серед таких 
науковців: А.Ф. Волобуєв, докт. юрид. наук, Гриневич А. Г., 
професорів В. В. Сташиса, В. Я. Тація та інших. 

Метою значної кількості злочинних дій є отримання прибутку 
окремою особою або групою людей, які здійснюють цей злочинний 
акт. Відмивання грошей  це процес, який дозволяє приховати 
незаконне походження таких грошей. Цей процес має небезпечний 
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характер, оскільки він дозволяє злочинцям користуватися своїм 
прибутком без створення загрози для джерела таких прибутків. 

Закон України “Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення” спрямований на захист прав та законних інтересів 
громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки 
шляхом визначення правового механізму протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної 
аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України 
та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати 
злочини, пов'язані з відмиванням коштів та іншими незаконними 
фінансовими операціями. 

Також є стаття в Кримінальному кодексі України , яка 
присвячена відмиванню грошей: ст. 209 (Легалізація (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом), згідно якої слід 
кваліфікувати, наприклад, такі дії, здійснювані з метою легалізації 
злочинних доходів; відкриття банківських рахунків, внесення коштів 
на такі рахунки або на рахунки інших підприємств, придбання 
рухомого і нерухомого майна, у т,ч. для наступного сплатного чи 
безоплатного відчуження цього майна; надання кредитів і позик; 
купівля акцій, векселів, облігацій та інших цінних паперів; 
інвестування та отримання доходів від інвестицій; укладання 
фіктивних договорів про надання кредитів або різноманітних послуг 
(наприклад, аудиторських, юридичних, маркетингових); операції, 
пов'язані із ввезенням, переказуванням і пересиланням на території 
України, в Україну та за її межі відповідного майна. 

Легалізацією слід визнавати також переміщення "брудних" 
коштів в офшорні зони, в яких відсутні: 1) юридичні норми, що 
зобов'язують фінансові установи зберігати інформацію про своїх 
клієнтів та здійснювані ними операції; 2) законодавчі положення, які 
дають можливість владі отримати доступ до банківської інформації; 

Звичайно є відповідальність за цей вид діяльності. Так стаття 24. 
(Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом) та ст. 209 Кримінального кодексу України 
(Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).  

Держава створила відповідний орган для боротьби  с такими 
“нечесними” фірмами, установами, організаціями, підприємствами  
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Податко́ву мілі́цію – спеціалізований підрозділ міліції, що займається 
боротьбою з податковими правопорушеннями та є органом 
досудового розслідування у справах про ухилення від оподаткування 
та порушення в бюджетній сфері. 

На мою думку, звичайно треба придумувати рішення протидії 
відмивання грошей, але в багатох країнах, і насамперед в нашій 
Україні це було завжди, і буде на жаль. Ця проблема є глобальнішою 
ніж ми думаємо, замало тільки  того, щоб просто стрворити орган для 
протидії відмивання коштів, треби в корні змінити економіку країни , 
підняти зарплату, стрворити кращі умови роботи та життя для людей, 
щоб уникнути так званної “чорної” бухгалтерії та відмиванню 
грошей.  

Література 
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КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ЛЮДИНИ  
НА ПРАЦЮ В УКРАЇНІ 

У науці конституційного права дослідження проблемних питань 
юридичних гарантій реалізації конституційного права людини на 
працю займає одне з важливих місць. Актуальність дослідження 
проблем юридичних гарантій реалізації конституційного права 
людини на працю підтверджується численними науковими працями, 
однак залишаються не дослідженими окремі аспекти юридичних 
гарантій реалізації конституційного права на працю. 

Дослідженнями проблемних питань пов’язаних з юридичними 
гарантіями конституційного права людини на працю займалися В.М. 
Андріїв, П.О. Недбайло, У.П. Бек В.Ф. Пузирний, В.В. Хромей та ін. 
Але в сучасних умовах зазначена проблема залишається актуальною. 

Метою дослідження є аналіз проблемних питань пов’язаних з 
спеціальними юридичними гарантіями реалізації конституційного 
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права людини на працю закріплених у статті 43 Конституції 
Українита вироблення пропозицій щодо їх удосконалення. 

Для реалізації конституційних прав людини і громадянина, в 
тому числі права на працю, необхідна ціла система встановлених 
юридичних гарантій. Для з’ясування цієї системи гарантій необхідно 
дослідити поняття юридичних гарантій у реалізації конституційного 
права людини на працю, їх видів та значення.  

На нашу думку, до загальних конституційних гарантій можна 
віднести ті які стосуються не тільки права на працю, але і інших: 
особистих, економічних, соціальних, культурних.Насамперед, це такі: 
права і свободи та їх гарантії визначають зміст та спрямованість 
держави (ст. 3); норми Конституції України є нормами прямої дії. 
Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і 
громадянина на підставі Конституції України гарантується(ч. 3 ст. 8); 
чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана ВР 
України є частиною національного законодавства (ст. 9); громадяни 
мають рівні конституційні права та рівні перед законом (ст. 24) [1]. 

До спеціальних конституційних гарантій права на працю 
належать ті, що становлять зміст 43 Конституції України. Зокрема у 
частині 2 цієї статті проголошено: держава створює умови для 
повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні 
можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує 
програми професійнотехнічного навчання, підготовки і 
перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Ця 
конституційна гарантія знайшла своє відображення у Кодексі законів 
про працю України, Законі України «Про зайнятість населення та 
інших нормативно правових актах. 

Так, у статті 51 Гарантії забезпечення права громадян на 
працю КЗпП України зазначено: держава гарантує працездатним 
громадянам, які постійно проживають на території України: вільний 
вибір виду діяльності; безплатне сприяння державними службами 
зайнятості у підборі підходящої роботи і працевлаштуванні 
відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, 
з урахуванням суспільних потреб; надання підприємствами, 
установами, організаціями відповідно до їх попередньо поданих 
заявок роботи за фахом випускникам державних вищих навчальних, 
професійних навчальновиховних закладів; безплатне навчання 
безробітних нових професій, перепідготовку в навчальних закладах 
або у системі державної служби зайнятості з виплатою стипендії; 
компенсацію відповідно до законодавства матеріальних витрат у 
зв'язку з направленням на роботу в іншу місцевість; правовий захист 
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від необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного 
звільнення, а також сприяння у збереженні роботи [3].  

Вважаємо, що головною конституційною гарантією захисту від 
незаконного звільнення є те, що основні підстави припинення 
трудового договору є вичерпними і закріплені у відповідних стаття 
КЗпП України (ст.ст.36, 38, 39, 40, 41, 45 та ін.). Кожна підстава 
припинення трудового договору містить певну процедуру. 
Недотримання вставлених процедури звільнення може бути 
підставою для визнання судом такого звільнення незаконним, 
поновлення працівника на роботі та виплата середнього заробітку за 
час вимушеного прогулу. 

Отже, до основних проблем, що потребують негайного 
вирішення державою для повного здійснення громадянами 
конституційного права на працю (зайнятості) є: високий рівень 
тіньової зайнятості; низький рівень залучення до праці економічно
активного населення; високий рівень не кваліфікованості робітників; 
значний рівень безробіття серед молоді та сільського населення; 
відсутність ефективного механізму співпраці між місцевими органами 
влади і безробітними. Для України створення належних, безпечних і 
здорових умов праці у нинішніх умовах зберігає важливе значення, 
оскільки це не лише обов’язок держави виконувати конституційні 
гарантії, але і важливий крок до подолання економічних і соціальних 
труднощів. Для цього необхідно покращити фінансування програм 
щодо охорони праці, посилити відповідальність керівників 
підприємств, установ, організацій за неналежне забезпечення умов 
праці встановлених у законодавстві та проводити інформаційну 
політику серед працівників з приводу встановлення належних умов 
праці, необхідних для виконання ними своїх обов’язків.  
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КАДРОВА БЕЗПЕКА ЯК ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
У центрі уваги прогресивних концепцій управління знаходиться 

людина, що розглядається як найвища соціальна цінність. Сучасні 
системи управління націлені на розвиток здібностей працівників для 
того, щоб останні максимально ефективно були задіяні в процесі 
виробництва. Зростання ролі соціальної складової виробництва 
обумовлюється якісними змінами систем керування організаціями, 
знаходить своє вираження в формах, методах і змісті кадрового 
менеджменту. 

Сучасна виробнича організація являє собою складну 
соціотехнічну систему, у якій виділяються матеріальноречовинні й 
людський (особистий) фактори розвитку виробництва. Робота з 
персоналом визначає успіх у бізнесі й державному секторі економіки. 
Людський фактор перетворився в головний фактор виробництва, у 
зв’язку із чим усе більш активно використовується поняття 
«інвестиції в персонал».  

На сьогодення персоналу організації притаманний високий 
динамізм розвитку. Він проявляється не тільки в прискоренні процесу 
оновлення професійних знань, умінь і навичок, але й в неухильному 
підвищенні ролі професійно важливих і ділових якостей працівників. 
Освіта, кваліфікація і рівень розвитку професійно важливих якостей 
виступають сьогодні основними якісними характеристиками 
персоналу. На практиці ці характеристики не завжди відповідають 
об’єктивно необхідному рівню в конкретних умовах виробництва. 
Тому для збалансованого формування кадрового потенціалу 
необхідно створити діючу систему керування персоналом. Як відомо, 
економічна безпека підприємства являє собою достатньо широке 
поняття, яке включає в себе фінансову, силову, інформаційну, 
технікотехнологічну, правову а також кадрову безпеку.  

Питання кадрової безпеки, як підсистеми в системі економічної 
безпеки підприємства раніше були предметом досліджування 
відповідними вченими в галузі економіки, юриспруденції Козаченко 
Г.В., Пономарьов В.Г., Ляшенко О.М., Кузенко Т.Б., Кириченко О.А. 
та інші.  
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Результати таких досліджень сприяли появі різноманітних 
підходів до самого визначення, тлумачення «економічна безпека 
підприємства» взагалі і такого її аспекту, як «кадрова 
безпека»,зокрема.  

Не дивлячись на різноманітні точки зору стосовно визначення 
кадрової безпеки, зазначимо, що вони всі мають право на життя. З 
огляду викладеного, зазначимо, що економічна безпека фірми 
(підприємства, організації) – це такий стан корпоративних ресурсів 
(ресурсів капіталу, персоналу, інформації і технології, техніки та 
устаткування, прав) і підприємницьких можливостей, за якого 
гарантується найбільш ефективне їхнє використання для стабільного 
функціонування та динамічного науковотехнічного й соціального 
розвитку,запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам 
(загрозам).  

Головним рівнем економічної безпеки підприємства є 
залежність, наскільки ефективно її керівництво і спеціалісти 
(менеджери) будуть спроможні уникнути можливих загроз, з точки 
зору знання джерел впливу на економічну безпеку підприємства. 
Такими джерелами негативних впливів на економічну безпеку 
підприємства можуть наприклад бути: свідомі чи несвідомі дії 
окремих посадових осіб і суб’єктів господарювання, збіг об’єктивних 
обставин, тощо.   

Серед систем економічної безпеки підприємства та управління 
персоналом знаходиться кадрова безпека як підсистема систем, яка 
гарантуватиме стабільне та максимально ефективне функціонування 
підприємства і високий потенціал розвитку в майбутньому. 
На нашу думку, кадрова безпека є синтетичною категорією: 

економічної теорії, теорії управління персоналом, економіки праці, 
соціології, політології. Кадрова безпека є уніфікованою категорією, 
яка виявляється на всіх рівнях від окремо взятого підприємства до 
національної економіки. 

Змістом категорії «кадрова безпека» є характеристика стану 
економічної системи при якому відбувається ефективне 
функціонування всіх її функціональних складових, забезпечення 
захищеності та здатність протистоянь внутрішнім і зовнішнім 
впливам і загрозам пов’язаних з персоналом. Таким чином, кадрова 
безпека є комбінацією таких складових повязнаих між собою, як: 
безпека життєдіяльності:(безпека здоров’я, фізична безпека); 
соціальномотиваційна безпека:(фінансова безпека, кар’єрна безпека, 
естетична безпека, адміністративнонезалежна безпека); професійна 
безпека:(безпека праці, інформаційна безпека, пенсійнострахова 
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безпека, безпека володіння сучасними знаннями); антиконфліктна 
безпека:(патріотична безпека, психологокомунікаційна безпека). 

Висновки. Категорія «кадрова безпека» являє собою на сьогодні 
маловивчену проблему зі знаним потенціалом щодо посилення 
економічної безпеки підприємства. Стабільне функціонування та 
розвиток вітчизняних підприємств в умовах сучасної економіки  
України та лібералізації зовнішньоекономічних зв’язків нашою 
державою вимагають формування механізмів адаптації до негативних 
збурень зовнішнього і внутрішнього середовища. Одним з шляхів 
нейтралізації цих негативних впливів є формування механізму 
забезпечення кадрової безпеки підприємства. 
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ПРИНЦИПИ РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ  
У КОНСТИТУЦІЙНОМУ МЕХАНІЗМІ США 

Приклад достатньо жорсткого поділу влади дала конституція 
США. Відповідно до її ст. 1 «Повноваження законодавчої влади 
належать парламенту  Конгресу США», відповідно до ст. 2 
«Повноваження виконавчої влади належать Президенту США», а 
згідно зі ст. 3 «Повноваження судової влади належать Верховному 
Суду США і нижчим судам, заснований Конгресом». Згодом принцип 
поділу влади став іменуватися системою «стримувань і противаг». 
Згодом ця модель поділу влади була сприйнята низкою інших держав, 
особливо латиноамериканських.  

Конституція США  одна із самих старих і стабільних. У США 
реальна політична влада розділена на три гілки влади. В інших же 
парламентських демократіях вона зосереджена в руках єдиного 
верховного законодавчого органу. У США, крім того, повноваження 
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політичної влади розділені між національним урядом і урядом штатів, 
тоді як у більшості європейських країн влада концентрується в центрі 
 у руках національного уряду. 

Конституція США, і одна з найбільш "жорстких": за 200 років у 
неї було внесено всього 27 поправок, 10 з них були внесені в 1791 
році, так званий «Білль про права». На противагу юридичної 
конституції існує, на думку американських теоретиків, "жива 
конституція». Іншими словами, Конституція 1787 року діє в даний час 
із численними доповненнями у виді судових прецедентів, законів 
Конгресу, актів президентів. 

Що б не було в інших країнах, у США конституційне правління 
є могутньою силою, з якою необхідно рахуватися. Американська 
Конституція є живим законом, оскільки вона реально проведена в 
життя, в тому числі і за допомогою «судового контролю». Суди 
ефективні провідники конституційної системи.   

Конституція безумовно має верховенство над усіма джерелами 
права. Вона володіє вищим авторитетом. Жодна людина, жодна гілка 
влади  ні президент, ні Конгрес, ні поліцейський на перехресті  не 
мають права ігнорувати Конституцію; її формулювання і правила є 
законом для всіх, а суди виступають у ролі провідників Конституції; 
вони мають право піддавати перевірці конституційні дії з метою 
оголосити їх недійсними і не мають сили. З самого початку поділ 
влади проголошувалося у США в якості основного конституційного 
принципу. 

У США за основу побудови системи державної влади був узятий 
принцип поділу влади, який у американських умовах 
трансформувався в так звану систему стримувань і противаг. У 
Конституції було проведено організаційний поділ між трьома гілками 
державної влади  Конгресом, Президентом і Верховним судом, 
кожному з яких була надана можливість діяти самостійно в 
конституційних рамках. Встановлені відношення між цими органами 
як у минулому, так і зараз мають на меті запобігти посиленню одного 
з них за рахунок іншого і перешкодити одній з частин системи діяти в 
напрямку, протилежному напрямкам інших органів.  

Принцип поділу влади проведений через усі важливі положення 
Конституції. Він виражається у роздільному і послідовному викладі 
правового статусу 3 гілок влади. Створена система органів спочатку 
слабко спиралася на основу державної влади  Виборчий корпус.  

Фактичні відносини між трьома основними органами влади  
Конгресом, Президентом і Верховним судом постійно змінюються, 
але сам принцип поділу влади залишається незмінним. Юридичним 
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засобом впливу Президента на Конгрес є право вето щодо 
законопроектів, прийнятих останнім. Законопроект повертається 
Президентом у Конгрес, який може подолати вето двома третинами 
голосів.  

У арсеналі президента є також так зване кишенькове вето, 
процедура прийняття якого полягає в тому, що своє несхвалення 
Конгресу Президент виражає не письмовою забороною, а тим, що 
залишає законопроект не підписаним до перерви сесії Конгресу, коли 
така перерва наступає до закінчення 10денного передбаченого 
Конституцією терміну для підписання акту Президентом. У цьому 
випадку Конгрес повинен знову прийняти законопроект на наступній 
сесії. Президент не зобов'язаний викладати мотиви застосування 
«кишенькового вето».       

Отже, проаналізований у ході проведення наукового 
дослідження американський досвід доводить, що теорія розподілу 
влади аж ніяк не плід фантазії юристів. Така усталена категорія 
правової науки є підсумок багатовікового розвитку державності 
невпинного пошуку дієвих механізмів, здатних приборкувати 
найбільш кричущі зловживання владою та службовим становищем 
посадовими особами. Крім того розподіл влади є необхідним для 
протидії зосередження влади в одному органі чи отримання вдали 
однією особою чи спорідненою групою осіб. В даному випадку така 
влада стає безконтрольною і деспотичною.  
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
На сучасному етапі розвитку України за умов розширення 

недержавного сектору економіки все більш актуалізується проблема 
пошуку нових організаційноправових рішень у сфері безпеки 
підприємницької діяльності. Її становлення відповідає інтересам не 
лише підприємців – соціального прошарку, який є одним із важливих 
елементів формування громадянського суспільства, але і 
національним інтересам України в цілому, тому питання системи 
організації безпеки підприємницької діяльності в Україні є досить 
актуальним на сьогодні. 

Суб'єкт підприємницької діяльності, перебуваючи у стані 
постійного ризику, ступінь і характер якого визначають його 
засновники або органи управління, постійно орієнтується на  
отримання прибутку якомога вищого рівня. Однак така діяльність 
нерідко характеризується низкою реальних та потенційних загроз для 
підприємства[1, с. 31]. 

Спеціалісти з безпеки вважають, що одним із шляхів створення 
для суб'єктів підприємництва передумов для економічного виживання 
в умовах ринкових відносин є виявлення і нейтралізація загроз 
економічній стабільності підприємств, що і складає суть діяльності 
щодо забезпечення безпеки підприємницької діяльності 

Насамперед треба відзначити, що в Україні відсутній окремий 
закон, який би регулював відносини між суб'єктами підприємницької 
діяльності органами державної влади щодо забезпечення безпеки 
підприємництва [2, с.302]. 

Суспільні відносини, пов'язані із системою організації безпеки 
підприємницької діяльності частково регулюють  такі  нормативні  
акти як: Конституція України, Господарський, Кримінальний, 
Кримінальнопроцесуальний, Цивільний, Податковий, Господарсько
процесуальний та Цивільнопроцесуальний кодекси України; Закони 
України: «Про банки і банківську діяльність»; «Про цінні папери і 
фондовий ринок»; «Про акціонерні товариства»; «Про інформацію»; 
«Про захист інформації в інформаційнотелекомунікаційних 
системах» та ін.  
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Сучасне економічна ситуація в Україні вимагає системного та 
цільового нормативноправового акту, який би чітко регулював 
поняття організації безпеки підприємницької діяльності, її 
забезпечення, в першу чергу з боку держави, відсутність законодавчої 
бази значно гальмує розвиток ефективної системи захисту безпеки  
підприємництва. Тому сьогодні можемо говорити, що ефективна 
система організації безпеки підприємницької діяльності залежить 
виключно від суб’єктів бізнесу, їх розуміння, організаційної та 
фінансової готовності. 

Переважно увесь комплекс заходів із організації безпеки 
покладається на службу безпеки підприємства. Перелік конкретних 
завдань і функцій визначається залежно від виду об'єкта, його 
структури, специфіки його діяльності і може мати й інші функції та 
завдання. Для кожного об'єкта охорони вони визначаються окремо та 
фіксуються у відповідних локальних актах підприємства. 

Основними критеріями оцінки ефективності та надійності служби 
безпеки є: сталий розвиток, збереження і примноження матеріальних 
цінностей підприємства, високий рівень конкурентоспроможності 
продукції та ін. 

Отже, на сьогодні в Україні система організації безпеки 
підприємницької діяльності є недостатньо  врегульованою. Відсутні  в 
необхідному обсязі відповідні нормативноправові акти, що звісно, 
негативно впливає на рівень забезпечення підприємницької діяльності 
в Україні та породжує різного роду правопорушення та злочинні 
посягання. 

Необхідно зауважити, що особливу роль в системі організації 
безпеки підприємницької діяльності займає служба безпеки 
підприємства, як орган, який створюється з метою забезпечення 
шляхом реалізації на підставі стратегічного рішення керівництва. 

Література 
1. Економічна безпекапідприємств, організацій та установ: навч. 
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2. ПастернакТаранушенко Г. Економічнабезпекадержави. 
Статика процесузабезпечення. Підручник для державнихслужбовців, 
науковців, студентів і аспірантів ВНЗ економічногопрофілю / За ред. 
проф. Б. Кравченка. – К.: Кондор, 2002. – 302 с. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ 
БЕЗПЕКИ ЛІСІВОГО ГОСПОДАРСТВА 

Лісове господарство є важливою галуззю економіки України, 
оскільки ліси за своїм призначенням і розміщенням виконують 
економічні, екологічні,  соціальні та інші функції, забезпечуючи 
потреби суспільства у лісових ресурсах. На сьогодні важливим 
завданням держави є нормативноправове забезпечення безпечного  
використання лісових ресурсів. Слід зазначити, що важливим 
чинником такої складної проблеми є потреба фінансового 
забезпечення безпечного розвитку лісового господарства в частині  
раціонального використання, збереження і відтворення лісових 
ресурсів. В умовах обмеженості державних коштів, важливу роль 
відіграють дослідження науковців за даною проблематикою та їх 
пропозиції щодо ефективного використання бюджетних коштів у 
процесі формування системи безпеки лісового господарства.  

Аналіз існуючих досліджень у вітчизняній науці показує, що 
організаційноекономічні аспекти розвитку лісового господарства 
ґрунтовно досліджувались такими науковцями, як Б.М. Данилишин, 
П.В. Кравець,  П.І.Лакида, А.П. Петров та інші. Фінансовоправові 
аспекти означеної проблематики, зокрема,  різні аспекти 
функціонування бюджетного механізму фінансування розвитку 
лісового господарства, розглядалися лише в окремих статтях В.П. 
Печуляка, С.Л. Коваля, О.В. Майор та є недостатньо вивченими. 
Необхідність підвищення ефективності бюджетного фінансування 
заходів безпеки лісового господарства в сучасних умовах обумовило 
здійснення автором даного дослідження. 

Мета дослідження полягає у характеристиці джерел 
фінансування та удосконаленні окремих елементів механізму 
здійснення видатків бюджетів на розвиток заходів безпеки лісового 
господарства у нашій державі.  

Зазначимо, що фінансування розвитку лісового господарства в 
Україні здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих 
бюджетів, лісокористувачів, а також інших джерел, у т. ч. коштів 
міжнародних організацій та іноземних інвесторів. Даний перелік 
джерел фінансування на нормативному рівні закріплений у статті 98 
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(Фінансування заходів з підвищення продуктивності, поліпшення 
якісного складу лісів, їх охорони, захисту і відтворення)  Лісового 
кодексу України (надалі – ЛК України), де зазначено, що видатки на 
підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів, їх 
відтворення і охорони здійснюються за рахунок: 

 державного бюджету та власних коштів підприємств, установ і 
організацій лісового господарства  щодо лісів державної власності; 

 місцевого бюджету та власних коштів підприємств, установ і 
організацій лісового господарства  щодо лісів комунальної власності; 

 власних коштів власників лісів  щодо лісів приватної 
власності[1]. 

Характеризуючи ЛК України як базовий нормативноправовий 
акт, що регулює різні типи суспільних відносин у галузі лісового 
господарства, слід зазначити, що перераховані джерела фінансування 
заходів збереження і розвитку лісового господарства не є 
вичерпними, оскільки «видатки на зазначені заходи можуть 
здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законом»[1]. 

Крім того у ЛК України міститься положення про те, що 
видатки на підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу 
лісів державної і комунальної власності, їх охорону, захист і 
відтворення фінансуються шляхом цільового виділення коштів 
державного та місцевих бюджетів для реалізації загальнодержавних, 
державних і регіональних (місцевих) програм ведення лісового 
господарства [1]. 
 Аналіз даного нормативного акта та деяких інших законів 
України та галузевих підзаконних актів показує, що питання 
забезпечення безпеки лісового господарства знайшло своє 
відображення у державній політиці розвитку лісового господарства у 
напрямках охорони, захисту та відтворення. На нашу думку, всі 
зазначені, а також інші напрями державної діяльності у сфері 
збереження лісових ресурсів повинні бути об’єднані під однією 
комплексною категорією «правове регулювання забезпечення безпеки 
лісового господарства». Адже безпека – це такий стан системи, коли 
дія зовнішніх і внутрішніх факторів не призводить до погіршення 
системи або до неможливості її функціонування і розвитку. Оскільки 
в Україні намітилася тенденція зростання ролі держави у відтворенні 
та охороні лісових ресурсів, а заготівлю деревини здійснюють 
приватні підприємства, які недостатньо відшкодовують державі 
затрати на його вирощування, доцільно створити спеціальний 
цільовий фонд забезпечення безпеки лісового господарства, який 
формується за рахунок обов’язкових внесків зі споживачів деревини і 
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використовується державою на заходи з безпеки лісорозведення, 
лісовідновлення та інших необхідних для галузі дій. Здійснення 
запропонованих заходів сприятиме підвищенню ефективності 
бюджетного фінансування лісового господарства в Україні. Адже 
здійснення бюджетного фінансування забезпечення безпеки лісового 
господарства є необхідним засобом забезпечення безпеки та 
економічної стабільності нашої держави.  

Література  
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ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА 
ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ 

Контрольна діяльність у сфері раціонального використання 
земельних ресурсів є важливим напрямом державної екологічної 
політики. Саме тому, органи управління у галузі використання та 
охорони земель мають розгалужену систему, яка діє у межах 
повноважень, визначених земельним та іншими галузями права 
України. Зазначена система функціонує як єдиний взаємопов'язаний 
механізм. Метою та основним завданням даного дослідження є 
здійснення аналізу окремих аспектів такого виду державної діяльності 
та надання пропозицій щодо її удосконалення. 

Систему органів управління та охорони земель поділяють на два 
види: органи загальної компетенції та органи спеціальної компетенції. 
Особливістю управління у галузі використання та охорони земель 
органами загальної компетенції є те, що вони здійснюють зазначену 
діяльність і разом з тим вирішують інші завдання, віднесені до їхньої 
компетенції, – розвиток економіки, соціальної сфери, національної 
безпеки та оборони тощо. На відміну від них, для органів спеціальної 
компетенції управління у галузі використання та охорони земель є 
головним або одним з головних напрямів їхньої діяльності. 
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До системи органів загальної компетенції належать: Верховна 
Рада України, Кабінет Міністрів України, органи місцевого 
самоврядування, місцеві органи виконавчої влади. Систему органів 
спеціальної компетенції у даній сфері становлять: Міністерство 
екології та природних ресурсів України, Державний агенство України 
по земельних ресурсах. 

Відповідно до ст. 75 Конституції України основними 
повноваженнями Верховної Ради України у галузі управління 
використання та охорони земель є: прийняття законів у галузі 
регулювання земельних відносин; визначення засад державної 
політики у галузі використання та охорони земель; затвердження 
загальнодержавних програм щодо використання та охорони земель; 
встановлення і зміна меж районів і міст; погодження питань, 
пов'язаних з вилученням (викупом) особливо цінних земель; 
вирішення інших питань у галузі земельних відносин згідно з 
Конституцією України. 

Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі земельних 
відносин визначено ЗК України (ст. 13 та ін.). Зокрема, відповідно до 
п. 2 ст. 84 ЗК України він здійснює повноваження власника щодо 
земель державної власності згідно з законом у межах і порядку, 
визначених Кодексом; за погодженням з Верховною Радою України 
має повноваження на продаж земельних ділянок, що перебувають у 
власності держави, іноземним державам та іноземним юридичним 
особам (п. 1 ст. 129 ЗК України); уповноважений надавати у постійне 
користування земельні ділянки із земель державної власності 
юридичним особам у випадках, визначених статтями 9 і 150 ЗК 
України (п. 7 ст. 122); має право приймати рішення щодо вилучення 
земельних ділянок державної власності, які перебувають у 
постійному користуванні, для суспільних та інших потреб (п. 2 ст. 
149); визначає порядок встановлення та зміни цільового призначення 
земель (ч. 3 ст. 20 ЗК); надає дозвіл на проведення розвідувальних 
робіт на землях заповідників, національних природних парків, 
дендрологічних і ботанічних садів, археологічних пам'яток (п. 3 ст. 
97); затверджує методику грошової та експертної оцінки землі (п. 8 
ст. 128); здійснює інші повноваження [1]. 

Органи місцевого самоврядування виконують управлінські 
функції у сфері земельних відносин відповідно до статей 812 ЗК 
України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
"Про столицю України  містогерой Київ". До їхніх повноважень 
належать: розпоряджання землями територіальних громад; підготовка 
висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок із 
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земель державної власності, що проводять органи виконавчої влади; 
встановлення та зміна меж відповідних адміністративно
територіальних одиниць; організація землеустрою; забезпечення 
реалізації державної політики у галузі використання та охорони 
земель та інші. 

Повноваження місцевих державних адміністрацій визначено в 
ст. 17 ЗК України та Законі України "Про місцеві державні 
адміністрації". Вони, зокрема, розпоряджаються землями державної 
власності у межах, визначених ЗК України; беруть участь у розробці 
та забезпеченні виконання загальнодержавних і регіональних програм 
з питань використання та охорони земель; координують здійснення 
землеустрою та державного контролю за використанням та охороною 
земель; готують висновки щодо надання або вилучення (викупу) 
земельних ділянок; викуповують земельні ділянки; викуповують 
земельні ділянки для суспільних потреб [2]. 

Серед повноважень Міністерства екології та природних ресурсів 
України як центрального органу виконавчої влади з питань екології та 
природних ресурсів у галузі земельних відносин ст. 14 ЗК України 
виділяє: участь у розробці та реалізації загальнодержавних і 
регіональних програм використання та охорони земель; організація 
моніторингу земель; участь у розробці нормативних документів у 
галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів; здійснення 
державної екологічної експертизи землекористування; внесення 
пропозицій щодо формування державної політики у галузі охорони та 
раціонального використання земель; міжнародне співробітництво з 
питань охорони земель тощо. 

Отже, на нашу думку, необхідним є здійснення уніфікації 
законодавства, яке містить розрізнені норми про повноваження 
державних контролюючих органів у сфері земельних відносин та 
посилення відповідальності посадових осіб самих контролюючих 
органів за неналежну контрольнонаглядову діяльність. 

Література 
1. Земельний кодекс України: Закон України від 05.02. 2004 р № 

1457IV // Відомості Верховної Ради України №122 2004. 
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НЕСПЛАТА ПОДАТКУ ЯК ВИД ПРАВОПОРУШЕННЯ  
У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА  

Формування української податкової системи супроводжується 
кризовими явищами майже у всіх сферах суспільного, економічного 
та політичного життя. Тому за таких умов, проблема несплати 
податків суб’єктами господарської діяльності набуває все більшого 
значення. Оскільки, останнім часом багато підприємств ухиляються 
від сплати податків, для них це стало вже нормою поведінки, та 
«способом існування» тому що в підсумку, підприємства отримують 
невиправдані прибутки для ведення бізнесу та неформального 
вирішення виробничих і соціальних проблем, в умовах коли Україна 
перебуваючи на етапі формування нових європейських цінностей, 
борючись з корупцією, запроваджуючи дієвий демократичний лад.  

У податковій системі України функції податків, зборів, платежів 
(далі податків) визначають їхню сутність, є похідними від функцій 
фінансів і виконують такі самі завдання, проте у вужчих межах. 
Основною сутнісною функцію податків є фіскальна функція, 
відповідно до якої податки виконують своє основне призначення – 
наповнення дохідної частини бюджету. Тобто грошові кошти від 
сплати податків формують доходи держави для задоволення потреб 
суспільства [1, с. 162].  

До найбільш негативних наслідків несплати податків можна 
віднести: скорочення дохідної частини бюджетів всіх рівнів та, 
відповідно, зростання бюджетного дефіциту; установлення в 
результаті ухилення окремих суб'єктів господарювання від сплати 
податків, нерівності між добросовісними платниками і порушниками 
податкового законодавства, що не відповідає принципам ринкової 
конкуренції; порушення принципу соціальної справедливості, 
оскільки неплатники податків перекладають свій  податковий тягар на 
тих, хто виконує свої податкові зобов'язання. 

Значні масштаби ухилення від оподаткування порушують 
основний принцип оподаткування – «рівний розподіл податків», за 
яким платежі до бюджету мають бути пропорційними з його 
доходами, і винятки для окремих осіб неприпустимі. 
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Тому, через несплату податків руйнується формування 
фінансових надходжень у державний бюджет, що призводить до 
розвитку ряду негативних тенденцій в економіці та соціальній сфері, 
таких, як порушення правил чесної конкуренції, недостатнє фінансове 
забезпечення суспільного сектору господарства, зростанню корупції, 
відтоку капіталів за кордон тощо. 

Вирішенням даного феномену, можливе на мою думку, тільки за 
рахунок створення дієвого механізму здійснення податкового 
контролю, як одного з основних видів державного фінансового 
контролю в Україні і з створенням більш гнучких умов для 
підприємців. 

Отже, на сьогодні, проведення основних видів державного 
фінансового контролю – податкового та митного контролю 
регулюється Податковим Кодексом (далі ПК України). Зокрема п. 
41.1 ПК України визначено, що контролюючими органами є органи 
доходів і зборів – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування єдиної податкової, державної, митної політики в частині 
адміністрування податків і зборів, митних платежів, та реалізує 
державну податкову, державну митну політику (далі центральний 
орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну податкову і митну політику), його територіальні органи [2]. 

На сьогодні основною формою податкового контролю є 
податкова перевірка. Сама така форма є найбільш ефективна з точки 
зору виявлення та забезпечення сплати не задекларованих, не 
нарахованих та вчасно не внесених податків до бюджету. Податкові 
перевірки забезпечують безпосередній контроль за повнотою і 
правильністю обчислення податків, який може бути реалізований 
тільки шляхом порівняння податкових декларацій (розрахунків), що 
їх подають платники податків, з фактичними даними щодо їх 
фінансовогосподарської діяльності. [1, с. 163] 

Таким чином, сукупність зазначених чинників, а саме 
недосконалість чинного податкового законодавства та бажання 
отримати максимальні прибутки, а також відсутність довіри між 
органами влади і платниками податків створюють для платників 
податків велику спокусу недоплатити або взагалі ухилитися від 
сплати податків. Проблема несплати податків є актуальною і потребує 
вжиття заходів, спрямованих на її вирішення. 

Необхідно зазначити, що на сьогодні формується напрям науки 
фінансового права, який має назву податкова ризикологія. Завданням 
сучасної правової науки у галузі оподаткування є визначення всіх 
типів податкових ризиків платників податків, держави та спільних 
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ризиків. Крім того. Частиною досліджень у сфері податкової 
ризикології повинно стати побудова доказової бази розмежування 
ухилення та уникнення від сплати податків. 

Отже, з вище загаданого хочеться зазначити, що питання про 
вирішення несплати податків може бути вирішене таким чином:  

1. Створення необхідних умов для суб’єкта господарювання, а 
саме: вплинути на поведінку платника, тобто на його наміри 
приховувати об’єкт оподаткування можна за допомогою:  

а) зниження податкових ставок з одночасним розширенням бази 
оподаткування; 

б) спрощення процедури адміністрування податків; 
в) скасування фіскальних платежів, адміністрування яких є 

невиправдано витратним, що дозволить поступово знизити податкове 
навантаження на суб’єктів господарювання і поліпшить умови для 
розвитку їх діяльності.  

2. Підвищення ефективності роботи фіскальної служби з 
виявлення фактів несплати податків, створення умов за яких 
практично неможливо ухилитися від сплати податків, шляхом: 

а) забезпечення невідворотності покарання в разі виявлення 
таких фактів. Навіть незначне зростання ймовірності покарання 
приведе до позитивного ефекту у справі звуження масштабів 
ухилення.  

б) формування національної податкової свідомості шляхом 
проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи, щоб 
максимізувати добровільність сплати податків. 

в) удосконалення податкового законодавства. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ 

Питання збереження національної безпеки України набуло не 
аби якої актуальності. Вже майже 3 роки Україна протистоїть 
військовій агресії Російської Федерації на сході України, боронячи 
свої кордони та захищаючи населення окремих районів Донецької на 
Луганської областей від країниагресора. У зв’язку з цим, необхідно 
змінювати підхід до забезпечення та зміцнення національної безпеки. 

КонституціяУкраїни не даєтлумаченняпоняття 
«національнабезпека», хочазазначає,що в 
інтересахнаціональноїбезпекиможуть законно обмежувати права та 
свободилюдини і громадянина (ст. 34) [1]. Однак інший нормативно
правовий акт, зокрема Закон України «Про основи національної 
безпеки України» закріплює поняття «національна безпека». 
Відповідно до цього законодавчого акту, національна безпека  
захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, 
суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток 
суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація 
реальних та потенційних загроз національним інтересам у сферах 
правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, прикордонної 
діяльності та оборони та інших сферах[2]. 

Основними складовими забезпечення національної безпеки є: 
захист державного ладу; захист суспільного ладу; забезпечення 
територіальної недоторканності і суверенітету; забезпечення 
політичної та економічної незалежності нації; забезпечення здоров’я 
нації; охорона громадського порядку; боротьба зі злочинністю; 
забезпечення техногенної безпеки і захист від загроз стихійних лих. 

Необхідність детальної регламентації правового регулювання 
викликана потребами народу України у захисті та розвитку, 
наявністю великої кількості органів, відповідальних за прийняття та 
організацію виконання тих чи інших управлінських рішень у сфері 
безпеки, високою відповідальністю і їх великою цінністю, як для 
окремого індивіда, так і для держави в цілому. 
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Важливість дослідження нормативноправової бази 
регулювання національної безпеки України є безспірною.  

Система нормативноправового забезпечення національної 
безпеки становить норми Конституції України,а також сукупність 
законів та підзаконних нормативних актів, які утворюють законодавче 
поле для функціонування системи національної безпеки і виконання 
нею свого призначення 

Нормативноправову базу складає КонституціяУкраїни, Закон 
України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 
року, інші нормативноправові акти та визнаніУкраїноюміжнародні 
договори та угоди, СтратегіянаціональноїбезпекиУкраїни і Воєнна 
доктрина України, доктрини, концепції, стратегії і програми, якими 
визначаються цільові настанови та керівні принципи воєнного 
будівництва, а також напрями діяльності органів державної влади в 
конкретній обстановці з метою своєчасного виявлення, відвернення і 
нейтралізації реальних і потенційних загроз національним 
інтересамУкраїни, які розробляються і затверджуються Президентом 
України. 

Необхідно відмітити, що чинне законодавство України з питань 
забезпечення національноїбезпеки є в деякій мірі застарілим та 
неефективним в умовах збройного конфлікту на сході України, а 
закладені у ньому норми щодо дійорганів державної влади та силових 
структур як у мирний час, так і у воєнний часне пристосовані до 
нових способів ведення гібридної війни. Різноманітність викладення 
одних й тих норм породжує неправильне трактування, що призводить 
до суперечок під час застосування норм на практиці.  

За таких обставин, вважаємо доцільним визначити поняття 
«забезпечення національної безпеки».Забезпечення національної 
безпеки – комплекс політичних, економічних, соціальних, з охорони 
здоров’я, військових і правових заходів, спрямованих на забезпечення 
нормальної життєдіяльності нації та усунення можливих загроз. 

Для забезпечення національної безпеки, шляхи досягнення 
такого стану вимагають від керівництва країни та народу 
кардинальних дій. Так перший крок було зроблено. Відповідно 
Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 було 
ухвалено до Стратегіюсталого розвитку «Україна–2020» [3].Виходячи 
з тексту документа можна визначити, що реформування системи 
національної безпеки та оборони є пріоритетом держави. 

Отже, існує необхідність чіткого законодавчого врегулювання 
як самих понять «система національної безпеки» та «система 
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забезпечення національної безпеки», так і принципів побудови та 
функціонування системи забезпечення національної безпеки України.  
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ТЕОРЕТИКО – ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 

З розвитком новітніх технологій  доступ до будьякої інформації 
став майже необмежений, а її потік важко контрольованим. В 
теперішній час, коли інформаційна війна (маніпулювання свідомістю, 
зомбіювання, інформаційний тероризм) є чи не головною зброєю, яку 
застосовує Російська Федерація у веденні гібридної війни щодо 
України, гостро постає питання забезпечення інформаційної безпеки 
України як складової національної безпеки держави.  

Необхідно відмітити, що Закон України «Про основи 
національної безпеки України» визначає основні засади політики 
держави, спрямованої на зaхист національних інтересів і 
гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держaви від 
зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності [1]. 
Однією з таких сфер являється саме інформаційна безпека. Згідно 
розд.VI п. 3 Закону України «Про Концепцію Національної програми 
інформатизації», інформаційна безпека є невід'ємною частиною 
політичної, економічної та інших складових національної безпеки [2]. 

У контексті важливості забезпечення інформаційної безпеки, 
варто зазначити, що інформація являється невичерпним та 
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глобальним ресурсом, яким володіє людина. Відповідно до Закону 
України «Про інформацію» інформація – це будьякі відомості або 
дані, які можуть бути збережені на мaтеріальних носіях або 
відображені в електронному вигляді [3].  

Ефективність системи забезпечення інформaційної безпеки 
держави являється впливовим чинником в політиці будьякого 
суб’єкта геополітичної конкуренції. Навпаки ж неефективність цієї 
системи може призвести до виникнення загроз, наслідки яких можуть 
викликати порушення державного управління або ж крах 
національної економіки.  

Україна поступово розбудовує свій інформаційний простір, але 
чіткого закону який би визначав концепцію забезпечення 
інформаційної безпеки України не має. Однак у зв’язку з агресивною 
інформаційною поведінкою Російської Федерації щодо України та 
зазіханням на інформаційний суверенітет нашої держави питанню 
забезпечення інформаційної безпеки приділяється все більше уваги. 
Указом Президентa України було оприлюднено рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 24 квітня 2014 року «Про 
заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної 
політики у сфері інформаційної безпеки». У зв’язку з цим 
передбачено розробити і внести законопроекти про внесення змін до 
законів України, що стосуються протидії інформаційній агресії 
іноземних держав. Міністерством інформаційної політики, при якому 
створено Експертну Раду, має завданням розробити Стратегію 
інформаційної політики, Концепцію інформаційної безпеки та 
Державну програму інформаційного розвитку. 

Важливим у забезпеченні інформаційного суверенітету стало 
затвердження Указом Президента України «Доктрини інформаційної 
безпеки України» від 25 лютого 2017 року, яка має на меті уточнення 
засад формування та реалізації державної інформаційної політики, 
насамперед щодо протидії руйнівному інформаційному впливу 
Російської Федерації в умовах розв'язаної нею гібридної війни [4]. 

Україна знаходиться в процесі інтеграції у Європейський Союз, 
тому особливого значення набуває проблема інформаційного 
забезпечення політики європейської інтеграції. Завданням 
інформаційної політики визначається необхідність забезпечити 
вирішення двох основних завдань: 

 1. Забезпечити загальнонaціональну підтримку курсу інтеграції 
України в Європейський Союз широкими колами громадськості, 
створити проєвропейську більшість в суспільстві. 
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 2. Донести до урядів і громадськості країнчленів Європейського 
Союзу об’єктивну інформацію про Україну, її досягнення на шляху 
проведення реформ та створення позитивного іміджу. 

Насамкінець необхідно відмітити, що в теперішній воєнно
інформаційний період Україна має бути готова забезпечити свою 
інформаційну безпеку, при цьому нашій державі потрібно розробити 
чітку стратегію інформаційного захисту враховуючи різні аспекти.  
Кроки до вдосконалення були зроблені, але їх не достатньо, оскільки 
цей процес повинен бути безперервний, якісний і дієвий. 
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Перебудова української економіки до ринкового типу призвела 

до виникнення такого негативного явища як фіктивне 
підприємництво. 

Відповідно до Кримінального кодексу України, фіктивним 
підприємництвом є створення або придбання суб'єктів 
підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття 
незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є 
заборона. [1, c.131] 

Увага до дослідження цієї проблеми не втрачає своєї 
актуальності, адже в сучасній України більшість економічних 



308 
 

злочинів вчиняються саме через фіктивні підприємства, що 
призводить до створення сприятливих умов для розвитку тіньової 
економіки та багатомільйонних збитків, яких зазнають держава, 
громадяни та юридичні особи. 

Дослідженням проблеми фіктивного підприємництва в Україні 
займалися О. Грін, В. Кміть, Ю. Опалінський, В. Хахулін.  

Фіктивні комерційні структури створюються з метою ухилення 
від сплати податків, митних платежів, укладанні «фіктивних» угод зі 
справжніми суб’єктами підприємницької діяльності, здійснення 
шахрайських дій при заволодінні грошовими коштами інших 
суб’єктів підприємницької діяльності, банків, держави, приховування 
фактів заняття забороненими видами підприємницької діяльності, 
порушення порядку випуску та обігу цінних паперів, зокрема, шляхом 
підроблення документів, печаток, проведення інших операції з 
ознаками фіктивності. 

„Фірмиметелики” здійснюють свою діяльність з порушенням 
законно визначеного порядку реєстрації суб’єктів господарювання  
різних видів і форм, діють на підставі фальсифікованих 
засновницьких та інших установчих документів або від імені 
неіснуючих суб’єктів підприємницької діяльності. Вони створюються 
для короткочасного (від одного тижня до двохтрьох місяців) 
здійснення реальної підприємницької діяльності без наміру сплати 
при цьому будьяких податків. 

Суспільна небезпека фіктивного підприємництва полягає в 
заподіянні майнової шкоди юридичним і фізичним особам, а також 
державі, що виражається в розширенні масштабів недобросовісної 
конкуренції, незаконній конвертації безготівкових коштів у готівку, у 
сприянні легалізації (відмиванню) коштів, здобутих злочинним 
шляхом, приховування фактів заняття забороненими видами 
діяльності, створенні передумов для ухилення від оподаткування і для 
досягнення інших протиправних цілей. Фіктивне підприємництво  
порушує стабільність господарського обороту, дискредитує 
підприємницьку діяльність.[2, c.11] 

Передумовою порушення кримінальних справ про фіктивне 
підприємництво, як правило, є дослідна перевірка, у процесі якої 
мають бути отримані дані, що свідчать про наявність злочину. 
Доказами фіктивності конкретного підприємства, зокрема, можуть 
бути: реєстрація підприємства на "підставну" особу за підробленими, 
втраченими, позиченими або викраденими документами, 
документами померлих осіб, за вигаданою юридичною адресою; 
внесення до установчих документів неправдивих даних про 
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засновників і керівників підприємства; залучення до протиправної 
діяльності шляхом призначення на посаду керівника людини з 
особливим соціальним статусом (наприклад психічно хворої); 
відсутність ознак діяльності фірми, яка зазначена в її установчих 
документах; короткий термін функціонування підприємства 
(наприклад, він не перевищує одного податкового періоду, що 
зводить нанівець можливість контролю за його діяльністю,  так звані 
фірмиодноденки); відсутність руху коштів на банківських рахунках 
підприємства або, навпаки, занадто великий обсяг фінансових 
операцій нещодавно зареєстрованого підприємства. 

Кримінальне законодавство сьогодні не забезпечує можливості 
ефективно притягувати винних до кримінальної відповідальності за 
соціально небезпечні для суспільства і держави дії, пов’язані з 
фіктивною діяльністю суб’єктів підприємництва.[3, c.139143] 

Для ефективної боротьби  з таким негативним явищем як 
фіктивне підприємництво необхідне законодавче врегулювання цієї 
проблеми, зокрема: 

 законодавче закріплення поняття «фіктивне підприємство» 
та доповнення його ознак та різновидів; 

 запровадження  відповідальності посадових осіб, що 
проводять державну реєстрацію фіктивних підприємств та 
допускають порушення встановленого порядку реєстрації; 

 передбачення інших видів санкцій (позбавлення волі) за 
порушення норм про кримінальну відповідальність за проведення 
державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – 
підприємця з внесенням у відповідні документи завідомо 
неправдивих відомостей. 

Проблеми, що виникають при реалізації кримінальної 
відповідальності за фіктивне підприємництво,  потребують  
подальшого  дослідження  і удосконалення. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВА 

З метою забезпечення інформаційної безпеки підприємства в 
Україні функціонують органи судової влади, органи публічної 
адміністрації та недержавні структури, які складають комплексну 
адміністративноправову систему, та які  забезпечують реалізацію 
відповідних заходів щодо вирішення проблем у даній сфері. 
Проблема методики оцінювання рівня інформаційної безпеки 
сучасних підприємств перебуває в процесі розроблення, що викликає 
необхідність її комплексного вирішення з урахуванням сучасних 
тенденцій розвитку підприємств, використання нових технологій та 
вирішення проблем, викликаних неодноразовими випадками 
розповсюдження  комерційно важливої інформації, яка дозволяє 
успішно конкурувати на ринку товарів та послуг. 
 Відзначимо, що в науковій літературі відсутній єдиний погляд 
на зміст понять «інформаційна безпека» та «інформаційна безпека 
підприємства».  

Так, В. Цимбалюк характеризує інформаційну безпеку в умовах 
формування інформаційного суспільства як захист інформації в 
автоматизованих комп'ютерних системах [2, с. 3], В. Фурашев вважає, 
що інформаційна безпека  це вид суспільних інформаційних 
правовідносин зі створення, підтримки, охорони і захисту бажаних 
для людини, суспільства і держави безпечних умов життєдіяльності 
[3, с. 48], С. Гуцу пропонує розглядати інформаційну безпеку як стан 
захищеності потреб в інформації фізичних осіб, суспільства і 
держави, при якому забезпечується їх існування і прогресивний 
розвиток незалежно від наявності внутрішніх і зовнішніх 
інформаційних загроз [4, с. 35]. Цікавим і одночасно дискусійним є 
визначення, в якому Б. Кормич зазначає, що інформаційна безпека  
це захист встановлених законом правил, за якими здійснюються 
інформаційні процеси в державі, що забезпечують гарантовані 
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Конституцією умови існування і розвитку людини, всього суспільства 
і держави [5, с. 241].  

Слід відзначити, що досліджені погляди створюють істотне 
наукове підґрунтя, однак, наведені позиції мають певний недолік, 
зокрема: неможливість в повному обсязі охопити всіх суб’єктів 
державного управління.  

Таким чином, інформаційну безпеку слід розглядати як 
забезпечення реалізації національних інтересів за допомогою 
різноманітних засобів, наявних в її розпорядженні.  

Досвід показує, що для боротьби з правопорушеннями у сфері 
обігу інформації на підприємстві необхідна цілеспрямована 
організація процесу захисту інформаційних ресурсів. Джерело цього 
виду загроз може бути внутрішнім (власні працівники), зовнішнім 
(наприклад, конкуренти) і змішаним (замовники  зовнішні, а 
виконавець  працівник фірми). Як показує практика, переважна 
більшість таких правопорушень здійснюються самими працівниками 
підприємства [6, с. 20]. 

Що ж є безпосереднім об'єктом правопорушень у сфері обігу 
інформації? Перш за все  це інформація (дані). Правопорушник 
отримує доступ до інформації, яка охороняється, без дозволу її 
власника або з порушенням встановленого порядку доступу. Способи 
такого неправомірного доступу до комп'ютерної інформації можуть 
бути різними  крадіжка носія інформації, порушення засобів захисту 
інформації, використання чужого імені, зміна коду або адреси 
технічного пристрою, надання фіктивних документів на право 
доступу до інформації, установлення апаратури запису, що 
підключається до каналів передачі даних. Причому доступ може бути 
здійснений на території підприємства, де зберігаються носії, з 
комп'ютера на робочому місці, з локальної мережі, глобальної мережі.  

Всі загрози об'єктам інформаційної безпеки за способом впливу 
поділені на такі групи [7, с. 172]: інформаційні, фізичні, 
організаційноправові, радіоелектронні, програмноматематичні. 
Наслідки скоєних протиправних дій можуть бути різними: а) 
копіювання інформації (оригінал при цьому зберігається); б) зміна 
змісту інформації в порівнянні з тією, яка була раніше; в) знищення 
інформації без можливості її відновлення; г) блокування інформації  
неможливість її використання при збереженні інформації; д) 
порушення роботи комп'ютерної техніки, системи або мережі. 

Так, можна зробити висновок, що проблеми, пов'язані з 
інформаційною безпекою на підприємствах, можуть бути вирішені 
тільки за допомогою систематичного і комплексного підходу 
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виявлення, попередження правопорушення та призначення суворого 
покарання за протиправні дії. Забезпечення незмінності інформації 
під час її зберігання або передачі, тобто забезпечення її цілісності та 
запровадження єдиного принципу контролю за зберіганням 
інформації. 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБЄК’ТІВ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Конституцією України гарантовано, що кожен має право на 
підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом [1, ст.42]. 
Господарський Кодекс визначає, що здійснювати таку діяльність 
можуть суб’єкти господарювання (підприємництва)  господарські 
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організації та громадяни України, іноземці, особи без громадянства, 
які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно 
до закону як підприємці [2, ч.2 ст.55]. І на даний час одним з 
найактуальніших питань в юридичній практиці та в сфері 
законодавства є питання щодо захисту економічних, соціальних та 
інших прав суб’єктів підприємництва. 

Право на судовий захист закріплюється і гарантується на 
конституційному рівні [1, ст.55]. Разом з цим захист прав суб’єктів 
підприємництва регулюється і гарантується нормами цивільного і 
господарського кодексів. Так чому все ж таки виникає проблема в 
питані захисту прав підприємців? Дане питання викликало цікавість 
дослідника та спонукало до більш детального опрацювання даної 
проблематики. 

Аналіз наукових досліджень дає змогу окреслити найбільш 
суттєві причини появи цих проблем. Незважаючи на інтенсивний і в 
цілому прогресивний розвиток законодавства, що регулює діяльність 
суб’єктів господарювання, на сьогодні існує безліч відносин у сфері 
підприємництва, які не врегульовані законом або регулятивний вплив 
яких є досить слабким через велику кількість підзаконних 
нормативноправових актів, що знижує ефективність правового 
впливу на підприємницьку діяльність, а часта зміна законодавства 
викликана його невисоким рівнем, неправильним співвідношенням 
законів і підзаконних актів, відсутністю гнучкості та належного 
регулятивного потенціалу. Через це з’являється безліч юридичних 
колізій, що в свою чергу ускладнює процедуру захисту суб’єктами 
підприємництва своїх прав. 

Так, найбільш проблемною сферою правового регулювання є 
відносини щодо податків. Як зазначає Хрімлі О.Г.через наявність 
великої кількості законів та підзаконних нормативноправових актів, 
які регулюють відносини щодо податків, виникають юридичні 
колізії.[3, стр.84]. Тому працівники Державної Фіскальної Служби 
при застосуванні штрафних санкцій до суб’єктів підприємництва 
часто видають акти на свій розсуд, які не відповідають чинному 
законодавству. Через це однією з найбільш поширених у судовій 
практиці категорій спорів про визнання недійсними актів державних 
органів ненормативного характеру є визнання недійсними актів 
державної фіскальної служби. 

Не дивлячись на те, що більшість судових рішень приймається 
на користь суб’єктів підприємництва, проблема із податками все ж 
таки існує. Отже, деякі підприємці з метою певного самозахисту 
починають займатися тіньовим бізнесом. Не зважаючи уваги на те,що 
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згідно із Кримінальним Кодексом України за видання нормативно
правових актів, що зменшують або збільшують витрати бюджету 
всупереч закону [4, ст.211] настає кримінальна відповідальність, деякі 
суб’єкти підприємництва йдуть на такий ризик. 

Як зазначає Рум’янцева В.В. така ситуація не обмежується лише 
колом правовідносин щодо податків. Підприємці звертаються до суду 
із справами про банкрутство, спорами щодо конкуренції, ліквідації чи 
реорганізації підприємства тощо.[5, стр.1] Все це призводить до 
певних негативних наслідків: поява та розвиток тіньового сектору 
економіки, пошук засобів обдурити державні служби найближчім 
часом можуть призвести не тільки до збільшення справ у судах щодо 
захисту прав окремих суб’єктів підприємницької діяльності, а й до 
більш глобальних проблем, пов’язаних із правовим та економічним 
розвитком держави в цілому. 

Зараз наша країна готується стати однією з країнчленів ЕС. І це 
дуже гарна можливість для того, щоб вивчати досвід інших країн з 
організації і діяльності спеціалізованих судів для ефективного захисту 
прав суб’єктів підприємницької діяльності. Так, аналіз зарубіжного 
досвіду показує, що для такого захисту створені спеціалізовані суди 
(суд зі справ про банкрутство, суд з питань міжнародної торгівлі та 
ін.), які для розгляду справ залучають не тільки юристів, а й 
професіоналів певного виду діяльності.  

Отже, на основі вищезазначеного можна зробити висновок, що 
буде доцільним застосування методів та приймів, що застосовуються 
спеціалізованими судами іноземних держав не тільки на практиці, а й 
на законодавчому рівні. Це поліпшить нашу власну правову систему 
та виведе її на більш високий рівень правової захищеності 
вітчизняних суб’єктів підприємницької діяльності. Так, українські 
підприємці будуть почувати себе більш вільними та будуть впевнені у 
тому, що їхня країна зможе їх захистити, створивши європейсько 
орієнтовану правову систему захисту підприємництва. Крім того, 
впровадження зарубіжного досвіду захисту свої прав суб’єктами 
підприємницької діяльності, надасть упевненість досягнення правоти 
у судових інстанціях за результатами контрольноперевірочної 
діяльності та уникнення корупційних зазіхань з боку державних та 
муніципальних чиновників різних рівнів. 
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ПОНЯТТЯ ПРОМИСЛОВОГО ШПИГУНСТВА ТА  
ЗАХИСТ ВІД НЬОГО 

Хто володіє інформацією, той володіє світом,тому питання 
захисту даних потребує детального аналізу істерикоправових 
аспектів розвитку як на міжнародному, так і  на національному 
рівнях, чим і пояснюється актуальність даної теми. 

Явище «шпигунство», таке ж давнє як і наша цивілізація. 
Економічна розвідка є невід’ємною частиною історичного розвитку 
продуктивних сил, оскільки, відповідно до еволюції, змінювала 
характер виробництва і цим сприяла розвитку науки та техніки.  

Письменник Анрі Беке у книзі «Боротьба за вогонь» описує 
один з найдавніших прикладів промислового шпигунства: герої книги 
– первісні люди – відправлялися до сусіднього племені, щоб викрасти 
секрет добування вогню [1]. 

Китайська хроніка (XV ст. до нашої ери) вміщає в собі розповідь 
про китайську принцесу,яка в своєму капелюшку, прикрашеному 
живими квітами, вивезла з Китаю шовкопрядів і передала їх своєму 
нареченому разом із секретом виготовлення шовку. Таким вчинком, 
китайська принцеса, позбавила свою країну монополії в цій галузі. 
Пізніше, промислове шпигунство набирало стрімкого розвитку. 
Зокрема у середньовіччя, йшла боротьба за секрети «грецького 
вогню» (самозаймистої речовини, яка в закупорених глиняних 
посудинах використовувалася для бомбардування ворожих кораблів), 
а також порцеляни. Технологію виготовлення останньої було 
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викрадено в Китаю. Вона потрапила до Великобританії, Німеччини, 
Австрії, Росії, Італії, на Скандинавські острови, а звідти — по усьому 
світу [1]. 

Промисловий шпіонаж  передбачає засоби та способи що 
суперечать чинному законодавству. За сучасних умов об’єктами 
промислового шпигунства є матеріальні та нематеріальні об’єкти, які 
містять в собі комерційну таємницю підприємства.  

Промислові шпигуни щоразу доводять, що близько 75% 
інформації про зацікавлений ними об’єкт можливо отримати 
законними методами: Інтернет, періодичні видання (газети, журнали), 
шляхом купівлі та вивчення товарів конкурентів, діловим 
моніторингом. Водночас швидко розвивається й інші види 
промислового шпигунства, які в основі мають вторгнення в зони 
таємниці переговорів, листування та збір інформації, що знаходиться 
під охороною закону. 

Електронні носії  є одним із уразливих каналів вилучення 
інформації, що є конфіденційною. Експерти стверджують, що 8090% 
користувачів є незахищеними від доступу розвідників до системи. 
Ефективним, проте не зручним, є не підключення комп’ютерів з 
інформацією підприємства до мережі [2]. 

Соціальнопсихологічними заходами захисту від промислового 
шпигунства є: бесіди з працівниками з приводу введення нових 
технологій, попередження про відповідальність за розголошення 
конфіденційної інформації. 

До юридичних заходів відносять оформлення в 
документальному вигляді переліку відомостей, що складають собою 
комерційну таємницю та складання супровідних документів. 
Найважливішим елементом захисту від промислового шпигунства є 
національне законодавство [2]. 

Уряди високорозвинених країн світу ведуть активну боротьбу з 
промисловим шпигунством: впроваджують використання різного 
роду кодів доступу, рекомендують підписання договорів про 
нерозголошення конфіденційної інформації, фінансово підтримують 
високотехнологічний сектор, акцентують увагу на стратегічному 
управлінні у воєнній та оборонній сферах.  

Підсумовуючи, можна зазначити, що питання захисту 
інформації, подальших досліджень особливостей промислового 
шпигунства та шляхів уникнення правопорушень будуть актуальними 
і в майбутньому, а тому потребують ґрунтовного дослідження 
науковцями галузей адміністративного, фінансового, інформаційного 
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права, а також фахівцями у галузі безпеки підприємницької 
діяльності.  
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РОЛЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

Сьогодні у більшості країн світу інформація є першоосновою 
для життя людини, результатом її творчої діяльності, найціннішим 
капіталом. Під впливом глобалізаційних процесів та розвитку 
можливостей мережі інтернет державні кордони стають практично 
прозорими для поширення будьякої інформації, у тому числі 
конфіденційної. Тому часто виникає проблема її правової охорони, 
адже володіючи певними відомостями технічного, технологічного, 
організаційного чи іншого характеру, суб'єкт господарювання може 
так чи інакше досягти деяких переваг над конкурентами, а тому він 
цілком заінтересований зробити відповідний секрет недоступним для 
третіх осіб і в такий спосіб виключити можливість його 
несанкціонованого використання [1]. 

У законодавстві України функціонує певна кількість 
нормативноправових актів, які визначають поняття інформації з 
обмеженим доступом та певним чином встановлюють її правовий 
режим. Але оскільки у межах нашого питання комерційна таємниця 
розглядатиметься як об’єкт права інтелектуальної власності, як 
інформація про внутрішнє функціонування підприємства і як продукт 
торгового обігу, то основоположними джерелами під час дослідження 
поставленої проблеми будуть Цивільний та Господарський кодекси 
України, а також нормативноправові акти, які встановлюють 
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юридичну відповідальність за порушення законодавства про 
конфіденційну інформацію.  

Так, стаття 505 ЦК України зводиться до того, що комерційною 
таємницею є невідома для більшості інших осіб інформація, яка має 
господарську цінність та стала предметом заходів щодо збереження її 
секретності, вжитих уповноваженою на те особою [2]. 

В свою чергу Господарським кодексом України передбачено, 
що комерційною таємницею можуть бути визнані відомості, пов'язані 
з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою 
діяльністю суб'єкта господарювання, розголошення яких може 
завдати шкоди його інтересам. Важливим є те, що згідно цим 
нормативним актам, склад і обсяг конфіденційних відомостей, спосіб 
їх захисту визначаються самим суб'єктом господарської діяльності 
[3]. 

Але необхідно мати на увазі, не вся інформація може бути 
віднесена до таємної, як вказує на це ч. 2 ст. 505 ЦК, відсилаючи дане 
питання до відповідного закону. Однак на сьогодні такий ще не 
прийнято, натомість продовжує діяти Постанова Кабінету Міністрів 
України № 611 від 09.08.1993 р. «Про перелік відомостей, що не 
становлять комерційної таємниці». Це, наприклад, такі відомості[4]: 

 установчі документи, документи, що дозволяють займатися 
підприємницькою діяльністю та її окремими видами; 

 документи про сплату податків та інших обов’язкових платежів; 
 відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають 

оголошенню тощо 
Тобто, не може бути конфіденційною інформація, відкритість 

якої є  необхідним мінімумом для запобігання можливим 
зловживанням чи порушенням норм законодавства з боку її власника.  

При цьому варто зазначити, що задля  реалізації правових норм, 
які покликані врегулювати процес функціонування інституту 
комерційної таємниці, в державі обов’язково має бути присутня 
розгалужена система юридичної відповідальності за неправомірні 
посягання на такі конфіденційні відомості, адже в іншому випадку 
особа, чиї права порушено, буде позбавлена можливості як відстояти 
їх, так і взагалі вести активний, прибутковий бізнес. 

Саме тому в законодавстві України вирішення даного питання 
передбачено відразу в декількох галузях. Зокрема, статтями 231, 232 
Кримінального кодексу України, ч. 3 ст. 1643 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення передбачається сувора 
відповідальність винних осіб у разі нанесення шкоди суб’єкту 
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господарювання чи його діловій репутації в результаті порушення 
правових норм про комерційну таємницю.  

На перший погляд може здатися, що за порушення вимог 
комерційної таємниці нескладно покарати винну особу, проте це не 
зовсім так. На практиці ж найбільш гостро постає проблема доказів і 
доказування у процесі розгляду справ даної категорії. Тому, 
залишається відкритим питання  які ж заходи, окрім встановлення 
широкої нормативної бази з боку держави, потрібно здійснити, щоб 
запобігти відповідним порушенням та не доводити справу до 
розгляду у судовій площині? 

В дійсності, одним із дієвих засобів захисту є прийняття 
уповноваженою особою положення про комерційну таємницю, 
інструкції щодо нерозголошення та переліків відомостей, що її 
становлять, письмово попередивши працівників про відповідальність 
за її розповсюдження чи будьяке інше використання з 
недобросовісних мотивів. Додатково потрібно унормувати відповідні 
положення трудових договорів та посадових інструкцій персоналу. А 
в окремих випадках, залежно від виду діяльності суб’єкта 
господарювання, доцільно було б внести певні корективи до 
установчих документів [5]. 

На сам кінець варто відзначити, що за останні роки майже в усіх 
сферах життя людини відбувається значний крок уперед. І в даному 
процесі немалу роль грають саме структури господарської діяльності, 
адже неймовірно високий рівень конкуренції та боротьба за 
споживача змушують їх на постійні пошуки все нових і нових 
технологій, способів виробництва, організаційних рішень задля 
отримання переваги над опонентами. А тому, не буде новиною, що 
більшість передових досягнень того чи іншого характеру виникають 
саме в межах конкретного підприємства. Але так може бути лише у 
системі, в якій забезпечуються всі умови для подібної діяльності. 
Через це зараз і постає нагальна потреба встановлення більш 
ефективних заходів для забезпечення безпеки підприємництва, адже 
саме вони надаватимуть суб’єктам господарювання впевненість у 
позитивному результаті своїх дій, а це, як і зазначалося вище, 
сприятиме впровадженню якісно нових досягнень у суспільне життя. 
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Сучасна епоха  це епоха бурхливого розвитку науки і техніки, 

що спричинило велику кількість загострених проблем [1]. Однак, 
одна із головних  проблема взаємозв’язку суспільства і природи, 
людини і навколишнього середовища.Зростаючий антропогенний 
вплив на навколишнє середовище, його забруднення різними 
відходами виробництва, поряд з надмірним використанням 
природних ресурсів, стали предметом широкого обговорення і 
всебічного вивчення. Перелік об’єктів, які здійснюють негативний 
вплив багато, але найпотужнішими, вважаємо, можливо визначити 
гірничометалургійні підприємства.  

Гірничометалургійні підприємства  ті підприємства, які 
притаманні у переважній більшості у центральній та східній Україні. 
За статистичними даними, саме у цих адміністративно
територіальних одиницях, присутні негативні показники щодо 
факторів впливу на здоров’я громадян та природу в цілому. Великої 
шкоди ці підприємства завдають повітряному басейну, спричинюючи 
появу кислотних дощів, земельним ресурсам, утворюючи кар’єри, а 
також зумовлюють значне теплове забруднення середовища. 

Підтримуючи сучасні тенденції розвитку соціальноекологічних 
процесів та в розгляді впливу діяльності підприємств на екологічну 
безпеку, погоджуємось із позиціями щодо удосконалення систем 
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управління природокористуванням з урахуванням забезпечення 
екологічної безпеки, гармонійного поєднання соціальноекономічних 
і екологомістобудівних пріоритетів розвитку міст і прилеглих 
територій [1], зазначаємо про потребу посилення відповідальності 
відносно таких підприємств, а в подальшому передбачити не лише 
відповідальність у вигляді штрафу, але ввести і кримінальну 
відповідальність щодо керівника підприємства. 

Один із сучасних методів регулювання соціальноекологічних 
процесів  впровадження принципу «кращої доступної технології», 
щоб зблизити існуючу практику видачі дозволів на забруднення й 
оцінок якості середовища з принципами сталого розвитку [1]. 

Згідно загальних екологічних вимог щодо експлуатації 
підприємств, встановлених низкою нормативно правових документів, 
вони зобов'язані вживати ефективні заходи з дотримання 
технологічного режиму і виконання вимог з охорони природи, 
раціонального використання, відтворення природних ресурсів, 
оздоровлення довкілля. Підприємства, також, повинні забезпечити 
дотримання встановлених нормативів якості довкілля на основі 
дотримання затверджених технологій, впровадження екологічно 
безпечних технологій і виробництв, надійної й ефективної роботи 
очисних споруд, установок, засобів контролю, знешкодження й 
утилізації відходів. Порушення встановлених нормативів тягне за 
собою обмеження, призупинення діяльності підприємства за 
приписом спеціально уповноважених на те державних органів в 
області охорони довкілля та санітарноепідеміологічного нагляду. 
Підприємства, що спричинили шкоду довкіллю, здоров'ю і майну 
громадян забрудненням навколишнього середовища зобов'язані її 
відшкодувати в повному об'ємі відповідно до чинного законодавства. 

Певні положення щодо врегулювання суспільних відносин у 
сфері збереження екологічної безпеки зі сторони підприємств 
закладаються і в спеціальних нормативноправових актах, зокрема: 
закони України «Про стандартизацію»[2], «Про акредитацію органів з 
оцінки відповідності» [3] та ін.. Враховуючи все вищесказане можна 
зробити висновок, що певні норми передбачені, але ж сучасні 
показники стану навколишнього природного середовища 
відображають негативні показники, тому: має існувати екологічний 
менеджер, який має здійснювати контроль; на підприємстві має 
існувати передбачена програма екологічного спрямування; 
необхідним напрямом має стати  підвищення рівня екологічної 
обізнаності та пропаганди екологічно дружніх технологій. 
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КОНТРАБАНДА ЯК ЗАГРОЗА БЕЗПЕКИ  
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Проблема контрабанди в Україні є актуальною протягом 
тривалого часу, особливо вона загострилась у зв’язку із проведенням 
АТО і боротьба з цим негативним явищем є одним із першочергових 
завдань держави у справі захисту її інтересів. Результати такої 
злочинної діяльності негативно впливають на суспільні відносини у 
сфері захисту життя та здоров’я громадян (контрабанда зброї та 
боєприпасів, фальсифікат на фармацевтичному ринку тощо), 
позбавляють їх права на користування культурними цінностями, 
історичним надбанням нашої держави. Це дає підстави стверджувати, 
що контрабанду слід вважати однією з найнебезпечніших загроз 
національній безпеці України на сучасному етапі. В умовах зростання 
рівня злочинності значущість забезпечення захисту суверенітету і 
безпеки України, прав та свобод громадян залежить від того, 
наскільки чинне законодавство відповідає сучасним реаліям життя і 
відображає тенденції судової практики. Це стосується й 
законодавства, спрямованого на боротьбу з контрабандою. Слід 
зазначити, що актуальність проблем гармонізації законодавства 
різних галузей права, а також його поєднання на взаємовигідних 
умовах з нормативними установленнями інших держав визначається 
дедалі зростаючою участю України в зовнішньоекономічних зв’язках 
з іншими державами. Реформування законодавства України у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності стає важливим засобом розвитку і 
зміцнення її економіки.  

Відповідно до ст. 201 КК України контрабанда — це 
переміщення через митний кордон України поза митим контролем або 
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з приховуванням від митного контролю історичних та культурних 
цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових 
речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської 
зброї та бойових припасів до неї), а так само контрабанда стратегічно 
важливих сировинних товарів, щодо яких законодавством 
встановлено відповідні правила вивезення за межі України. 

Об’єктивною стороною контрабанди слід вважати дії, які 
полягають у незаконному переміщенні товарів, предметів через 
митний кордон України.Основним безпосереднім об’єктом 
контрабанди є встановлений порядок переміщення відповідних 
товарів, предметів через митний кордон України, який є необхідною 
умовою нормальної діяльності митних органів по стягненню 
платежів, здійснення митного контролю, оформлення предметів у 
митному відношенні.Суб’єктом контрабанди може бути осудна особа 
(громадяни України, іноземці, апатриди), які досягла 16річного віку, 
у т.ч особа, яка користується правом дипломатичного імунітету. 
Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. 

Сучасна контрабанда характеризується досить високим ступенем 
організованості, технічного забезпечення і міжнародними зв’язками, а 
тому боротьба з нею не може бути ефективною без тісного 
співробітництва між країнами. Що стосується зони АТО, то проблему 
контрабанди в прифронтових районах можна подолати простим 
способом  запропонувавши програму "вугілля в обмін на 
продовольство". Вугілля постачається з території, яку тимчасово 
контролюють бойовики, а з нашого боку йде продовольство. Ця схема 
відпрацьована і успішно працює під егідою міжнародних інституцій. 
Подібна програма" Нафта в обмін на продовольство" діяла в Ірані і в 
Іраку під егідою ООН. Все дуже прозоро і дуже чітко, і автоматично 
відпадає питання т.зв."контрабанди" та закупівлі Україною вугілля. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТОМ ІНФОРМАЦІЇ З 
ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ У ХОДІ ПЕРЕВІРОК 

В сучасних умовах розвитку підприємницької діяльності 
невід’ємною складовою їх функціонування є створення використання 
великих обсягів інформації. Така інформація може мати різне 
функціональне призначення. Це може бути як інформація звичайного 
ділового обороту, так і життєво необхідна для діяльності підприємства, наприклад, 
комерційна таємниця, що потребує особливого захисту. 

Таким чином, кожен із різновидів інформації, що є у власності 
підприємства має своє важливе значення в його роботі і може бути об’єктом 
посягання з боку конкурентів. Одним із способів незаконного одержання 
інформації конкуруючими сторонами є залучення до цього процесу 
контролюючих органів, які можуть під час здійснення планових чи позапланових 
перевірок або й несанкціонованих отримувати доступ до різних видів інформації в 
тому числі таємної. Тож одним із завдань власників підприємств є проведення 
заходів спрямованих на захист своєї діяльності від такого виду загроз [5, c.121]. 

Слід зазначити, під інформацією з обмеженим доступом 
розуміють відомості конфіденційного або таємного характеру, 
правовий статус яких передбачений законодавством України і доступ 
до яких правомірно обмежений власником таких відомостей. В 
Україні питання захисту інформації з обмеженим доступом 
регламентується законами України «Про інформацію», «Про захист 
інформації в автоматизованих системах», «Про державну таємницю» 
та іншими. Інформація з обмеженим доступом за своїм правовим 
режимом поділяється на конфіденційну і таємну. Відповідно до ст.21 
п.2 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація 
про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено 
фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних 
повноважень [2].  

Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням 
(згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до 
передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених 
законом. Її можна поділити на таку, яка є власністю держави і ту, яка 
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не належить державі. Таємна інформація – це інформація, що містить 
відомості, які становлять державну та іншу передбачену законом 
таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і 
державі [1].  

Захист інформації з обмеженим доступом є однією із складових 
частин управлінської, наукової і виробничої діяльності, спрямованої 
на забезпечення безпеки інформації, та являє собою сукупність організаційних і 
технічних заходів, що базуються на принципах доцільності, безперервності і 
комплексності, погоджених за часом і місцем застосування [5, c.121122]. 

Одним із важливих елементів для створення захисту інформації 
на підприємстві є державна політика в галузі технічного захисту 
інформації з обмеженим доступом, що визначається Постановою 
Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 281. Реалізація якої 
здійснюється Державною службою спеціального зв’язку та захисту 
інформації України у взаємодії з Міноборони, Службою безпеки 
України та іншими органами державної влади.  

Розглядаючи питання захисту інформації з обмеженим доступом 
на підприємстві від неправомірних дій представників контролюючих 
органів важливим нормативноправовим документом є Указ 
Президента України від 23 липня 1998 року №817/98 «Про деякі 
заходи з перегулювання підприємницької діяльності» [3]. Так, ним 
встановлено порядок проведення планових та позапланових перевірок 
суб’єктів господарювання контролюючими органами. Планова виїзна перевірка – 
це перевірка фінансовогосподарської діяльності суб’єкта підприємницької 
діяльності, яка передбачена у плані роботи контролюючого органу і проводиться 
за місцезнаходженням суб’єкта чи за місцем розташування об’єкта власності, 
стосовно якого проводиться планова виїзна перевірка. Вона проводиться 
записьмовим рішенням керівника відповідного контролюючого органу не частіше 
одного разу на календарний рік у межах компетенції відповідного 
контролюючого органу.  

Право на проведення планової виїзної перевірки суб’єкта підприємницької 
діяльності надається лише у тому разі, коли йому не пізніше ніж за десять 
календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано 
письмовеповідомлення з зазначенням дати проведення. Позаплановою виїзною 
перевіркою є перевірка, яка не передбачена в планах роботи контролюючого 
органу. Її проведення може здійснюватись лише за наявності конкретних 
юридичних підстав у вигляді виявлення порушень в роботі 
підприємства, скарг на суб’єкт господарювання з боку інших сторін.  

Важливо відмітити, що зазначеним Указом рекомендовано 
підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності вести 
журнали відвідання їх та їх структурних підрозділів представниками 



326 
 

контролюючих органів з обов’язковим зазначенням у цих журналах 
строків та мети відвідання, посади і прізвища представника, який 
обов’язково ставить свій підпис у цьому журналі. Відмова 
представника контролюючого органу від підпису в журналі є 
підставою для недопущенння його до проведення перевірки. Про факт 
цієї відмови суб’єкт підприємницької діяльності повідомляє письмово 
у триденний строк контролюючому органу, в якому працює такий 
представник. Форма та порядок ведення журналу затверджені 
Наказом Державного комітету України з питань розвитку 
підприємництва від 10.08.98 №18 [4; 1, c.191 ]. 

Таким чином, підсумовуючи вищезазначене, можна сказати, що 
чинне законодавство України не містить чітко розробленого механізму захисту 
інформації на підприємстві, в тому числі від неправомірних посягань на 
неї зі сторони представників контролюючих органів. Діюче законодавство 
робить лише вказівку на необхідність вжиттязаходів безпеки для її збереження. 

Проте, існуючі проблеми не позбавляють власників підприємств 
права на захист інформації. Використовуючи положення різних 
нормативноправових актів власники бізнесу все ж мають можливість 
розробляти і реалізовувати різні способи захисту життєво важливої 
інформації для підприємства. 
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

В даний час законодавчому забезпеченню науковотехнічної та 
інноваційної діяльності приділяється значна увага. Разом з тим 
спрямованість вітчизняної економіки на інноваційну діяльність є 
недостатньо забезпеченою засобами державної підтримки та 
стимулювання. Така ситуація негативно впливає на розвиток 
підприємств, які відносяться до категорії інноваційних. Розв’язання 
даної проблеми, кінцева мета якого полягає у запуску сучасних 
інноваційних процесів для розвитку всіх сфер суспільного життя, 
неможливе без належного фінансування, створення науково
обгрунтованої бази та добре відпрацьованого механізму стимулювання. 
Адже саме використання інноваційних форм, методів та різноманітних 
технологій дозволить оновити економіку, та вирішити складні соціальні 
проблеми. А підтримуючи малий і середній бізнес у сфері інноваційної 
діяльності, можна забезпечити ще й додаткові робочі місця. 

Законодавче забезпечення інноваційного процесу України 
відбувається у двох напрямках, а саме: шляхом створення умов для 
інноваційної діяльності та вдосконалення конкретних напрямків її 
реалізації. Як наслідок, джерелами правового регулювання відносин у 
сфері інноваційної діяльності виступають нормативні правові акти 
різної юридичної сили і галузевої приналежності. В цілому в системі 
джерел правового регулювання інноваційної діяльності можна 
виокремити наступні види нормативних актів: закони; підзаконні 
нормативні акти; нормативні акти програмного і декларативного 
характеру (концепції, стратегії розвитку, програми тощо). 

Слід відмітити, що інноваційне законодавство характеризується 
певною специфікою та є досить молодим правовим утворенням в 
структурі українського права. Основоположним джерелом правового 
регулювання інноваційної діяльності є Конституція України, статтею 54 
якої гарантується свобода науковотехнічної та інших видів творчості, 
захист інтелектуальної власності та авторських прав громадян.  
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Основними нормативноправовими актами інноваційного 
законодавства є Закон України «Про інноваційну діяльність», згідно 
якого право на державну підтримку мають суб’єкти господарювання 
всіх форм власності, що реалізують в Україні інноваційні проекти, та 
підприємства, що мають статус інноваційних; Закон України «Про 
інвестиційну діяльність», що був прийнятим в Україні одним із перших 
і в якому надано визначення поняття інновацій як специфічної форми 
інвестицій; Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної 
діяльності в Україні» визначає правові, економічні, організаційні засади 
формування та реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 
в державі; інші закони та підзаконні акти що визначають засади 
провадження інноваційної діяльності. 

Проте на даному етапі розвитку інноваційного законодавства 
варто визнати його хаотичність, оскільки спостерігається відсутність 
комплексного характеру. Привертає увагу і неузгодженість норм 
безпосередньо навіть у межах одного закону. Так, наприклад, Закон 
України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», з 
одного боку надає Кабінету Міністрів повноваження щодо порядку 
формування пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, а з іншого 
детально регламентує своїми нормами цей процес. Пояснюється це тим, 
що держава протягом двох десятиліть ніколи серйозно не ставила перед 
собою питання побудови інноваційної моделі розвитку.  

Погоджуючись із О.Б. Бойко, слід відмітити, що відголоском 
євроінтеграційної спрямованості нашої держави повинне стати 
запровадження в Україні моделі національної інноваційної системи, на 
зразок практично всіх розвинутих країн світу [1, с. 170173]. Потрібно 
проголосити її створення на законодавчому рівні, розпочати громадське 
обговорення основних засад інноваційної системи, визначити орган, 
який відповідатиме за її проведення, систему міжгалузевих зв’язків для 
інноваційного розвитку, банк чи фонд, який виключно буде надавати 
кошти для інноваційного розвитку підприємств і слідкувати за їх 
цільовим використанням. 

Отримання ефективних результатів запровадження форм 
інноваційного розвитку безпосередньо залежить від нормативно
правової бази країни, а також від рівня урегульованості застосування 
форм та методів інноваційного розвитку територій та здатності чинного 
законодавства швидко реагувати на потреби сучасності. 
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СТАНОВЛЕННЯ ІДЕЇ ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД 
ОСОБИСТОСТІ  

Історія становлення такого важливого та необхідного 
самостійного інституту суспільства, а саме, гарантій прав і свобод 
людини та громадянина  пройшла нелегкий шлях від минулого до 
сучасності, тим самим вбираючи в себе те раціональне, яке і 
становить сьогоднішнє розуміння гарантій прав і свобод. 

Корені сучасних знань про гарантії прав і свобод людини 
містяться в ідеях стародавніх мислителів Платона, Арістотеля, 
Сократа, Протагора, Цицерона які в подальшому розвивались у 
соціальнофілософських роздумах Г. Гроція, Дж. Локка, Ш. 
Монтеск’є, Ж. Руссо та ін.Але їхні погляди носили початкове бачення 
проблеми здійснення прав людини та їх гарантій. Проте їх вчення 
стали поштовхом у подальшому розвитку питань гарантій прав і 
свобод людини. 

Слід визначити основи теоретикоправової думки України у 
працях таких діячів як: Павло Русин, Феофан Прокопович, Петро 
Ліницький, Михайло Драгоманов, Максим Ковалевський, Богдан 
Кістяківський та багато інших. Їхній внесок у загальну скарбницю 
розуміння прав, свобод та їх гарантій закарбований довічно. 

Прослідковуючи процес еволюції становлення гарантій прав і 
свобод, необхідно визнати, що представники політикоправової думки 
вже досить чітко зауважили, що належне функціонування держави, 
права, суспільства, свідома діяльність людини є важливими та 
необхідними умовами існування прав і свобод людини та 
громадянина [1, с.37]. Отже, в своєму еволюційному розвитку з 
плином часу дані уявлення поступово звільнялись від релігійних 
імперативів та ідеологічних ілюзій і набували якості дійсних 
наукових знань, які поступово складали філософськоправові знання 
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про права і свободи людини та їх гарантії, формували універсальні 
характеристики і умови захисту людини. 

У поглядах мислителів прослідковується ідеалістичний 
характер. Кожний з суб'єктів наділявся тими чи іншими ознаками, які 
не були або не могли бути реалізовані у практичному житті. Гарантія 
прав і свобод виступала скоріше як теоретичний постулат, а 
практичне її втілення  обумовлювалось лише для певної групи людей, 
верстви, класу. 

Розвиток юридичного світогляду, невід'ємним елементом якого 
став каталог невідчужуваних прав і свобод, що належать людині від 
народження, спонукав суспільство підняти природні права людини на 
висоту непохитних моральних цінностей. 

Висвітлюючи суспільство як своєрідне громадськополітичне 
утворення (представниками філософськоправової думки), дозволило 
зробити висновок щодо наявності певних ознак з його сторони 
стосовно гарантування прав і свобод людини та громадянина. Серед 
ознак, які наділяють суспільство такими можливостями, слід 
відзначити усвідомлення суспільством природності та первинності 
прав і свобод людини; здатність суспільства створити умови для 
самовизначення, самореалізації особи, забезпечення її автономії і 
незалежності від будьякого неправомірного втручання; спроможність 
суспільства приймати участь у формуванні державних органів влади 
та управління [1, с.114].  

Проведений аналіз щодо змісту та сутності самого поняття 
“гарантій” прав і свобод людини та громадянина дає змогу 
наголосити, що вони являють собою умови, засоби і способи 
суспільства та держави і похідних від неї інститутів влади, які 
забезпечують фактичну реалізацію, охорону та захист прав і свобод. І 
дав можливість виокремити характерні ознаки гарантій прав і свобод, 
серед яких є: нормативність, доцільність, формальна визначеність, 
виступають втіленням справедливості [2, с. 124]. 

На даний час не існує єдності у поглядах вчених стосовно 
класифікації гарантій. Поділ всієї сукупності засобів реалізації прав і 
свобод особи по видових групах є головною умовою логічної та 
послідовної їх класифікації. Отже, основним критерієм класифікації 
гарантій може бути ознака тієї галузі суспільних відносин, в якій вони 
виявляються, діють та удосконалюються.  

Таким чином, гарантії прав і свобод людини складають 
самостійне соціальноправове явище, яке має індивідуальні витоки, 
персональні форми відтворення, особисті принципи і закони 
становлення, існування та розвитку. А держава, право, суспільство і 
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людина як складові гарантій прав і свобод в свою  чергу мають певні 
ознаки, завдяки яким і можуть виступати гарантами прав і свобод 
людини та громадянина. 

Література 
1. Міхневич Л.В. Конституційні реформи сьогодення / Л.В. 

Міхневич // Право України. – 2015, – №7, – с. 47–56. 
2. Стецюк В.В. Конституціоналізм в Україні./ В.В. Стецюк К.: 

2015. – 300 с.  
Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри загальноправових 

дисциплін КНТЕУ Мушенок В.В.  
 
 

Палійчук А. В., студент, 4 курсу, 4 група 
факультет міжнародної торгівлі та права 

Київський національний торговельноекономічний університет 
(м. Київ) 

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФА В 
УКРАЇНІ 

Підвищення ефективності антикорупційних і люстраційних 
процедур, що тривають в Україні  та запровадження новітніх форм 
протидії злочинності визначає необхідність розширення сфери 
поліграфних досліджень. МВС України неодноразово зверталося до 
цієї проблематики, ужито низку заходів щодо впровадження 
комп’ютерних поліграфів у практичну діяльність органів внутрішніх 
справ [1, с. 57].  Питання, які стосуються подій та обставин і 
залишились у пам’яті особи можна дослідити під час проведення 
психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа. 

Критики використання поліграфа наводять безліч 
підтверджених фактів коли людина, яка не скоювала злочин, але 
зіштовхнулася з його проявом (наприклад, побачила пограбування 
банку або виявила труп), демонструє фізіологічні параметри, властиві 
особі, яка вчинила злочин. Відомі досить прості техніки, що 
дозволяють довільно змінювати фонові характеристики, які 
реєструються поліграфом – напруга м’язів, покусування язика [2, 256
262]. Хоча використання поліграфів набуло широкого поширення в 
практичній діяльності правоохоронних органів та під час приймання 
особи на роботу, але вищевказані недоліки зумовили украй мале 
закріплення використання поліграфів у законодавстві. Питання з 
використання поліграфа досліджували такі вчені як Т. А. Лешкович, 
О. В. Линник, Д. Й. Никиферчук, Ю.Ю. Орлов, М.А. Погорецький, Л. 
Д. Удалова, В. Ю. Шепітько.   
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Поліграф використовується на основі Конституції України, 
зокрема стаття 28 наголошує на тому, що «жодна людина без її 
вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим 
дослідам», а застосування поліграфа підпадає під формулювання 
«інші досліди». У статті 32 Конституції України наголошується на 
недопущенні збирання, зберігання, використання та поширення 
конфіденційної інформації про особу без її згоди. Застосування 
поліграфа не порушує жодних конституційних прав громадян, 
оскільки перевірки здійснюються лише з їх письмової згоди.  

У національному законодавстві не має прямої заборони 
використання поліграфа, також не потрібно ліцензії на його 
придбання. А проведення поліграфних перевірок  ніяким чином не 
порушує законодавчу базу України, та в першу чергу має на меті 
захист прав фізичних і юридичних осіб у різних галузях.  

Закон України «Про оперативнорозшукову діяльність» є 
правовою підставою широкого застосування поліграфів 
правоохоронними органами. У статті 8 цього Закону закріплюється 
право органів, що здійснюють оперативнорозшукову діяльність, 
опитувати осіб за їх згодою і, виходячи з цього, використання 
поліграфа можна тлумачити як різновид опитування, а відомості, що 
отримані внаслідок такого опитування служать лише орієнтиром для 
збирання офіційних доказів та не можуть буде прийняті судами як 
докази по справі. Зокрема у ч. 16 статті 9 цього Закону зазначено, що 
для одержання інформації забороняється застосовувати технічні 
засоби, психотропні, хімічні та інші речовини, які пригнічують волю 
або завдають шкоди здоров’ю людей та навколишньому середовищу, 
але шкідливий вплав поліграфа на даний час не виявлено. Саме тому 
відповідно до статті 50 Закону «Про національну поліцію» 
передбачено  застосування поліграфа під час перевірки кандидата на 
службу в поліції.  

Стаття 26 Кодексу законів про працю також передбачає 
можливість проведення випробувань при прийомі на роботу з метою 
перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. При 
цьому умова про випробування чи перевірку повинна бути зазначена 
в наказі про прийняття на роботу. Доцільно зазначити й те, що 
постанова Кабінету Міністрів України «Про впорядкування 
застосування контрактної форми трудового договору» від 19.03.1994 
р. № 170 закріплює право роботодавця на припинення трудових 
відносин також і з інших причин, не передбачених трудовим 
законодавством, але зазначених у трудовому контракті.
 Інформація, яка отримана в результаті проведення 
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психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа вказує 
лише на наявність приховуваної інформації про обставини злочину 
або на щирість відповідей на поставлені запитання і є лише непрямим 
доказом. І тільки після  призначення судової експертизи вона стає 
доказом. Судова експертиза з використанням поліграфа (далі – 
психофізіологічна експертиза з використанням поліграфа) – це 
психологічна експертиза у вигляді дослідження експертом
поліграфологом на основі спеціальних знань з використанням 
поліграфа психофізіологічних реакцій особи у відповідь на 
пред’явлені в ході дослідження стимули з метою перевірки 
достовірності інформації, що надається досліджуваною особою.
 Існує чіткий перелік підстав для проведення психофізіологічної 
експертизи з використанням поліграфа, а саме: постанови 
слідчого/прокурора (ст. 110 та ч. 1 ст. 243 КПК України); звернення 
сторони захисту – підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, 
адвокатів (ч. 2 ст. 243 КПК України); ухвали суду з власної ініціативи 
чи за клопотанням сторін чи потерпілого (ст. 332 КПК України, ст. 
144 ЦПК України, ст. 81 КАС України, ст. 41 ГПК України).  

Висновок психофізіологічної експертизи з використанням 
поліграфа є джерелом доказів у кримінальному (ст. 84 КПК України), 
цивільному (ст. 57 ЦПК України), господарському (ст. 32 ГПК 
України) та адміністративному (ст. 69 КАС України) процесах лише 
якщо експертизу проведено у суворій відповідності з вимогами 
законодавства, а сам висновок матиме всі необхідні складові частини
 Набуває все більшої популярності проведення 
психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа в ході 
досудового слідства чи судового розгляду цивільних, 
адміністративних, кримінальних проваджень, що переходить до 
категорії обов’язкових експертиз при вирішенні певних видів справ. 
Враховуючи стрімкий розвиток науковотехнічного прогресу, 
поліграф вдосконалюватиметься і точність даних отриманих під час 
перевірок буде сягатиме 99%, що сприятиме популяризації його 
використання. І як закономірний тому наслідок, має стати реалізація в 
законотворчому процесі важливих питань пов’язаних з 
регламентацією підстав, умов та особливостей застосування 
поліграфа, і насамперед у кримінальному провадженні. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА 
ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Необхiднiсть постiйногo дотримання належного рівня 
економічної безпеки зумовлюється об'єктивно наявним для кожного 
суб'єкта господарювання завданням. Забезпечення стабільності 
функціонування та досягнення гoлoвних цілей своєї діяльності. Рівень 
економічної безпеки підприємства залежить від того, наскільки 
ефективно керівництво і спецiалісти (менеджери) будуть спроможні 
уникнути можливі загрози і ліквiдувати шкідливі наслідки окремих 
негативних складових зовнiшнього і внутрішнього сeрeдовища. 
Забезпечення економічної безпеки на транспортi досягається за умови 
здійснення єдиної державної політики в цій сферi, системою заходів 
економічного, політичного, організаційного та іншого характеру, 
адекватних загрозі щодо життєво важливих інтересів особи, 
суспільства й держави в транспортній сфері [2, с. 12]. 

Можна класифiкувати загрози економічної бeзпeки на транспорті 
за джерелами загрози: внутрішня та зовнішня. Внутрiшню загрозу 
розглядає як сукупність умов і факторів, витоком виникнення яких є 
організація функціонування окремої транспортної cиcтеми, тоді як 
зовнішня  це сукупність умов і факторів, що сформувалися на 
об’єктах транспорту більш високого рівня ієрархії щодо розглянутої 
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системи. Таким чином, одна й та сама загроза залежно від рівня 
ієрархії досліджуваної системи може трактуватися як внутрішня, і як 
зовнішня.  

Необхідно зазначити, що внутрішня загроза економічної безпеки 
об’єктів транспорту є категорією постійною, що не залежить від ролі, 
місця, значення об’єкта в транспортній діяльності, спрямованості 
джерел зовнішньої загрози безпеці.  

До зовнішніх джерел загрози безпеці на транспорті відносять: 
діяльність іноземних політичних, економічних, військових, 
розвідувальних і транспортних структур, спрямовану проти інтересів 
України в транспортній сфері, діяльність міжнародних терористичних 
організацій, недержавні організації й окремих осіб, що 
спеціалізуються на промисловому шпигунстві, окремих осіб, що 
мають протиправні й інші деструктивні наміри щодо нормально 
функціонуючих об’єктів транспорту, організовану злочинність. 
Відтак, перелік видів зовнішньої та внутрішньої загрози безпеці на 
транспорті є досить значним і різноманітним за змістом. Розглянуті 
явища містять безпосередню загрозу не лише окремим державним і 
недержавним об’єктам транспорту, але й транспортному комплексу 
України загалом. Свoєчасне виявлення й нейтралізація джерел 
зовнішньої та внутрішньої загрoзи безпеці є першочерговим 
завданням усіх суб’єктів правоохоронної і транспортної діяльності. 

Фoрмування методичних підходів щодо оцінки ефективності 
функціонування підприємств транспорту визначається в контексті 
загальних напрямів за якими визначається ефективність, а саме:        
1) оцінювання ефективності транспортного підприємства з 
врахуванням стратегічного аспекту функціонування направленого на 
забезпечення оптимальної стратегії управління ресурсним 
потенціалом підприємства, що включає комплексну оцінку 
ефективності використання фінансових, матеріальних та трудових 
ресурсів підприємства; 2) дослідження ефективності підприємства з 
метою визначення його привабливості як потенційного об'єкта 
інвестування, при цьому портфельні інвестори, як правило, 
задовольняються фінансовими показниками ефективності, а 
стратегічних здебільшого цікавить комплексна її оцінка; 3) аналіз 
ефективності підприємства на макрорівні з боку держави, адже в 
умовах ринку торговельні підприємства відіграють важливу соціальну 
та економічну роль на макрорівні та є вагомою складової розвитку 
економіки держави в цілому [1, с. 45]. 

Життєздатність підприємства чи організацій в економіці в 
значній мірі залежить від наявного рівня їх економічної безпеки. 
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Тому перед всіма суб'єктами господарювання в нашій державі 
виникає необхідність внутрішньої самооцінки та прогнозування 
можливих змін в стані їх економічної безпеки. 
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ-ВИДОБУВАЧІВ 

КОРИСНИХ КОПАЛИН 
Безпеку підприємства можливо розглядати під різними 

напрямами, розуміннями, включенням безлічі елементів. Але 
враховуючи сучасний стан екологічної безпеки для України на 
сьогодні, вважаємо виправданим, здійснити зіставлення меж 
взаємозалежності безпеки підприємств та екологічної безпеки під час 
видобутку корисних копалин. 

Безпека підприємства у такому розрізі може розглядатися і як 
стан при якому дотримуються усі вимоги екологічної спрямованості. 
Адже, існуючі норми, нормативи, вимоги, стандарти чітко 
передбачають необхідність їхнього виконання. У разі порушення – 
накладення стягнень на підприємство, а це свого роду порушує і 
розуміння безпеки підприємства в цілому. 

Забруднення навколишнього середовища відбувається на 
територіях розташування металургійних і хімічних заводів та інших 
підприємств, що переробляють мінеральну сировину. Відходи 
виробництва забруднюють на прилеглих територіях ґрунти, 
рослинність, поверхневі і підземні води та атмосферне повітря. 
Спалювання кам’яного та бурого вугілля, газу, торфу  веде до 
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збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері, потепління 
клімату. У більшості промислових міст забруднення атмосферного 
повітря перевищує гранично допустимі концентрації по двооксиду 
нітрогену, оксиду карбону, двооксиду сульфуру. Найбільш 
негативного впливу зазнають міста Дніпропетровськ, Кам'янське, 
Кривий Ріг, Маріуполь, Донецьк, Запоріжжя, Луганськ[2]. 

При видобуванні корисних копалин лише 10% готової 
продукції, а решта – відходи, яких з кожним роком стає все більше, а 
площа земель,які відведені під них не збільшується. Постає питання 
щодо удосконалення переробки більшої кількості надр. Так як, це 
єдині природні ресурсі, які не відновлюються.На даний час в Україні 
у значних обсягах видобуваються кам’яне вугілля (1,5% світового), 
товарні залізні (4,5%) та марганцеві (9%) руди, уран, титан, цирконій, 
каолін (18%), бром, нерудна металургійна сировина (кварцити, 
флюсові вапняки і доломіти), хімічна сировина (кам’яна сіль), 
облицювальний камінь (граніт, габро, лабрадорити тощо), скляний 
пісок та ін.[1]. 

Безперечно, здійснення видобутку корисних копалин має 
відбуватися виключно у межах встановлених нормативноправовими 
актами. Звертаючись, до статті 2 Кодексу України про надра [3] 
можемо виокремити: завданням Кодексу України про надра є 
регулювання гірничих відносин з метою забезпечення раціонального, 
комплексного використання надр для задоволення потреб у 
мінеральній сировині та інших потреб суспільного виробництва, 
охорони надр, гарантування при користуванні надрами безпеки 
людей, майна та навколишнього середовища, а також охорона прав і 
законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян. 

У межах забезпечення безпеки підприємства через дотримання 
вимог до екологічної безпеки, вважаємо, за доцільне приділяти увагу і 
питанням відповідальності. У відповідності до кодексу України про 
надра, ст. 65 передбачає перелік позицій за які особи несуть 
дисциплінарну, адміністративну, цивільноправову і кримінальну 
відповідальність. Зазначений перелік не є вичерпним. Однак, якщо 
звернутися до позицій нормативних актів, можемо стверджувати про 
достатньо слабкі позиції правових норм. 

Саме тому, шляхами вирішення мають стати: позиції щодо 
модернізації діяльності пов’язаної з видобутком корисних копалин, 
принцип раціонального використання – має бути ключовим у 
врегулюванні суспільних відносин з позиції правових норм та 
знаходитись у повній прерогативі під час вирішення питань про 
притягнення до відповідних видів відповідальності. У питаннях 
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останньої – її позиції мають передбачати повне покриття нанесеної 
шкоди. Нормативноправові акти мають бути у чіткій структурі та у 
зрозумілості до застосування. 
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ЗАХИСТ СУБ’ЄКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК КАТЕГОРІЯ БЕЗПЕКИ 
Актуальність дослідження полягає в тому, що сьогоднішні 

проблеми та загрози, що стоять перед вітчизняною сферою 
підприємництва спонукають її суб’єктів до пошуку нових форм 
захисту. Захист суб’єктів підприємництва стає ключовим у процесі 
досягнення ефективності завдань, поставлених перед ними. Безпека 
як форма захисту постає необхідним атрибутом у діяльності суб’єктів 
підприємництва, що зумовлює агрегацію сил і засобів для подолання 
дестабілізаційних чинників. Заходи забезпечення безпеки 
підприємництва в корелятивних взаємозв’язках дають змогу 
вирішити комплекс проблем, що оточують сферу цієї діяльності. 
Правова сфера та її нормативноправові акти є основними заходами, 
за допомогою яких не тільки забезпечується, але й регулюється 
безпека підприємництва. 

Центральною ланкою забезпечення безпеки підприємства 
взагалі є економічна безпека суб'єкта господарювання. Економічна 
безпека підприємства — це система створення механізму мобілізації й 
найбільш оптимального управління корпоративними ресурсами 
певного підприємства з метою найбільш ефективного їх використання 
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і забезпечення стійкого функціонування того чи іншого підприємства, 
його активної протидії будьяким негативним чинникам впливу на 
свою економічну безпеку. 

Адміністративноправове регулювання безпеки підприємництва, 
перебуваючи в межах поняття «державне регулювання», має власну 
специфіку, тобто під адміністративноправовим регулюванням слід 
розуміти один із видів регулювального впливу на суспільні відносини 
у сфері забезпечення безпеки підприємництва, що здійснюється 
уповноваженими органами публічної адміністрації за допомогою 
специфічної системи нормативно закріплених методів і засобів з 
метою їх упорядкування. 

У процесі класифікації можна виділити три групи відносин у 
сфері забезпечення безпеки підприємництва, що підпадають під 
категорію «адміністративноправове забезпечення», регулюються 
нормами адміністративного права та органами публічної 
адміністрації.  

Перша група — відносини, пов’язані з легалізаційними 
процедурами (реєстрація, ліцензування, патентування, стандартизація 
та сертифікація суб’єктів підприємництва), які повинні здійснюватись 
уповноваженими органами державної влади у спосіб, який дозволяє 
суб’єкту такої діяльності на максимально ефективному рівні 
забезпечити її безпеку.  

Другу групу складають відносини, пов’язані із забезпеченням 
захисту прав суб’єктів підприємництва в соціально спрямованій 
економіці, а саме: відносини щодо порядку квотування, державного 
регулювання цін і тарифів, застосування нормативів і лімітів, 
антимонопольного регулювання.  

Третя група — відносини щодо контрольної функції органів 
державної влади у процесі забезпечення безпеки підприємництва 
(нагляд, перевірки, ревізії суб’єктів такої діяльності). 

Таким чином, двома напрямами захисту суб’єктів діяльності як 
категорії безпеки підприємництва є економічна спрямованість та 
адміністративноправове регулювання. 
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ПРО ПИТАННЯ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В 
УКРАЇНІ 

Здійснювані в Україні заходи з переходу до ринкової економіки 
стали передумовою розвитку проблеми фіктивного підприємництва. 
Суспільна небезпека фіктивного підприємництва полягає в заподіянні 
майнової шкоди юридичним і фізичним особам, а також державі, що 
виражається в поширенні недобросовісної конкуренції, у сприянні 
легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, приховуванні фактів 
заняття забороненими видами діяльності, створенні передумов для 
ухилення від оподаткування та інше . Дана проблема є досить 
актуальною, оскільки легалізація злочинного капіталу шляхом 
створення фіктивних підприємств ,а також інші протиправні діяння 
завдають  негативний вплив майже на всі сфери вітчизняної 
економіки , зокрема в бюджетній, фінансовокредитній, банківській, 
зовнішньоекономічній діяльності. Статистичні дані Міністерства 
доходів і зборів України свідчать про зростання кількості суб’єктів 
господарювання з ознаками фіктивності. Лише за перше півріччя 2016 
року цим органом  встановлено 23 суб’єкти господарювання з 
ознаками фіктивності [2]. 

Дослідженням проблеми розвитку фіктивного підприємництва в 
Україні та відповідальності за ці діяння займались такі вчені, як В.М. 
Вересов, В.В.Хахулін, Л.М. Дуднік, О.О. Дудоров, П.П. Андрушко, 
В.О. Навроцький, в працях яких розглядається проблематика 
визначення поняття «фіктивного підприємництва» та особливості 
впливу його на різні сфери економіки. В Україні були захищені кілька 
кандидатських дисертацій, в яких висвітлювались окремі аспекти 
зазначеної проблеми, зокрема: О. М. Зубатенко (2007 р.), Л. М. 
Дудником (2008 р.), В. М. Важинським (2009 р.), Д. С. Щегловим 
(2010 р.), В. Г. Петросяном (2012 р.) та ін. 
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Фіктивне підприємництво – це створення або придбання 
суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою 
прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, 
щодо яких є заборона [1 ст.205].Особливу увагу фіктивне 
підприємництво привертає через матеріальну шкоду, яка 
спричиняється за результатами ненадходження податків та інших 
обов’язкових платежів до бюджету, розкрадання грошових коштів із 
бюджету внаслідок незаконного відшкодування податку на додану 
вартість, використання не за призначенням державних коштів у сфері 
закупівель товарів і робіт за кошти державного бюджету. 

Умовами, що сприяли поширенню суб’єктів господарювання з 
ознаками фіктивності на території України, стали: відсутність 
належного контролю з боку правоохоронних і контролюючих органів, 
налагоджена співпраця з банківськими структурами, непродумана 
податкова політика держави ,а також високий рівень корупції 
державних службовців, які задіяні в здійсненні державної реєстрації 
[3]. Введення нових процедур державної реєстрації суб’єктів 
господарювання створило умови для ефективного ведення бізнесу, 
оскільки: значно скорочено у часі процедуру державної реєстрації 
суб’єктів господарювання; зменшено перелік документів, необхідних 
для проведення державної реєстрації суб’єктів господарювання; 
удосконалено процедуру реєстрації за принципом “єдиного вікна”; 
існує також можливість направлення документів поштою для 
державної реєстрації та інше [4 с.46]. 

Тож,існує нагальна проблема щодо контролю правоохоронними 
органами за ходом здійснення державної реєстрації суб’єктів 
господарювання, оскільки дуже часто існуюча спрощена процедура 
реєстрації підприємств використовується з метою вчинення та 
приховування злочинів. 

Основними заходами протидії діяльності фіктивних підприємств 
для правоохоронних органів є звернення до судових інстанцій з 
позовами від імені органів державної податкової служби про 
скасування державної реєстрації відповідних суб’єктів 
господарювання.  

Проте, є певні труднощі у виявленні правоохоронними органами 
діяльності суб’єктів підприємництва з ознаками фіктивності. Вони  
викликані такими факторами :поперше, неочевидність скоєння 
злочинної діяльності та відсутність потерпілої сторони, яка б могла 
повідомити про спричинення шкоди в результаті вчинення злочину, 
подруге,неочевидність джерел інформації про обставини вчинення 
злочину та осіб, які його скоїли , потретє , виконання 
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правопорушниками комплексу спеціальних заходів для приховування 
слідів злочину та в цілому злочинної діяльності та  протидія 
правоохоронним органам у встановленні даних про зміст злочинної 
діяльності та інші[5 с. 109]. 
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ПРОТИДІЯ ЗАНЯТТЮ ГРАЛЬНИМ БІЗНЕСОМВ 
УКРАЇНІ 

На сьогоднішній день заборону щодо зайняття гральним 
бізнесом відносять до найбільш дискусійних у науці питань, 
пов’язаних зі складами конкретних злочинів у сфері господарської 
діяльності. За оцінками фахівців, гральний бізнес в Україні щорічно 
приносить його організаторам мільярди доларів США незаконного 
прибутку [5].  

Правові аспекти розвитку грального бізнесу в Україні, 
кримінальноправова та кримінологічна характеристика організації 
азартних ігор були предметом наукових досліджень О.З. Гладун, Д.О. 
Гетманцева, В.М. Дорогих, Н.І. Майданик, Н.О. Петричкота ін.Тому 
актуальним, на сьогодні, залишається не тільки аналіз нормативно
правової бази з даного питання, а й наукової розробки адекватних і 
дієвих засобів протидії зайняттю гральним бізнесом. 



343 
 

Відповідно до Закону України «Про заборону грального бізнесу 
в Україні» від 2009 р. в Україні забороняється гральний бізнес та 
участь в азартних іграх. Гральний бізнес – діяльність, пов’язана з 
організацією, проведенням та наданням можливості доступу до 
азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп’ютерних 
стимуляторах незалежно від місця розташування сервера [2].  

Загальновизнаною підставою криміналізації діяння є його 
суспільна небезпечність, що полягає у здатності певного діяння 
заподіювати чи створювати загрозу заподіяння істотної шкоди 
охоронюваним нормами кримінального права об’єктам. У наукових 
дослідженнях традиційно виділяють два основні напрями загроз, за 
якими гральний бізнес може заподіяти істотну шкоду: 1) економічна 
безпека держави та системи господарювання; 2) моральноетична 
складова життєдіяльності людини та її психічне здоров’я [5]. 

З прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про 
заборону грального бізнесу в Україні», у Кримінальному кодексі 
України ( далі – КК України) з’явилася стаття 2032, яка передбачає 
покарання у вигляді штрафу від 10 до 40 тисяч неоподаткованих 
мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання [1]. 
За даними статистики, у 2012 р. за ст. 2032 КК України було 
зареєстровано 952 злочини, станом на 2013 р. – 926 злочинів [4, с. 79]. 
Уже в 2015 р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було 
обліковано 1248 кримінальних правопорушень за цією статтею, а 428 
особам повідомлено про підозру у зайнятті гральним бізнесом. 

Кваліфікуючою ознакою зайняття гральним бізнесом є вчинення 
цього діяння особою, раніше судимою за зайняття гральним бізнесом. 
Так, чисельність засуджених за ч. 2 ст. 2032 КК України в 2012 р. 
становила 4 особи, у 2013 р. – 6 осіб, на початку 2014 р. – 11 осіб [4, 
с.80]. Отже, застосоване до засуджених покарання не дало змоги 
досягнути його мети – виправлення цих осіб, а також запобігання 
вчиненню ними нових злочинів. 

Проаналізувавши національне законодавство з даного питання, 
необхідно виділити основні засоби протидії зайняттю гральним 
бізнесом в Україні. 

Поперше, це фінансові санкції, що застосовуються до суб’єктів 
господарювання, які організовують і проводять азартні ігри. Єдиним 
покаранням, що може бути призначене за вчинення такого діяння, є 
штраф (ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні»). По
друге, конфіскація грального обладнання. Вперше такий засіб було 
закріплено у ч. 1 ст. 3 Закону України «Про заборону грального 
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бізнесу в Україні», а з 2012 р. – у санкціях ст. 2032 КК України [2]. 
Потретє, перерахування прибутку (доходу) від проведення азартної 
гри до Державного бюджету України.  

Висновки. Підсумовуючи все вищезазначене, слід звернути 
увагу, що чинна редакція санкцій ст. 2032 КК України є 
безальтернативною і передбачає лише один вид покарання – штраф. 
Як показало дослідження, засудження до штрафу, навіть у 
найбільшому розмірі, не є достатнім для виправлення таких осіб та 
попередження нових злочинів. Саме тому доцільно доповнити санкції 
ст. 2032 КК України вказівкою на альтернативний і більш суворий 
вид покарання – позбавлення волі на певний строк, що значно 
допоможе забезпечити безпеку в сфері господарської діяльності. 
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На сьогодні питання легалізації доходів,одержаних злочинним 
шляхом, є важливим не тільки в Україні,а і в цілому світі. В Україні 
прийнято низку законів,які спрямовані на боротьбу з відмиванням 
таких доходів, запроваджуються сучасні механізми відповідного 
контролю. 

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, становить серйозну небезпеку для розвитку національної 
економіки, у тому числі її кредитнофінансової системи, утвердження 
демократичних засад діяльності органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування. 

Суспільна небезпека легалізації грошових коштів та іншого 
майна, здобутих злочинним шляхом, зумовлена не стільки мірою 
протиправності їх походження, скільки характером безконтрольного 
введення їх в законну економіку, політичні інститути, засоби масової 
інформації, а також характером вказаних у законі дій з використанням 
легальних механізмів здійснення підприємницької або іншої 
діяльності для надання грошовим коштам, що вводяться в обіг. 

Дослідженням цієї проблеми займались В.С. Давиденко, О.О. 
Дудоров, М.В. Корнієнко, О.О. Чаричанський та ряд інших 
вітчизняних та зарубіжних науковців. 

Суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало 
легалізації (відмиванню) доходів, відповідно до статті 209 
Кримінального Кодексу України, є діяння, за яке передбачено 
основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три 
тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або діяння, 
вчинене за межами України, якщо воно визнається суспільно 
небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації 
(відмиванню) доходів, за кримінальним законом держави, де воно 
було вчинене, і є злочином за Кримінальним кодексом України та 
внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи.[1] 

Внаслідок легалізації грошових коштів, майна, здобутих 
злочинним шляхом порушується основна умова нормального 
функціонування економіки, перекручуються функції фінансово
господарської діяльності, зростає тіньове виробництво, 
прискорюється процес криміналізації економіки.Проблемні питання 
щодо виявлення злочинів, пов'язаних з легалізацією грошових коштів 
та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, їх розслідування 
потребує удосконалення законодавства. Патюта І.М. зазначає, що 
важливим є дослідження з боку державних органів процесів 
легалізації доходів за рахунок існуючих схем і підходів, а також 
попередження та ліквідація спроб даного негативного процесу.[2;268] 
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Як висновок даної наукової розвідки, слід зазначити, що з 
метою поліпшення ефективності функціонування системи 
запобігання та боротьби з відмиванням грошей в Україні потрібно 
використовувати протидії легалізації незаконних доходів в Україні 
визнаних на міжнародному рівні норм і процедур; запровадити 
практику міжвідомчої розробки пропозицій щодо удосконалення чи 
зміни законодавчих або нормативних актів, які забезпечують 
боротьбу з відмиванням «брудних» грошей. 
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ЗАХИСТ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ВІД 
ПРОМИСЛОВОГО ШПИГУНСТВА 

Підприємництво тісно взаємопов'язано з конкуренцією. 
Здійснення останньої може приймати самі різні форми, в тому числі і 
такі, як розкрадання або збір чужої інформації, яка має 
загальновідому назву «шпигунство». Вирішення даної проблеми 
ускладняється суперечливістю наявної доступної інформаційної бази. 
Все це, в свою чергу, обумовлює актуальність розробки даного 
питання. 

Натрошвілі Г.Р. зазначив, що поняття «шпигунство» означає 
одержання або добування відомостей, що становлять певний інтерес. 
Промислове шпигунство – це різновид економічного шпигунства, 
метою якого є одержання інформації про діяльність одного або 
декількох підприємствконкурентів. Суб'єктом економічного 
шпигунства є окремий промисловець, підприємство, фірма, тобто 
фізична або юридична особа [1, c. 2]. 
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На думку А. Марущака промислове шпигунство за 
законодавством України – це діяння, що підпадають під ознаки 
складів злочинів, передбачених статтями 231 Кримінального кодексу 
України «Незаконне збирання з метою використання або 
використання відомостей, що становлять комерційну або банківську 
таємницю» і 232 Кримінального кодексу України «Розголошення 
комерційної або банківської таємниці». Тобто промислове 
шпигунство – це злочинна діяльність, яка посягає на охоронювані 
законодавством інтереси. Промислове шпигунство здійснюється 
протиправними методами і спрямовується на отримання незаконним 
шляхом відомостей, що становлять комерційну таємницю 
підприємства [2]. 

На нашу думку, найбільш точне визначення промислового 
шпигунства надає Міжнародна організація кримінальної поліції 
(Інтерпол), зокрема проголошено таке: промислове шпигунство – це 
придбання будьяким неправдивим шляхом інтелектуальної 
власності, яка належить будьякій юридичній особі і яка була 
створена або законно придбана цією юридичною особою з метою 
виробництва, що має або може мати промислову цінність. 

Правову основу регулювання захисту підприємництва в Україні 
від промислового шпигунства становлять: Закон України «Про захист 
від недобросовісної конкуренції», «Про Антимонопольний комітет 
України» та «Про захист економічної конкуренції»). Контрольну 
діяльність у цій сфері здійснює державний орган із спеціальним 
статусом  Антимонопольний комітет України.  

Систему захисту від недобросовісної конкуренції в Україні 
гарантує також стаття 42 Конституції України, яка встановлює 
державний захист конкуренції, що відповідає провідним 
європейським стандартам. 

Основна проблема захисту інформації підприємства зводиться 
до необхідності і вміння керівників та робітників зберігати і захищати 
свою інформаційну власність. Зрозумілим є те, що заходи щодо 
захисту інтересів підприємства вимагають значних витрат. Існує 
світова статистика таких витрат. Так, в Швейцарії кошти, витрачені 
на захист комерційних виробничих таємниць становлять приблизно 
2% загальних виробничих витрат.У Федеративній Республіці 
Німеччина на підприємствах створюються спеціальні служби безпеки, 
які займаються організацією захисту комерційної таємниці та 
запобігають промисловому шпигунству. 

Хочемо підкреслити, що на сучасному етапі система та механізм 
правового захисту підприємництва від промислового шпигунства в 
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Україні є не досить досконалим. Оскільки відсутній єдиний 
спеціальний нормативноправовий акт, якийврегульовував би дані 
проблеми.  
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ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ 
ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ 

Боротьба із злочинами є одним із найважливіших завдань 
правоохоронних органів і, перш за все, органів внутрішніх справ та 
прокуратури, на які покладено функції попередження, розкриття та 
розслідування вбивств. Проведення слідчого експерименту є одним з 
найбільш  складних  та важливих слідчих дій при розслідувані 
злочинів пов’язаних із вбивствами. Відповідно до ч.1 ст. 240 КПК 
України, слідчий експеримент  це слідча дія, що проводиться 
слідчим, прокурором з метою перевірки і уточнення відомостей, які 
мають значення для встановлення обставин кримінального 
правопорушення шляхом відтворення дій, обстановки, обставин 
певної події, проведення необхідних дослідів чи випробувань  

Слідчий експеримент може бути первинним, повторним і 
додатковим. Повторний експеримент проводиться у випадках, коли 
особа, підозрюваня у вчиненні вбивства, заявляє, що вона у своїх 
первинних показаннях свідомо давала неправдиві показання, 
намагаючись ввести в оману слідство, і бажає проведення повторного 
експерименту. [ 2, с.10] 

Як слушно зазначила В.О. Коновалова, проблема розвитку 
способів вчинення вбивств,як ключова в кримінальному праві і 
криміналістиці, залишається дискусійною й такою, що вимагає від 
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науковців і практиків диференційованого, не шаблонного їх 
дослідження й перевірки. [ 1, с.67] 

З точки зору можливих джерел отримання криміналістичної 
інформації для розслідування злочину, пов’язаного із вбивством, 
слідчий експеримент має певні спільні риси з слідчим оглядом та 
експертизою. Разом з тим, кожна з цих слідчих (розшукових) дій має 
своє специфічне завдання, методи і засоби їх проведення, 
процесуальну регламентацію. 

Цілі слідчого експерименту: перевірка доказової інформації; 
перевірка версій;висування нових версій;встановлення обставин, які 
сприяли вчиненню злочину тощо. 

Метою слідчого експерименту може бути й отримання нових 
доказів. Невід’ємно ця мета сполучається з іншою метоюперевіркою 
правильності висунутих під час розслідування версій. [3, с.4 ] 

Тактичні прийоми слідчого експерименту багато в чому 
визначаються видом і змістом дослідних дій. Водночас існують деякі 
загальні тактичні умови, що можуть бути використані як орієнтовні 
для конкретних випадків. 

1. Проведення експерименту за умов і обставин, тотожних або 
максимально наближених до тих, за яких відбувалася подія, що 
перевіряється (дія, явище).  

2. Використання тих же приладів, механізмів, матеріалів, це 
умова яка має принципово важливе значення. 

3. Дотримання тих же характеристик дії, що мали місце при її 
реалізації в процесі злочину. 

4. Неодноразове повторення дослідів для того, щоб виключати 
випадкові результати й одержувати достовірні.  

5. Поетапне проведення експерименту.  
6. Порядок дій слідчого в тих випадках, коли він не має точних 

даних про умови або якихось параметрів події, що перевіряється. 
При розслідуванні злочинів, пов’язаних із вбивствами, 

проведення слідчих експериментів ( перевірочних дій) інколи не 
можливе без демонстрації  використання певного знаряддя ( зброї) 
тощо. А отже суб’єктам проведення цієї важливої і водночас складної 
слідчої дії має бути все ретельно сплановано, забезпечена 
максимальна безпека учасників слідчої дії. [ 4, с.7, 1112] 

Як висновок можна зазначити, що слідчий експеримент  це 
слідча дія, що проводиться слідчим, прокурором з метою перевірки і 
уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин 
кримінального правопорушення шляхом відтворення дій, обстановки, 
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обставин певної події, проведення необхідних дослідів чи 
випробувань.  
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ 

УКРАЇНИ 
На сучасному етапі розвитку суспільства досить актуальною є 

проблема насильницької злочинності в Збройних силах Україні. 
Незважаючи на те, що теоретичним і практичним проблемам й 
окремим аспектам профілактикинасильства в Збройних Силах 
України у юридичній та науковопубліцистичній літературі приділено 
достатньо уваги, деякі її аспекти ,на наш погляд, доцільно дещо 
доопрацювати та систематизувати. 

Держава забезпечує соціальний захист громадян, які 
перебувають на службі у Збройних силах України та в інших 
військових формуваннях.  

Сьогодні науковометодичне забезпечення діяльності 
правоохоронних органів у Збройних силах не достатньою мірою 
відповідає зростаючим потребам. Без відповідного наукового 
дослідження залишається низка важливих питань [1, с.84].  
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Злочинність в армії є найнебезпечнішим дестабілізуючим 
чинником, вкрай негативно впливає не тільки на Збройні Сили, але і 
на суспільство в цілому. Насильство в Збройних Силах України є 
багатоаспектним соціальним явищем, яке характеризується високим 
рівнем непримиренності конфлікту та соціальної небезпеки, що не 
виключає негативного розвитку подій. 

Аналіз несприятливих тенденцій в умовах ведення бойових 
дійсвідчить про те, що насильницька злочинність у Збройних Силах 
України та в цілому по країні збільшується приблизно в однакових 
масштабах, чого раніше ніколи не було. Небезпека такого становища 
очевидна. За останній рік спостерігається тенденція зростання 
насильницької злочинності серед військовослужбовців на 
контрактних умовах служби та військовослужбовців строкової 
служби. В подальшому молоді люди не можуть знайти собі місця в 
мирному житті і вступають у різні кримінальні угруповання, маючи 
досвід насильницької поведінки, набутий під час служби в армії.  

З огляду на зазначенепрофілактика насильства в Збройних 
Силах України виступає провідною умовою самозбереження нашого 
суспільства, реальним інструментом подолання негативних тенденцій 
у всіх сферах його життєдіяльності, адже насильство та злочинність 
сьогодні загрожують національній безпеці України. 

На думку В.С. Давиденка, повноцінне криміналістичне 
дослідження порушення статутних правил взаємовідносин між 
військовослужбовцями можливе лише за умов аналізу норм закону 
про кримінальну відповідальність за цей злочин [2, с.261]. 

З огляду на вищесказане, методологічною основою 
дослідження проблеми протидії насильству в Збройних Силах 
України можуть бути діалектикоматеріалістичний, загальнонаукові 
та спеціальні методи пізнання соціальноправових явищ і процесів.  

Важливе значення маєісторикоправовий метод при 
дослідженні нестатутних взаємовідносин у військовому середовищі та 
їх детермінації на окремих етапах розвитку суспільства; порівняльно
правового методу при порівняльному аналізі статутів Збройних Сил 
України з вимогами Конституції України та іншим чинним 
законодавством [3, с.118119].  

Раніше системно структурований аналіз застосовувався при 
визначенні місця кримінологічної характеристики в системі окремих 
видів злочинів, структури кримінологічної характеристики цього виду 
злочинів, змісту основних її елементів та зв'язків між ними.  

Міждисциплінарний зв'язок та взаємозалежність використаних 
наукових знань у галузі кримінального права, процесу, кримінології, 
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психології тощо є визначальними в комплексному науковому підході 
до висвітлення проблем насильства серед військовослужбовців, 
психодіагностиці, у виявленні індивідуальних особливостей та 
перспектив розвитку насильницької злочинності серед 
військовослужбовців Збройних Сил України [4, с.146]. 

Саме тому характеристика насильницької злочинності серед 
військовослужбовців повинна об'єднувати висвітлення не тільки 
кримінальноправових аспектів досліджуваної проблеми, а й 
психологічних аспектів діянь, пов'язаних з насильством у військовому 
середовищі. Саме цей підхід дасть змогу ширше, на науковому 
підґрунті дослідити детермінізм формування такого важливого 
елементу кримінологічної та криміналістичної характеристики, як 
особа злочинця.  

Важливою умовою оптимальної  профілактики злочинів в армії 
і на флоті є єдність нормативноорганізаційного та 
духовноморального компонента: максимальне використання в 
педагогічних цілях специфічного укладу військового життя, що 
визначається загальновійськовими статутами; всебічна підтримка 
командирів і начальників, які привінтивнозастосовують заходи з 
підтримання правопорядку; удосконалення духовноморального 
виховання військовослужбовців, уміла організація їх вільного часу, 
використання потенціалу соціокультурних установ у профілактичній 
діяльності. 

Займатися проблемами насильницької злочинності в Збройних 
Силах надзвичайно складно. Військові командири і начальники у 
сформованих умовах не зацікавлені в розголошенні і оприлюдненні 
фактів насильства, які відбуваються у їх підрозділах, а діють за 
принципом, що краще все замовчувати та залагоджувати на місці. 
Безкарність правопорушень формує у них відчуття вседозволеності та 
безкарності і є умовою нових правопорушень. 

Таким чином, проблема насильницької злочинності на 
сучасному етапі розвитку Збройних Сил Українипривертає увагу не 
лише науковців, а йпрактиків. На сьогодні ми  можемо говорити 
тільки про більшменш дієвийрівень соціального контролю за 
насильницькою злочинністю в Збройних Силах. Проте профілактика 
злочинності серед військовослужбовців – це складний та 
багатоаспектний процес, оптимальне вирішення якого перебуває у 
кореляційному зв’язку й обумовленості із загальною профілактикою 
злочинності у суспільстві. 
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ПРАВОВА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ В КОНТЕКСТІ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  

Конституція України передбачає, що земля є основним 
національним багатством, яке перебуває під особливою охороною 
держави [1].  Саме тому, вирішення проблем у сфері охорони 
земельних ресурсів є невід’ємною складовою та одним із 
пріоритетних напрямів державної політики у здійсненні соціально
економічних перетворень, формуванні умов сталого розвитку країни. 
Одним з найважливіших засобів реалізації державної політики у цій 
сфері є створення належної нормативноправової бази. 

Серед сучасних наукових досліджень, присвячених проблемам 
охорони земель, державного контролю за використанням земель, слід 
відмітити праці В.І. Андрейцева, П.Ф. Кулинича, В.В. Носіка, Ю.С. 
Петлюка, В.І. Семчика, Н.І. Титової, В.В. Янчука та інших науковців. 
Однак усталена наукова позиція потребує доповнення і деталізації, а 
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актуальність даного напряму дослідження лише актуалізується після 
прийняття Земельного кодексу України, Закону України «Про 
охорону земель» та інших актів.  

Метою даної роботи є визначення основних засад правової 
охорони землі та державного контролю за охороною і використанням 
землі та обґрунтування пропозицій щодо удосконалення законів.  

Основними причинами низької віддачі земельного потенціалу в 
Україні є тривале безгосподарне ставлення до землі, недосконала 
технологія обробки землі та виробництва сільськогосподарської 
продукції, невиконання природоохоронних та інших заходів по 
збереженню земель, а також недосконалість чинного законодавства. 

Складовою охорони земель є її раціональне використання. 
Охорона земель і використання земельних ресурсів не тільки не 
суперечать одне одному, а й тісно пов’язані між собою. Система 
раціонального використання земель повинна мати природоохоронний, 
ресурсозберігаючий, відтворювальний характер і передбачати 
збереження ґрунтів, обмеження негативного впливу на них, а також 
на рослинний і тваринний світ, водні джерела та інші компоненти 
навколишнього середовища. Правові засоби охорони земель 
визначають межі необхідної і можливої поведінки людей щодо 
використання земельних ресурсів і ті наслідки, які настають при 
відхиленні від них. 

Одна із важливих природних властивостей земель, що 
використовуються у сільськогосподарському виробництві є їх 
здатність підвищувати свою родючість при правильній організації 
використання. Тому при використанні землі власник землі, 
землекористувач, орендар зобов’язаний використовувати такі способи 
і методи обробки землі, які не тільки не погіршували б її природні 
властивості, але і вели до їх покращення. У разі порушення цих вимог 
відповідно до ст.ст. 141, 143 ЗК України користувачі і власники 
земельної ділянки в примусовому порядку можуть бути позбавлені 
права користування чи права власності на земельну ділянку. Зокрема, 
у випадку забруднення та/або засмічення земель, пошкодження і 
знищення родючого шару ґрунту тощо. 

Раціональне використання землі та її охорона неможливе без 
здійснення державою належного контролю. Державний контроль за 
використанням та охороною земель передбачає здійснення ряду 
організаційноправових заходів, спрямованих на забезпечення 
конституційних прав громадян і юридичних осіб на землю з метою 
забезпечення додержання всіма державними і громадськими органами 
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й організаціями, підприємствами, установами, громадянами вимог 
земельного законодавства.  

Важливу роль у рішенні даної проблеми відіграють такі 
законодавчі акти, як Лісовий кодекс України, Кодекс України про 
надра, Водний кодекс України, Земельний кодекс України, закони 
України «Про природнозаповідний фонд України», «Про охорону 
земель», та деякі інші. Але, нормативноправовим актам, які 
регламентують державний контроль за використанням та охороною 
земельних ресурсів, притаманний ряд недоліків: 

 вони містять значну кількість відсилочних норм, які 
ускладнюють їх застосування та істотно знижують ефективність їх 
регулюючої сили; 

 містять багато нечітких формулювань  й декларативних 
положень, які практично не впливають на здійснення державного 
контролю за використанням і охороною земель.  

третє, деякі норми «не працюють», бо не мають відповідного 
механізму реалізації, особливо це стосується порядку здійснення 
громадського контролю за використанням і охороною земель.  

 окремі норми фактично не відповідають вимогам регулювання 
земельного контролю в умовах розвитку ринкової економіки, і не 
мають належного наукового обґрунтування.  

Отже, хоча в Україні прийнято низку нормативних актів щодо 
державного контролю за використанням та охороною земель, однак 
наявність значних прогалин у них, декларативний характер окремих 
норм, відсилки до підзаконних актів, а велика питома вага останніх 
свідчать про необхідність подальшого вдосконалення законодавства, 
шляхом внесення змін і доповнень до Законів України «Про охорону 
земель», «Про державний контроль за використанням та охороною 
земель». 
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(м. Київ) 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ 

БЕЗПЕКИ  
Однією з найактуальніших проблем функціонування та розвитку 

вітчизняного підприємства в умовах зростаючої складності та 
невизначеності соціальноекономічного та політичного середовища є 
проблема економічної безпеки підприємства. У зв’язку із цим, 
актуальним залишається питання формування системи показників 
фінансового стану підприємства, які відображали б всі особливості 
функціонування підприємства, і давали б точну оцінку економічної 
безпеки підприємства. 

Для вирішення проблеми формування системи показників 
фінансової безпеки як складової економічної безпеки підприємства, 
слід погодитися із запропонованою дослідниками  методикою 
формування системи показників. Призначення цієї методики полягає 
як у формуванні фільтрації попередніх фінансових показників, так і 
передбаченні відповідних етапів. 

Перший етап полягає в формуванні попереднього списку 
показників. На цьому етапі проводять попередній аналіз стосовно 
існуючих систем показників та висувають гіпотезу щодо формування 
переліку показників оцінки фінансової складової економічної безпеки 
підприємства. Другий етап методики передбачає формування 
головних компонент з попередньо сформованої сукупності вихідних 
показників за допомогою методів факторного аналізу. На основі 
отриманих головних компонент виявляють склад однорідних ознак, з 
точки зору якісних зв’язків. Це дозволяє сформувати показники
репрезентанти цих компонент і отримати на третьому етапі систему 
показників фінансового стану підприємства, що відображає всі 
сторони фінансової безпеки підприємства. 

Попередній аналіз літературних джерел дозволив виділити 92 
показника фінансової діяльності підприємства машинобудування, на 
якому була апробована запропонована методика. З метою виключення 
взаємозалежних показників, а також внаслідок інформаційної 
небезпечності деяких з них, кількість показників було зменшено до 
42. Отримана система містить 5 головних компонент, що мають 
найбільший вплив на фінансову складову економічної безпеки 
підприємства. Аналіз розподілу показників за головними 
компонентами дав можливість зробити наступні висновки. 

Так, перша головна компонента відображує структуру капіталу 
підприємства. До неї увійшли такі фінансові показники, як коефіцієнт 
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автономії, заборгованості, поточної заборгованості, покриття 
інвестицій, фінансування, оборотність власного капіталу. 

Друга головна компонента відображує рівень ділової активності 
підприємства. Тут найбільш значущі навантаження мають 
оборотність активів, оборотність оборотних активів, оборотність 
капіталу, оборотність матеріальних запасів, виробничих запасів, 
оборотність мобільних коштів. 

Третя головна компонента відображує рентабельність 
підприємства. До неї увійшли показники: рентабельність капіталу, 
рентабельність власного капіталу, чиста рентабельність активів, 
прибутковість інших операцій, загальна рентабельність продажів, 
рентабельність реалізації продукції, рентабельність основної 
діяльності. 

Четверта головна компонента відображує ефективність 
використання власних обігових коштів. Найбільші навантаження у 
показників фінансової стійкості, маневреності власного капіталу, 
забезпеченості оборотних коштів власними джерелами, 
забезпеченості запасів та витрат власними обіговими коштами, 
інвестування. 

П’ята головна компонента відображує платоспроможність 
підприємства. Найбільші факторні навантаження мають коефіцієнти 
поточної ліквідності, абсолютної ліквідності, критичної ліквідності, 
співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей. 

Наступним етапом запропонованої  методики є формування 
системи показників оцінки фінансової складової економічної безпеки 
підприємства  і визначення репрезентантів виділених компонент 
показників. Якщо репрезентантом вибирається одна із ознак 
компоненти, то її називають індивідуальною діагностичною ознакою. 
До методів вибору індивідуальних діагностичних ознак належать 
метод центру ваги і метод потенціалів. Визначення 
репрезентантів(ознакпредставників) ознак здійснюється за 
допомогою методу центра ваги. Спосіб вибору репрезентантів за 
допомогою цього методу залежить від розміру групи. На основі 
проведених розрахунків для першої компоненти репрезентантом є 
коефіцієнт фінансування, для другої – оборотність оборотних активів, 
для третьої – рентабельність капіталу, для четвертої – коефіцієнт 
маневреності власного капіталу, для п’ятої – коефіцієнт критичної 
ліквідності. 

Таким чином, сформована система показників на основі 
запропонованої методики включає лише найбільш значущі фінансові 
показники і є досить зручною в практичному користуванні. Її може 
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бути ефективно застосовано для побудови моделей оцінки фінансової 
складової економічної безпеки підприємства. 
Висновки. Економічна безпека являє собою універсальну категорію, 
що відбиває захищеність суб’єктів соціальноекономічних відношень 
на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним її 
громадянином. Економічна безпека підприємства – це захищеність 
його діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища, а 
також спроможність швидко усунути різноманітні погрози або 
пристосуватися до існуючих умов, що не позначаються негативно на 
його діяльності. 
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ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ  
ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ 

Дотримання гарантування прав забезпечується рівновагою сил 
держави та її громадян і базується на відносинах солідарності. Права 
громадян мають бути захищеними від посягань як з боку інших 
громадян, так і з боку самої держави та її інститутів. Держава повинна 
гарантувати і захищати права та свободи громадян в інтересах своєї ж 
безпеки. Саме тому їх реальні гарантії посідають дуже важливе місце 
в усіх сферах суспільного життя. В процесі формування української 
державності особлива роль належить політичним гарантіям реалізації 
прав і свобод людини та громадянина. Прийнявши Конституцію 
України у 1996 році, наша держава збагатилася надзвичайно 
важливим політикоправовим документом, заклала серйозні основи 
для розвитку і зміцнення демократичної правової держави, де 
визначне місце належить правам і свободам людини та їх гарантіям. 

Закріплені в Основному Законі політичні гарантії відображають 
загальновизнані міжнародні норми, передбачені у визнаних Україною 
Міжнародному пакті про громадянські та політичні права, 
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Європейські конвенції з прав людини та інших. Більш детально 
регламентація політичних гарантій прав і свобод здійснюється у 
спеціальних системах законодавчих актах національного 
законодавства України. 

Економічні гарантії – це умови, способи і засоби економічної 
системи держави, яка включає в себе ринкову економіку, спосіб 
виробництва, різноманітні форми власності, економічну свободу  
членів суспільства та їх об'єднань для фактичної реалізації прав і 
свобод. У своїй основі – це базисні гарантії суспільства з елементами 
надбудови (система господарства). 

В багатьох випадках мають місце порушення прав на 
підприємницьку діяльність органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування. До цього, в першу чергу, призводить 
недосконалість нормативноправових актів, ускладнена система 
обліку та звітності, відсутність системи фінансування та 
кредитування малого підприємництва, обтяжлива система 
оподаткування. А  тому правове забезпечення підприємців має 
досягатися шляхом розроблення та  прийняття нових законодавчих 
актів, внесення  відповідних змін і доповнень до чинних актів 
законодавства та адаптації українського законодавства до 
законодавства  Європейського Союзу, світових стандартів. 

Необхідно створити систему державної підтримки 
підприємництва, сприяти створенню нових робочих місць суб'єктами 
підприємництва, підтримувати ділову та інвестиційну активність, 
розвиток конкуренції на ринку товарів і послуг, активізувати 
фінансовокредитні та інвестиційні механізми, пошук нових форм  
фінансування підприємницької діяльності, удосконалити 
інфраструктуру, що забезпечить підприємництво інформаційними, 
освітніми та консалтинговими послугами, розвивати підприємництво 
на базі реструктуризованих підприємств. Звичайно, Україні треба 
пройти нелегкий, тернистий шлях до належного рівня ринкової 
економіки, яка є одним із вирішальних факторів в процесі укріплення 
економічних гарантій прав і свобод людини та громадянина. 

Гарантом прав і свобод людини та громадянина визначено 
Президента Україні, органи виконавчої влади та місцевого 
самоврядування усіх рівнів. В цілому гарантування прав і свобод 
людини та громадянина є юридичним обов'язком держави, що є 
відповідною правовою гарантією.Крім вищевказаних юридичних 
гарантій, які за сферою дії відносяться до внутрішньодержавних, в 
Україні передбачені і міжнародноправові гарантії. А це можливість 
звернень до Європейської Комісії з прав людини, до Європейського 
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Суду з прав людини, в центр з прав людини  Економічної і Соціальної 
ради ООН, до Верховного Комісара ООН з прав людини тощо. 

Виходячи з усього вищевикладеного можна відзначити, що в 
Україні існує велике коло юридичних гарантій прав і свобод людини 
та громадянина. Але, на жаль, як свідчить аналіз чинного 
законодавства та правозастосовної практики в сучасній Україні, 
гарантованість практичної реалізації прав людини ще перебуває на 
досить низькому правовому рівні. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ В УКРАЇНІ 
Актуальність теми. Проголошуючи свободу приватної 

власності, держава поклала на себе обов'язок створити належні умови 
для захисту приватного виробництва та приватної власності, 
сформувати економічну систему, яка б забезпечила належний 
розвиток підприємництва, захист публічних інтересів суспільства та 
держави шляхом створення відповідної правової бази. Ліцензування є 
одним із видів легалізації діяльності, яке здійснюється по волі 
суб'єкта господарської діяльності. Проте надмірна кількість видів 
діяльності, що підлягають ліцензуванню, обмежує можливість 
підприємців займатися відповідною діяльністю, ускладнює їх участь 
на конкурентному ринку, тим саме негативно впливає на розвиток 
підприємництва в цілому.  Слід звернути увагу, що за роки 
незалежності в Україні є традиційним намагання посадових і 
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службових осіб органів державної влади встановити заборони, 
обмеження, щоб «управляти» суб'єктами підприємництва. 

Розробленість даного питання в літературі просліджується в 
роботах таких науковців як Громов О., Багандов А.. Шпамер А. 
розглядала сутність та призначення спеціального порядку 
ліцензування деяких видів господарювання, Петрига Д., розглядав 
ліцензію, як нематеріальний актив та інші.  

Процес формування системи органів ліцензування, що 
проходить з невиправданими витратами та збоями, що відображає 
проблеми і труднощі української економіки в період трансформації 
створили необхідність постійного внесення великої кількості змін і 
доповнень до діючих законів стосовно ліцензування, які розглядались 
у Верховній Раді України. З 28 червня 2015 р. набув чинності Закон 
України «Про ліцензування видів господарської діяльності», яким 
було впроваджено низку змін та новацій у сфері ліцензування, але 
слід зауважити, що  наявність недоліків, які можуть негативно 
вплинути на права та інтереси ліцензіаті залишається достатньо. 

Введення в дію механізму реалізації даного закону відобразило 
й коло поточних проблем, які потребують свого вирішення, а саме:  

 заслуговує на увагу законодавча неврегульованість питання 
про те, яка господарська діяльність вважається такою, що 
провадиться на всій території України. Щодо деяких видів 
господарська діяльність відповідь є очевидною. Так, на території всієї 
України переважно діють банки, суб’єкти господарювання, що діють 
у сфері електроенергетики, виробництва теплової енергії, 
транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним 
трубопроводом тощо. Водночас на території адміністративно
територіальної одиниці у своїй більшості діють заклади освіти, 
суб’єкти господарювання, що здійснюють будівництво тощо; 

 існує проблема з анулювання ліцензії. Так, у ст. 16. Закону 
міститься така умова анулювання ліцензії, як акт про відмову 
ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування. Відмовою 
ліцензіата у проведенні перевірки вважається недопуск 
уповноважених посадових осіб органу ліцензування до здійснення 
перевірки додержання ліцензіатом вимог відповідних ліцензійних 
умов за відсутності передбачених для цього законом підстав. До 
випадків відмови ліцензіата Законом віднесено, зокрема, відсутність 
протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням ліцензіата 
особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата на час 
проведення перевірки; 
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 процедура отримання ліцензії сьогодні далеко не 
досконала. Як правило, для того, щоб отримати ліцензію, 
підприємцям потрібно подовгу стояти у чергах та їхати бозна куди, 
аби подати необхідні документи. Це, у свою чергу, створює великі 
незручності та складнощі для підприємців. Якщо існує система 
ліцензування, то центрів надання таких послуг має бути достатньо 
для того, щоб кожен бажаючий міг за наявності потрібного пакету 
документів отримати ліцензію на здійснення господарської 
діяльності; 

 проявляють активність певні сили, котрі, намагаються 
відкрито погіршити системи ліцензування, пробують ревізувати 
законодавчо визначену нову систему ліцензування, маючи на меті 
ввести додаткові і зазвичай безпідставні вимоги до ліцензіата; 

 на практиці часто трапляються випадки, коли орган 
ліцензування підставою для відмови у видачі ліцензії може вказати 
причину, яка не закріплена законодавством, тому принцип 
дотримання законності, очевидно, не дотримується. 

 Закон України “Про ліцензування видів господарської 
діяльності” для забезпечення ефективного й раціонального 
використання ресурсів запровадив інститут проведення конкурсу на 
отримання ліцензій для видів господарської діяльності, провадження 
яких пов’язане з використанням обмежених ресурсів (видобуток 
уранових руд, дорогоцінних металів, постачання газу тощо). 

Навіть із істотними змінами, які відбуваються у процесі 
уніфікації ліцензування і спрощення їх механізмів існує ряд проблем:  
 проблеми, які виникають у зв’язку з недосконалістю правового поля 
такі як, відсутність загального законодавчого акту, який би регулював 
сферу ліцензування (на даному етапі ця діяльність регулюють 23 
закони);  
 проблеми, які виникають у регіонах, такі як недостатнє 
фінансування, відсутність офіційних роз’яснень деяких нормативних 
актів;  
 це проблеми, які виникають через зловживанням органів, які 
видають ліцензії (вимагання непередбачених законодавством 
документів, несанкціоновані вимоги перераховувати кошти у 
позабюджетні фонди та ін. )  

Таким чином, підсумовуючи викладене, слід відзначити, що з 
огляду на інтереси держави такий засіб державного регулювання, як 
ліцензування, повинен, з одного боку, забезпечити захист суспільства 
від шкідливих наслідків господарювання, а з іншого — не бути 
перепоною для розвитку підприємницької діяльності, штучно 
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обмежуючи доступ на ринок, процедурно і фінансово ускладнюючи 
можливість розпочати і здійснювати відповідну діяльність. На жаль, 
система ліцензування сьогодні не є досконалою та ефективною. Адже, 
з одного боку, підприємцям іноді дуже не просто отримати ліцензію 
на здійснення господарської діяльності, а з іншого – наявність ліцензії 
не завжди свідчить про якість послуг або товарів. Тому держава 
повинна як забезпечувати доступність оформлення ліцензії для тих, 
хто відповідає усім нормам та вимогам законодавства, так і 
здійснювати контроль за якістю тих послуг та товарів, на які була 
видана ліцензія. 
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 ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
В сучасній правовій науці не значна увага приділяється 

питанням набуття і використання земель лісогосподарського 
призначення, правовий режим використання яких має свої 
особливості. Порівняно незначна масовість науковопрактичного 
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обговорення проблематики правового режиму таких земель 
лісогосподарського призначення, визначає актуальність даної 
проблематики.  Дослідженням правового режиму земель 
лісогосподарського призначення в Україні присвячені роботи: А.С. 
Васильєва, О.В. Дзери, П.Ф. Кулініча, В.І. Андрейцева, В.І. Семчика, 
Ю.С. Шемушенка та інших. 

Метою даної роботи є спроба характеристики масиву 
вітчизняного нормативноправового регулювання правового статусу 
земель лісогосподарського призначення та надання авторських 
пропозицій по врегулюванню ряду проблемних питань. 

Виходячи з теми, завданням даної роботи є надання пропозицій 
щодо вирішення проблемного питання узгодження розбіжностей 
визначення  правового режиму таких земель у Земельному та 
Лісовому кодексах, у яких також наявна термінологічна 
неузгодженість у визначенні понять «земельні ділянки 
лісогосподарського призначення», що ускладнює можливість 
визначення цих земельних ділянок як об'єктів права власності чи 
користування. 

Отже, згідно зі ст. 55 Земельного кодексу України (далі – ЗК 
України) до земель лісогосподарського призначення належать землі, 
вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, 
нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового 
господарства [1]. У ч. 1 ст. 5 Лісового кодексу України (далі – ЛК 
України) дано ширше визначення поняття «землі лісогосподарського 
призначення як лісові землі, на яких розташовані лісові ділянки, та 
нелісові землі, зайняті сільськогосподарськими угіддями, водами й 
болотами, спорудами, комунікаціями, малопродуктивними землями 
тощо, які надані в установленому порядку та використовуються для 
потреб лісового господарства» [2].   

Крім того ЛК України визначає земельні лісові ділянки як 
земельні ділянки лісового фонду України з визначеними межами, які 
надаються або вилучаються у землекористувача чи власника 
земельної ділянки для ведення лісового господарства або інших 
суспільних потреб відповідно до земельного законодавства. Лісовий 
фонд  це усі ліси на території України, незалежно від того, на землях 
яких категорій за основним цільовим призначенням вони є, та 
незалежно від права власності на них [3].   Враховуючи таку 
різноманітність земель, які відповідно до вказаних норм ЛК України 
та ЗК України можуть входити до категорії земель 
лісогосподарського призначення, віднести конкретну земельну 
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ділянку до цієї категорії можливо лише при дослідженні матеріалів 
лісовпорядкування [4].   

Ще одним проблемним питанням, яке може виникнути при 
дослідженні правового режиму земель лісогосподарського 
призначення, є питання визначення власника і користувача таких 
земельних ділянок. Відповідно до ст. 56 ЗК  України землі 
лісогосподарського призначення можуть перебувати у державній, 
комунальній та приватній власності. При чому, громадянам та 
юридичним особам за рішенням органів місцевого самоврядування та 
органів виконавчої влади можуть безоплатно або за плату 
передаватись у власність замкнені земельні ділянки 
лісогосподарського призначення загальною площею до 5 гектарів у 
складі угідь селянських, фермерських та інших господарств (ч. 2 ст. 
56 ЗК України).  

Згідно з ч. 2 ст. 79 ЗК України право власності на земельну 
ділянку поширюється у її межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, а 
також на водні об'єкти, ліси і багаторічні насадження, які на ній 
знаходяться. Аналогічні положення містяться і в ст. 12 та 13 ЛК 
України. З положень зазначених статей випливає, що власник 
земельної ділянки одночасно є власником лісу, який на ній 
знаходиться. 

Як висновок зазначимо, що основним завданням в процесі 
оновлення законодавства є завдання –  нівелювати суперечності в 
лісових відносинах, що привнесені ЗК України, серед яких: "лісо
фондова" проблема (визначення лісу та лісового фонду) [3], розв'язок 
якої зумовлює форму побудови ЛК України, та проблема "прав 
власності на ліси", від розв'язання якої залежить структура управління 
лісами та лісовим господарством.  
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ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНІ 
Конституція України, як основний закон держави, визначає, що 

захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, 
шанування її державних символів є обов`язком кожного громадянина 
нашої держави. Згідно зі ст. 17 Конституції України оборона України, 
захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності 
покладається на Збройні сили України. Держава забезпечує 
соціальний захист громадян, які перебувають на службі у Збройних 
силах України та в інших військових формуваннях. 

На військовослужбовців покладається неухильне дотримання 
Конституції України, законів і підзаконних актів, військової присяги, 
наказів командирів (начальників). Усе це зумовлює специфіку 
суспільних відносин у сфері несення військової служби, а також 
особливості та суспільну небезпеку їх правопорушень, й насамперед 
злочинів. 

За сучасних умов та обставин відбиття збройної агресії проти 
України непоодинокою є інформація про військовослужбовців, які 
вчинили злочини. Хоча від поведінки цих людей залежить не тільки 
наша безпека, але й безпека всієї країни. Суб’єктами військових 
злочинів можуть бути військовослужбовці та військовозобов’язані 
(останні тільки у разі, коли вони проходять навчальні (чи перевірні) 
або спеціальні збори). Тривалий час поза межами досліджень 
залишалася проблема криміналістичного забезпечення розслідування 
військових злочинів в Україні, на що звернув увагупрофесор А. 
Іщенко підкресливши нагальну потребу формування методик 
розслідування злочинів [1, с.102]. 

На початку 90х років українськими вченими М. Хавронюком та               
В. Шамраєм в українській правовій літературі вперше здійснено 
спробу комплексно розглянути проблему забезпечення законності у 
військових формуваннях України. Поряд із кримінальноправовими, 
адміністративноправовими та управлінськими аспектами авторами 
приділено увагу також і проблемам нестатутних взаємовідносин, 
ухиленням від військової служби, незаконного заволодіння 
військовим майном, їх суті та змісту, поведінкового сприйняття 
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військовослужбовцями особливостей військової служби, забезпечення 
прав і свобод військовослужбовців [2; 3]. 

У 2006 році вперше в нашій державі було захищено дисертацію 
на тему: «Основи методики розслідування злочинів, повязаних з 
порушенням статутних правил взаємовідносин між 
військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості»[4]. 

В подальшому проблема створення окремих методик 
розслідування військових злочинів лягла в основу дисертаційних 
досліджень і інших українських вчених криміналістів. Зокрема, А.Г. 
Воєвода в своїй дисертації на тему: «Основні положення методики 
розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням правил водіння або 
експлуатації військових машин» звернув увагу на те, що дана 
проблема є актуальною та потребує дослідження.[5] 

В складному процесі протидії злочинності в Україні така 
діяльність матиме неабияке значення в динаміці ЄвроАтлантичній 
інтеграції нашої держави та збагачення правової свідомості громадян, 
зокрема військовослужбовців Збройних Сил України. 
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військових машин : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Воєвода 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Недостатність ефективних законодавчих механізмів захисту 
підприємств від несанкціонованих втручань в роботу призводить 
до витоків інформації, яка є рушійним механізмом діяльності будь
якого суб’єкта господарювання. 

Важливою складовою системи інформаційної безпеки 
підприємства, на нашу думку, повинна бути державна підтримка 
підприємництва, ліквідація колізій чинного законодавства та 
створення нових, більш дієвих, методів боротьби з посяганням на 
інформаційну безпеку.  

Процеси всеохоплюючої інформатизації розвитку країни 
обумовлюють активний вплив інформаційної безпеки на 
економічну, соціальну, політичну та інші складові її національної 
безпеки. Такий нерозривний зв’язок інформаційної та національної 
безпеки можна пояснити тим, що захищеність інформації та її 
повнота впливають на стабільність у суспільстві, забезпечення 
прав і свобод громадян, правопорядок і, навіть, на збереження 
цілісності держави. 

Пріоритетним напрямком у процесі формування та 
забезпечення інформаційної безпеки будьякої компанії є 
збереження в таємниці комерційно важливої інформації, що 
дозволяє успішно конкурувати на ринку виробництва та збуту 
товарів і послуг. Це, природно, вимагає конкретних дій, 
спрямованих на захист інформації з обмеженим доступом. Як 
свідчить вітчизняна і закордонна преса, кількість злочинів в 
інформаційній сфері не тільки не зменшується, але й має досить 
стійку тенденцію до росту.  

Досвід показує, що для боротьби з цією тенденцією необхідна 
цілеспрямована організація процесу захисту інформаційних 
ресурсів. Причому в цьому повинні брати активну участь 
професіонали, адміністрація та співробітники, що і визначає 
значимість організаційної сторони питання. Найбільший ефект 
досягається тоді, коли всі засоби, методи і заходи поєднуються в 
єдиний цілісний механізм – систему захисту інформації (СЗІ) [1].  

Створення ефективної системи інформаційної безпеки є 
неможливим без чіткого визначення загроз інформації, що 
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охороняється. Фактори загроз за видовою ознакою поділяються на 
політичні, економічні та організаційнотехнічні. 

Сучасне підприємство повинно вміти належним чином 
будувати політику інформаційної безпеки, тобто розробляти і 
ефективно впроваджувати комплекс превентивних заходів по 
захисту конфіденційних даних та інформаційних процесів. 
Постійна робота в сфері підтримки інформаційної безпеки на 
належному рівні є необхідною умовою ефективності 
підприємницької діяльності [2]. 

Таким чином, інформаційна безпека має одне з 
першочергових значень для економічного розвитку  підприємства. 
Важливими заходами в цьому процесі мають стати організація і 
проведення інформаційних операцій, а також розвиток системи 
сертифікації інформаційних продуктів. Окрім того, законодавча 
система забезпечення інформаційної безпеки повинна гнучко 
коригуватися відповідно до мінливого характеру зовнішніх та 
внутрішніх факторів оточення.  

Отже, створення системи інформаційної безпеки є 
масштабною роботою, яка вимагає серйозних зусиль. Тому фахівці 
радять, насамперед, найбільш точно визначити ризики, які існують 
для інформаційної безпеки підприємства, і не вживати додаткових 
заходів забезпечення безпеки, якщо це реально не відобразиться на 
підвищенні росту самого бізнесу. 
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Статистичні дані засвідчують, що динаміка зареєстрованих 
шахрайств (заволодіння чужим майном або придбання права на майно 
шляхом обману чи зловживання довірою) протягом останніх 10 років 
не є стабільною, їх чисельність коливається в інтервалі 13–17 тис. на 
рік. Тільки в Харківськійобластізаперіодсіченьвересень2009 
рокушахрайствосклало800випадків, щона13,7% 
більшепорівняноз2008 роком. На сьогоднішній день ситуація не 
покращилася [1, с.3].  

Водночас на сьогодні доцільно пошитири коло наукових 
доробок щодо створення цілісної наукової концепції розслідування 
шахрайства в сучасних умовах, яка б будувалася на новітніх 
положеннях криміналістики та узагальненні практики розслідування 
даної категорії злочинів. 
Окреміпитаннявідносноствореннянауковихзасадрозслідуванняшахрай
стварозглядалисяфрагментарноабозалишилисявзагалінерозглянутими.  

Проте 
результатианкетуваннятаінтерв’юванняслідчихМВСУкраїнидозволил
ивстановити, що 
прирозслідуваннішахрайствавонипровадятьтакіслідчідії: 
оглядмісцяподії(62%), слідчийогляддокументів(42%), 
освідування(2%), допитсвідка(98%), допитпідозрюваного(64%), 
виїмкадокументів(34%), виїмкапредметів(24%), обшук(38%), 
призначеннясудовихекспертиз(88%), 
відтворенняобстановкитаобставинподії, тобто слідчий 
експеримент(16%), пред’явленняособидлявпізнання(72%), 
очнаставка(28%)[2, с.127].  

При розслідуванні шахрайства існує необхідність у застосуванні 
спеціальних знань (призначенні та проведенні судових експертиз, 
отриманні консультацій спеціаліста або залучення його до участі в 
слідчих діях). Узагальненнякримінальних проваджень прошахрайство 
свідчить, щосудовіекспертизипризначалисяв91,7% випадків. 
У8,3%випадківсудовіекспертизинебулипризначені. 
Дослідженняматеріалівслідчоїпрактикипоказує, 
щослідчіпризначаютьрізніекспертизи. 
Найбільшийвідсотокстановлять«традиційні» (криміналістичні) 
експертизи: почеркознавчі— 43%; технічніекспертизидокументів— 
42%, трасологічні— 8%. Крімтого, 
призначалисятакожтоварознавчіекспертизи— 0,5%; судово
бухгалтерськіекспертизи— 1,5%; комп’ютернотехнічні— 1%; 
судово
медичніекспертизиречовихдоказів(біологічніекспертизивиділеньлюди
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ни) — 1%; судовопсихіатричні— 2%; судовопсихологічні— 4%[3, 
с.182].  

Вивчення слідчої практики та анкетування слідчих МВС 
України показує, що при розслідуванні шахрайства слідчі дії, 
оперативнорозшукові та організаційнотехнічні заходи завжди 
використовуються у певних комплексах. При розслідуванні 
шахрайства можуть застосовуватися такі тактичні операції: 
«Затримання шахрая (групи шахраїв) на місці злочину», 
«Встановлення кола жертв шахрайського посягання», «Встановлення 
способу вчинення шахрайства», «Встановлення особи шахрая», 
«Документ», «Визначення розміру матеріальних збитків » [1, с.138].  

Шахраї діють майже в кожній сфері людської діяльності — не 
могли вони обійти своєю увагою й Інтернет. Інтернет
шахрайствовимагаєсвоговивчення. 
Відтак,Національноюлігоюспоживачівбулопроведенодослідженняйви
значено10найпопулярнішихвидівшахрайствавІнтернеті: 1) 
підробленеповідомленняз онлайновогоаукціонупропродажлота, 
якоготамнемає; 2) 
неповнеодержаннятоваруабоодержаннявненалежномувиді; 3) 
«Нігерійські» грошіназберігання; 4) 
неповнаабоперекрученапоставкакомп’ютерного програмного  
забезпечення; 5) шахрайствоздоступомвІнтернет, 
колишахрайпропонуєпослугизаменшуплату, ніж на ринку; 
6)витратинакредитнікарткизаматеріали, якініколинекупувалися; 7) 
пропозиція високоприбуткової роботи вдома; 8)  авансові позики;   9) 
липові пропозиції угод за допомогою кредитної картки; 10) ділові 
пропозиції з явно завищеною оцінкою очікуваного прибутку [4, с.2].  

Детально проаналізувавши норми законодавства та думки 
різних науковців, можна констатувати, що спеціальні знання 
займають чи не найголовніше місце та відіграють важливу роль у 
розслідуванні шахрайств, учинених з використанням мережі Інтернет. 
При цьому найпоширенішою є така процесуальна форма застосування 
спеціальних знань, як проведення експертизи, зважаючи на те, що 
висновок експертанесе у собі доказове значення.Особа,яка проводить 
досудове слідство, повинна активно залучати, крім спеціалістів та 
експертів угалузі комп’ютерних технологій, і спеціалістів з інших 
галузей знань. Наприклад,використання при шахрайствах певних 
документів потребує їх технікокриміналістичного дослідження, а 
рукописних записів — почеркознавчої експертизи. Крімтого, 
розслідування таких злочинів може вимагати проведення 
дактилоскопічної,біологічної, одорологічної експертизи [5, с.111]. 



372 
 

Велике значення має також проведення експертиз листування 
між потерпілимі шахраєм, текстів описів і коментарів до лотів в 
інтернетаукціонах (у разі шахрайств в інтернетаукціонах), листів, 
надісланих на електронну пошту («фішинг»,нігерійські листи) тощо. 
Основними видами експертиз, об’єктами яких можутьбути зазначені 
тексти, крім комп’ютернотехнічної є авторознавча та 
лінгвістичнаекспертизи. Завдяки таким дослідженням можуть бути 
вирішені як ідентифікаційніпитання, так і питання щодо гендерної 
належності автора, авторавиконавця тексту, його віку, а також 
питання щодо імітації мови особи протилежної статі та 
іншінеідентифікаційні питання[6, с.332]. 

Отже, у підсумку доцільно зазначити, що шахрайство як 
складний і вишуканий вид злочинної діяльності базується на новітніх 
технологіях, які вибірково застосовують злодіїшахраї. А відтак, 
правоохоронці не повинні відставати в цьому складному процесі, для 
чого належить повсякмісно звертатися до сучасних інноваційних 
технологій, залучати до розкриття та розслідування шахрайств 
науковців та інших спеціалістів з окремих галузей знань. 
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БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

ПОЛІТИКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 
Сучасний рівень розвитку продуктивних сил в межах еколого

соціальноекономічних систем регіонів сприяє посиленню 
суперечності між ступенем задоволення потреб населення і 
природною спроможністю в досягненні необхідних темпів 
економічного зростання. Наслідком даного процесу є комплекс 
екологічних проблем, вирішення яких можливе лише на основі 
створення науковообґрунтованої стратегії екологічно 
збалансованого, сталого розвитку, одним з напрямків якого виступає 
досягнення екологічної безпеки регіонального розвитку. 

Екологічну безпеку слід розглядати як стан захищеності особи, 
суспільства, держави від неблагополучного впливу навколишнього 
середовища, обумовленого природними та антропогенними 
факторами. Крім того, екологічна безпека є складовою національної 
безпеки і передбачає певний стан виробничих сил та нормативно
правових відносин, здатне забезпечити стійке відтворення природно
ресурсного потенціалу. 

Проблеми забезпечення екологічної безпеки в Україні вже 
кілька років перебувають на порядку денному науковопрактичних 
досліджень. Перехід до сталого розвитку тісно пов’язаний з певним 
методологічним орієнтиром у сфері екологічної безпеки  з 
формуванням екологічної парадигми перспективного розвитку 
України. Причому, особливості формування політики 
природокористування та екологічної безпеки пов’язані зі 
специфічним перехідним станом економіки України. Цілеспрямована 
екологічна політика держави, яка базується на ідеальній теоретичній 
моделі взаємовідносин економіки і навколишнього середовища, 
покликана забезпечити оптимальну життєдіяльність і відтворення 
населення. Раціоналізація природокористування виступає одним з 
напрямків реалізації політики забезпечення екологічної безпеки 
держави. Однак цей процес супроводжується виникненням цілого 
спектра проблем, пов’язаних з впливом різних факторів як 
внутрішньодержавного, так і зовнішнього впливу. 

Серед факторів, що лімітують досягнення екологічної безпеки в 
Україні, можна виділити: 
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 високий загальний рівень антропогенного навантаження на 
території (рівень техногенного навантаження на навколишнє 
середовище в Україні перевищує аналогічний показник розвинутих 
держав більш ніж в 5 разів); 

 забруднення навколишнього середовища, яке спостерігається 
за всіма компонентами природного комплексу (рівень забруднення 
атмосфери в Україні перевищує в 18 найбільших містах, серед яких 
Кривий Ріг, Маріуполь, Запоріжжя, Красний Луч, Горлівка, 
Стаханов). 
 Отже, вирішення проблем екологічної безпеки регіонів можливо 
через: 

1. Проведення системи заходів, спрямованих на підтримку 
динамічної рівноваги і стабільності взаємодії природної та суспільної 
складових в межах екологосоціальноекономічних систем регіонів. 

2. Забезпечення сталого розвитку держави, задоволення потреб 
кожного індивіда і суспільства в цілому в природних ресурсах і 
якісних параметрах навколишнього природного середовища. 

3. Вирішення екологічних проблем, зумовлених порушенням 
нині існуючих норм природокористування. 

4. Екологізацію виробництва і мінімізацію 
ресурсокористування. 

5. Вирішення питання гармонізації екологічних і 
демографічних проблем. 
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ДОСВІД ЄСВ РЕГУЛЮВАННІ ДОГОВОРУ 
ФРАНЧАЙЗИНГУ 

Передача прав інтелектуальної власності на основі договору є 
надзвичайно ефективним способом забезпечення потреб суспільства у 
науковотехнічних розробках. Одним із таких договорів є договір 
франчайзингу (в України відомий як «комерційна концесія»), який 
набув популярності більше, ніж у 80 країнах світу. 

У країнах ЄС законодавче регулювання відносин франчайзингу 
здійснюється так званим «наднаціональним» законодавством. 
Першим міжнародноправовим законодавчим актом у цій сфері став 
Регламент № 4087/88 Європейської комісії ЄЕС від 30.11.1988 р., 
який був замінений на Регламент Комісії (ЄС) від 22.12.1999 р. «Про 
застосування статті 81 (3) Договору ЄС до вертикальних договорів та 
домовленостей», що на відміну від Регламенту № 4087/88 закріплює 
лише перелік заборонних положень, тим самим надає сторонам певну 
свободу при підписанні договорів. Зміна підходу до правового 
регулювання договорів франчайзингу є позитивною тенденцією, 
оскільки комплексний характер таких договорів не дозволяє в рамках 
одного Регламенту передбачити всі можливі положення, які сторони 
мають право включити в договір франчайзингу [1, с. 9]. 

Як зазначається в європейській правовій теорії, вкрай важко дати 
законодавче (легальне) визначення франчайзингу, як у зв’язку з тим, 
що він має багато форм, так і у зв’язку з його характерними 
особливостями, яких він набуває у кожній окремій країні. 

Уніфікація правового регулювання франчайзингу здійснюється 
Міжнародним інститутом приватного права (UNIDROIT). Робота з 
уніфікації правовідносин франчайзингу розпочалась ще у 1985 році, 
коли була внесена перша пропозиція щодо розроблення такого 
проекту. Це був період, коли в Європі франчайзингові відносини 
знаходились на початковій стадії розвитку, в той час як у США вони 
вже стрімко розвивались. Протягом 19942002 років Робочою групою 
були досліджені проблеми міжнародного та національного 
франчайзингу та підготовлені три документи: Посібник з 
міжнародних майстеругод з франшизи, проект Модельного закону 
щодо розкриття інформації при укладенні договорів франшизи та 
пояснювальну записку до проекту Модельного закону [2, с. 48]. 
Модельний закон, який був схвалений Адміністративною радою 
УНІДРУА 24 вересня 2002 року в Римі, підлягає застосуванню як при  
внутрішньому, так і при міжнародному франчайзингу [3].  

У посібнику «Руководство по международным франшизным 
соглашениям», підготовленому Міжнародним інститутом з уніфікації 
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приватного права (UNIDROIT), підкреслюється, що франчайзинг 
здатний успішно функціонувати лише за наявності оточуючого його 
«здорового правового комерційного середовища». Таким чином, 
пріоритетним завданням для кожної країни є створення сприятливого 
інвестиційнопривабливого клімату з відповідним правовим 
регулюванням для залучення іноземних франшиз та в подальшому 
розвитку власних франчайзингових мереж. 

В Україні планується прийняття спеціального Закону «Про 
франчайзинг», а його відповідність європейським та світовим 
стандартам сприятиме розвитку франчайзингу в Україні у відповідних 
правових рамках. 
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АСОЦІАЦІЯ З ЄС ЯК НОВИЙ ЕТАП ВЕДЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ 

Угода про асоціацію з ЄС – це документ між Європейським 
Союзом (далі  ЄС) та державоюне членом ЄС, що створює рамки 
для співпраці між ними в економічній, політичній, соціальній, 
культурній та інших сферах. Крім того, даний договір не обмежує 
співпрацю України з іншими країнами (але така співпраця не повинна 
суперечити торгівельним зобов’язанням, що встановлені угодою). 

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони [1], відкриває 
нові можливості для бізнесу, посилює захист прав споживачів, сприяє 
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роботі незалежної судової системи та встановлює більш чіткий 
контроль за використанням державних коштів. Політична частина 
угоди підписана 21 березня 2014 року, а економічна – 27 червня того 
ж року. У найбільшій частині угоди (частина 4) «Торгівля і 
торговельні питання» розкриваються подробиці співпраці, наприклад 
Угода про асоціацію з ЄС скасовує 95%всіх тарифів, мит та обмежень 
у торгівлі з ЄС [2]. Крім того, Європейський союз встановлює квоти, 
в межах яких визначені групи товарів можуть експортуватись з 
України без мит, наприклад зернові. 

Протягом останніх років часта ринку Європейського союзу 
становить 33% в загальному експорті товарів України. На жаль, через 
політичну нестабільність, обсяги торгівлі України з іншими країнами 
скорочуються с 2015 року. Проте скорочення торгівлі з ЄС не було 
таким стрімким, як з іншими країнами. У 2015 році експорт товарів та 
послуг в ЄС становив 16 млрд. дол. США, що на 24% менше, ніж в 
2014 році [3, с. 68]. 

Близько третини всього експорту товарів до ЄС займає 
сільськогосподарська (далі – с/г)  та харчова продукція. Для 
стримування стрімкого перенасичення ринку ЄС українськими с/г 
продуктами створені квоти, але використання цих квот не є 
рівномірним. Наприклад, станом на березень 2016 року повністю 
були використані 5 квот, а саме на мед, виноградний та яблучний 
соки, кукурудзу, цукор, ячмінну крупу. Частково були використані 
квоти на томат, пшеницю, овес і м’ясо птиці [3, с. 69]. 

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України 
підрахували, що частка експорту до країн ЄС  у загальному експорті 
України в 2016 році перевищила 41% і продовжує зростати. Тобто, 
попри економічну та політичну кризу України, експорт деяких 
товарів зростав дуже стрімкими темпами, а саме товарів тваринного 
походження[4]. 

Україна завжди була великим постачальником зерна на світові 
ринки, адже експортує більше (54%), ніж переробляє [5, с. 49]. Угода 
про асоціацію з ЄС сприятиме розвитку агробізнесу в країні та 
допоможе в освоєнні нових ринків. З огляду на те, що Україна є 
одним із найбільших експортерів зерна у світі, то вона має реальний 
потенціал зробити вагомий внесок у подолання світової продовольчої 
кризи. 

Отже, Угода про асоціацію з ЄС відкриває підприємцям нові 
можливості співпраці та виходу на європейський ринок. Але 
скористатися ними стане можливо тільки після повної адаптації 
українського законодавства до зазначених в угоді вимог. 
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС  
Дана тема є актуальною, адже зовнішня торгівля України 

виступає одним із найважливіших інструментів у збільшенні 
державного бюджету. Основною метою розвитку економіки України є 
досягнення гідного місця у сфері зовнішньої торгівлі. Європейський 
союз є однією із найсильніших глобальних економічних організацій, 
найбільшим і найкращим  ринком світу. Тому проблема співпраці 
України і ЄС набуває все більшої актуальності. 

В останній час через погіршення політичних та торговельних 
відносин з Росією, все більшу частку займає торгівля України з ЄС. 
Також важливий внесок у розвиток зовнішньої торгівлі з 
Європейським Союзом зіграло підписання 27 червня 2014 року 
економічної частини Угоди про асоціацію України з ЄС.  
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Угода визначає «поглиблену та всеохоплюючу зону вільної 
торгівлі». Угода також регулює значну частину економічних 
стандартів, відповідні принципи, правила та процедури, маючи на 
меті усунення певних  бар’єрів у торгівлі та  попередження їх 
виникнення. Слід зазначити, що Угода про асоціацію між Україною 
та ЄС, значною мірою вплине не тільки на економічний стан нашої 
держави, а також на життя і добробут громадян. 

Наслідком початку дії Угоди про асоціацію стало те, що у 2014
2015 рр. ЄС перетворився на головного торговельного партнера 
України. Про це свідчать певні показники. Так, у 2016 році експорт 
вітчизняних товарів і послуг до країн ЄС становив 34,1% від 
загального обсягу експорту. У свою чергу, обсяг імпорту з країн ЄС 
40,9% від загального обсягу імпорту[1]. 

Якщо проаналізувати вищезазначений показник екпорту, то 
можна сказати, що держава має низку потенційних переваг для 
розвитку свого експорту, зокрема: 

 володіє понад 25% найбільш родючих чорноземів світу, має 
сприятливі кліматичні умови; 

 за рівнем запасів і видобутку мінеральносировинних ресурсів 
входить до групи провідних країн континенту, виробляючи до 5% 
світової мінеральної сировини та продукції переробки; 

 є однією з дев'яти держав світу, які проектують та будують 
літаки військовотранспортної авіації.[2,3]. 

Європейська інтеграція важлива для України, тому що це є 
найкращий спосіб реалізації національних інтересів, побудови 
економічно розвинутої і демократичної держави, а також покращення 
законодавства в Україні, адже це є основою для розвитку всіх галузей 
права, а особливо комерційного права, яке регулює діяльність в сфері 
торгового (комерційного) обігу.  

Враховуючи особливості сучасного стану економіки України 
можна навести основні аргументи на користь розвитку співпраці з 
ЄС: 

 Співробітництво України з Європейським Союзом необхідне 
для технологічного оновлення українського виробництва.  

 Протягом десятиліть українські підприємства були фактично 
відрізані від світового ринку. Тому їх вихід на європейський ринок 
має велике значення як джерело досвіду та практичних вмінь 
конкурувати з виробниками інших країн, розробляти та реалізовувати 
стратегію виробничокомерційної діяльності. 

 стабілізація економічного та політичного стану в країні і 
вдосконалення нормативнозаконодавчої бази зовнішньоекономічної 
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діяльності з метою подолання сировинної орієнтації вітчизняного 
експорту; 

 створення сприятливого інвестиційного клімату для розвитку 
конкурентоспроможних виробництв і торговельних процесів; 

Сьогодні в нашій державі існують перспективи розвитку 
зовнішньої торгівлі, на підставі того, що пріоритетами насамперед 
мають бути активний розвиток експорту. Пріоритетними напрямками 
розвитку мають бути також підтримка співробітництва з розвиненими 
країнами, просування конкурентноспроможних товарів на зарубіжні 
ринки, залучення  іноземних інвестицій. 

Отже, для України європейська інтеграція – це шлях модернізації 
економіки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних 
інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, 
підвищення конкурентної спроможності 
вітчизняноготоваровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на 
ринок ЄС. Але щоб досягти всіх цих успіхів необхідна належна 
нормативноправова база в нашій державі, а саме комерційного права, 
яке регулює всі аспекти як і внутрішньої, так і зовнішньої торгівлі . 
Тільки належне дотримання законодавства буде сприяти успіхам у 
розвитку нашої країни та виведе нашу державу на новий рівень 
розвитку. 
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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ 
У сучасних умовах розвитку українського суспільства дедалі 

важливішого значення набуває систематична діяльність із 
популяризації загальнолюдських, соціальних, національних, 
моральних, духовних цінностей, досягнення суспільно корисних 
цілей, пропагування здорового способу життя, привернення уваги до 
проблем у суспільстві та шляхів їх розв’язання. Таким чином 
ефективним інструментом позитивного інформаційного впливу стає 
соціальна реклама, яка традиційно покликана змінити ставлення 
населення до певних соціальних проблем, а в дальшій перспективі 
сприяти формуванню нових соціальних цінностей. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про рекламу» соціальна 
реклама це – інформація будьякого виду, розповсюджена в будьякій 
формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, 
популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої 
не має на меті отримання прибутку [1].  

Оскільки визначенням терміну «соціальна реклама» встановлено, 
що такою рекламою є інформація будьякого виду, розповсюджена в 
будьякій формі, значна кількість винятків і обмежень, 
застосовуваних до інших видів рекламної інформації не стосуються 
соціальної реклами. Серед іншого, при безкоштовному розміщенні 
соціальної теле і радіо реклами, на неї не поширюються вимоги і 
обмеження, передбачені для інших видів рекламної інформації.  

Особливістю сучасного стану розвитку соціальної реклами в 
Україні є те, що її виробництво і розповсюдження здійснюється не 
лише державою, а й громадськими та релігійними організаціями і 
навіть суб’єктами підприємництва, які частіше стали звертатися до 
проблем соціальної відповідальності бізнесу.  

Разом з тим слід визнати, що відсутність систематичного 
державного впливу в галузі соціальної реклами на тлі відсутності 
достатнього досвіду її виробництва і розповсюдження призводить до 
гальмування її розвитку, а також непоодиноких порушень прав 
громадян і юридичних осіб та принципів інформаційних відносин. 

Серед основних проблем у галузі соціальної реклами слід назвати 
такі: 

 відсутність чітких критеріїв ідентифікації соціальної реклами, 
відмежування її від інших видів реклами та інформації; 
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 недосконалість системи формування і реалізації державної 
політики в галузі соціальної реклами, неврегульованість відносин, 
пов’язаних з діяльністю органів державної влади в цій галузі; 

 неефективність механізму фінансового забезпечення реалізації 
державної політики в галузі соціальної реклами; 

 практична відсутність механізму залучення громадськості до 
формування і реалізації державної політики в галузі соціальної 
реклами; 

 недостатність існуючих механізмів контролю за діяльністю в 
галузі соціальної реклами. 

З огляду на вище перераховані проблеми правового регулювання 
соціальної реклами, вважаємо за доцільне внести зміни і доповнення 
до ст. 12 (Соціальна реклама) Закону України «Про рекламу». В свою 
чергу, для врегулювання відносин в галузі соціальної реклами до 
Верховної Ради України був поданий проект Закону «Про соціальну 
рекламу» (16.06.2011 року). Але, є підстави вважати, що законопроект 
немає самостійного предмета регулювання. Тому прийняття його в 
запропонованому вигляді призведе, з одного боку, до дублювання 
норм чинного законодавства, а з іншого – до виникнення правових 
колізій [2].  
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ЗАСТОСУВАННЯ  МОРАТОРІЮ НА ЕКСПОРТ З УКРАЇНИ 
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Досягнення прогресу на шляху скасування або призупинення 
мораторію на експорт необробленої деревини є чи не найгострішим 
проблемним питанням в Україні. 

Ще у  квітні 2015 року Верховна Рада України ухвалила закон, яким 
запровадила мораторій на експорт необроблених лісоматеріалів. Закон 
України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів 
підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом 
лісоматеріалів» від 09.04.2015р. № 325VIII передбачає, що тимчасово 
(на 10 років) забороняється вивезення за межі митної території України 
в митному режимі експорту необроблених лісоматеріалів [1]. 

А з січня 2017го мораторій поширився  і на головний в Україні 
сировинний лісоматеріал  сосну.  

У пояснювальній записці до законопроекту вищезгаданого закону, 
причиною його внесення було названо невдоволення тим, що продаж 
деревини за кордон став пріоритетним напрямком діяльності суб'єктів 
господарювання. Тимчасова заборона у вигляді 10річного мораторію 
на вивезення за кордон деревини, на думку авторів документа, 
дозволить направити сировину на підприємства України, створити нові 
робочі місця, забезпечити значні наповнення бюджету держави [2, с.76].  

Як наслідок, сьогодні, необроблена деревина з українських лісів 
доступна лише для тих компаній, що розташовані на території 
України. Основна мета прийняття мораторію  захистити українських 
виробників, оскільки більшість сировини традиційно йшла на експорт.  

Запроваджений мораторій на експорт необробленої деревини 
суперечить угоді про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Як 
бачимо, ЄС незадоволений законом України щодо запровадження 
мораторію на експорт лісу кругляка, оскільки він порушує умови 
членства України в СОТ,  і положення Угоди про асоціацію з ЄС [3]. 

До парламенту було внесено нові законопроекти, які частково 
можуть сприяти вирішенню проблеми. Втім, будьяке рішення з цієї 
теми неможливе без вирішення ключового питання: чи відповідає 
заборона на експорт необроблених лісоматеріалів положенням статті 35 
Угоди про асоціацію та зобов’язанням України в рамках СОТ? 

Прихильники збереження мораторію посилаються на статтю ХХ 
ГАТТ, де допускаються заходи, спрямовані на «збереження природних 
ресурсів, які вичерпуються, якщо  такі заходи застосовуються разом з 
обмеженням внутрішнього виробництва чи споживання» [4].  

Такі обмеження можуть бути правильними лише за умови, що 
вони не призведуть до свавільної чи невиправданої дискримінації між 
країнами, в яких переважають однакові умови або до прихованого 
обмеження міжнародної торгівлі. 
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Виходячи з практики СОТ у застосуванні статті ХХ ГАТТ, крім 
того, що обмеження експорту повинні вводитись в дію разом з 
обмеженнями внутрішнього виробництва та споживання, вони повинні 
бути достатньо обґрунтованими з точки зору необхідності їх 
застосування та безпосередньо спрямовані на збереження природних 
ресурсів. Однак, запропоновані законодавчі ініціативи не містять ані 
достатніх доказів необхідності застосування саме заборони експорту, 
ані механізму обмеження внутрішнього виробництва і споживання. 

Не дивлячись на цей вагомий фактор та на ті законодавчі зміни, які 
мають на меті вберегти «лісовий фонд» країни, не слід нехтувати й 
забувати про інші причини, які сприяють зникнення лісів в Україні. 
Серед них, найбільшої шкоди українським лісам завдають корупція в 
системі лісового господарства, безсистемна вирубка деревини, 
неефективність правоохоронної системи та фактична відсутність ринку 
всередині країни. А однією з головних і найбільш вагомих – є 
відсутність державного  планування того, на якій ресурсній базі має 
працювати галузь. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУСУ СПЕЦІАЛЬНО 
УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ 

ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Державне регулювання торговельної діяльності забезпечується 

спеціальним державноправовим механізмом, який передбачає 
формування системи органів державної влади, які наділяються 
повноваженнями щодо регулювання та контролю певного виду 
(напряму) торговельної діяльності. Уповноважені державою органи 
діють у відповідності до положень законодавства, що унормовують їх 
діяльність та визначають коло їх прав та обов’язків. 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» від 02 березня 2015 р. № 222VIII 
визначено систему органів, які мають повноваження в сфері 
ліцензування господарської діяльності в цілому та торговельної 
зокрема [1]. Зокрема, в системі державних органів, які реалізують 
процедури ліцензування в сфері торговельної діяльності, особлива 
роль належить спеціально уповноваженому органу з питань 
ліцензування. Законодавець не визначає, який саме державний орган 
виконує повноваження спеціально уповноваженого органу з питань 
ліцензування, але закріплює за ним в ст. 4 Закону України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності» широке коло 
повноважень, зокрема: розробка основних напрямів розвитку сфери 
ліцензування; погодження проектів нормативноправових актів у 
сфері ліцензування (у тому числі ліцензійних умов); здійснення 
методичного керівництва, інформаційного забезпечення діяльності 
органів ліцензування та визначення форми ліцензійного звіту; нагляд 
за додержанням органами державної влади у сфері ліцензування; 
утворення Експертноапеляційної ради з питань ліцензування та 
забезпечення її діяльності, тощо [1]. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі 
питання  Державної регуляторної служби» від 24 грудня 2014 р.                   
№ 724 Державна регуляторна служба України  визначається як  
центральний орган виконавчої влади – спеціальний орган з питань 
ліцензування видів господарської діяльності, діяльність якого 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. 
Державна регуляторна служба України реалізує державну політику з 
питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, 
ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності 
та дерегуляції господарської діяльності [2]. 

Державна регуляторна служба реалізує координаційні, наглядові, 
регулятивні, інформаційні та інші функції. Проявом координаційної 
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функції є погодження проектів нормативноправових актів з  питань 
ліцензування, погодження за поданням органу ліцензування 
ліцензійних умов провадження певного виду торговельної діяльності. 
До повноважень Державної регуляторної служби України також 
належить здійснення нагляду за дотриманням органами ліцензування 
законодавства у сфері ліцензування торговельної діяльності та 
надання роз’яснення щодо його застосування. Поряд із 
координаційною та наглядовою функцією на Державну регуляторну 
службу України покладається обов’язок вести Єдиний ліцензійний 
реєстр.Також до компетенції Державної регуляторної служби України 
належить розроблення форми документів у сфері ліцензування 
торговельної діяльності та правил їх оформлення. 

Отже, діяльність Державної регуляторної служби України у 
системі державних органів має особливе значення, оскільки здійснює 
повноваження у сфері ліцензування торговельної діяльності за 
різними напрямами, основними серед яких є погодження проектів 
нормативноправових актів з питань ліцензування торговельної 
діяльності, здійснення нагляду за дотриманням органами 
ліцензування законодавства у сфері ліцензування торговельної 
діяльності. Проте визначальним у діяльності даного спеціально 
уповноваженого органу із питань ліцензування є  вироблення єдиної 
державної політики у сфері ліцензування торговельної діяльності, 
узагальнення правозастосовчої практики та формування пропозицій 
щодо вдосконалення чинного законодавства із метою належного 
функціонування конкурентного підприємницького середовища в 
сфері торгівлі. 
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ПРАВА ПОКУПЦЯ ПРИ КУПІВЛІ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ 
ЯКОСТІ 

Сьогодні кожен з нас є споживачем товарів і послуг, але не всі 
покупці знають свої права. Саме тому актуальним питанням для 
багатьох споживачів є визначення прав покупця при купівлі товару 
належної якості. 
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Відповідно до ст. 6 Закону України «Про захист прав 
споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023XII [1] (далі – Закон) споживач 
має право на належну якість продукції.  

Стаття 9 Закону визначає, що споживач має право обміняти 
непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в 
якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, 
габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не 
може бути ним використаний за призначенням. Споживач має право 
на обмін товару належної якості протягом 14 днів, не рахуючи дня 
купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем. Обмін 
товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і 
якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, 
ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом 
з проданим товаром. 

Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню) з 
підстав, зазначених вище, визначений постановою Кабінету Міністрів 
України «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про 
захист прав споживачів» від 19.03.1994 р. № 172 (в редакції від 
07.12.2005 р.) [2], зокрема, до таких товарів належать парфюмерно
косметичні вироби, товари для немовлят, тканини, білизна натільна та 
постільна, панчішношкарпеткові вироби, рукавички, друковані 
видання, ювелірні вироби з дорогоцінних  металів тощо. 

Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, 
споживач має право або придбати будьякі інші товари з наявного 
асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати 
договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого 
товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж 
надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов’язаний у 
день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, 
який вимагає обміну товару. При розірванні договору купівлі
продажу розрахунки із споживачем провадяться виходячи з вартості 
товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються 
споживачеві у день розірвання договору або в інший строк за 
домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом 7 днів (ч. 2, 3 ст. 9 
Закону). 

Водночас ст. 707 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 
435IV [4] дозволяє споживачеві обміняти куплений товар без будь
яких додаткових умов і не вимагає того, щоб товар не підходив йому 
за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших 
причин не може бути ним використаний за призначенням. Як 
зазначено у цій статті, покупець має право протягом 14 днів не 
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рахуючи дня купівлі непродовольчого товару належної якості, якщо 
триваліший строк не оголошений продавцем, обміняти його у місці 
купівлі або інших місцях, оголошених продавцем, на аналогічний 
товар інших розміру, форми, габариту, фасону, комплектації тощо. 

З цього приводу є слушною думка Л.Д. Меніва, який пропонує у 
ст. 9 Закону виключити формулювання «якщо товар не задовольнив 
його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з 
інших причин не може бути ним використаний за призначенням», 
оскільки це є надмірним регулюванням прав споживачів на обмін 
товару належної якості [3, с. 76]. 

Отже, статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів» 
чітко визначено права споживачів у сфері роздрібної торгівлі, що 
свідчить про підвищену охорону їх інтересів з боку держави. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
За умов глобалізації стратегічного метою держави стає 

модернізація економіки у напрямі, який забезпечує досягнення стійкої 
конкурентоспроможності. Держава як інституційний суб’єкт 
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покликана створювати умови для підвищення 
конкурентоспроможності національних підприємств на світовому 
ринку, визначати пріоритетні з погляду входження у світову 
економіку сфери і галузі, враховувати загальносвітові тенденції при 
визначенні пріоритетів економічного розвитку [1, с. 9297].  

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні  
здійснюється з метою забезпечення збалансованості економіки та    
рівноваги внутрішнього ринку України, стимулювання прогресивних 
структурних зрушень в економіці та створення найбільш сприятливих 
умов для інтеграції економіки України у систему світового 
господарства. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 
(далі – Закон) визначає загальні засади правового регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності в Україні. У статті 7 Закону 
визначено, що регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні здійснюється за допомогою законів України, передбачених у   
законах методів тарифного і нетарифного регулювання, заходів 
валютної, бюджетноподаткової, грошовокредитної та інших видів 
економічної політики держави у межах чинного законодавства, а 
також рішень недержавних органів регулювання економіки [2].  

Українська держава зобов’язана здійснювати захист прав та   
інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за  
межами  країни  відповідно до норм міжнародного права. Такий 
захист здійснюється за зверненням зазначених суб’єктів 
зовнішньоекономічної  діяльності через дипломатичні та консульські  
установи,  державні  торговельні представництва, які представляють  
інтереси України [2].  

Діяльність України на світовому ринку має бути спрямована на 
реалізацію потенціалу країни завдяки становленню 
конкурентоспроможної економіки та ефективним міжнародним 
відносинам в науковотехнологічній, торговельній та фінансово
інвестиційній сферах. Вагомим фактором функціонування 
національної економіки є нарощування експортного потенціалу 
країни та зростання її питомої ваги у світовій торгівлі. 

Важливим є також проведення інституційної реформи 
механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності на засадах 
забезпечення формування сприятливих умов для залучення і 
використання іноземних інвестицій, а також забезпечення 
ефективного здійснення інвестиційної діяльності в Україні. Також 
доцільно цілеспрямовано використовувати можливості активної 
державної інвестиційної політики для створення сприятливого 
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інвестиційного клімату та вдосконалення захисту прав інвесторів у 
сфері господарювання [3, с. 6869]. 

В умовах забезпечення економічної безпеки держави 
пріоритетом є національні інтереси [4, с. 87]. Одним з першочергових 
стратегічних завдань зовнішньоекономічної діяльності українських 
суб’єктів господарювання є підтримка необхідного рівня економічної 
безпеки національної економіки, а саме досягнення стійкого 
додатнього  сальдо у зовнішній торгівлі, диверсифікація зовнішніх 
джерел постачання енергоносіїв на національний ринок, створення 
комплексної інформаційної бази щодо стану економічних відносин та 
прогнозування їхнього розвитку з метою вироблення виваженої 
стратегії та попередження загроз економічній безпеці України. 
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ПРОВЕДЕННЯАНТИДЕМПІНГОВИХ  
РОЗСЛІДУВАНЬ В УКРАЇНІ 

 В умовах прискорення процесів глобалізації світового 
господарства, значна роль відводиться конкурентній боротьбі на 
світовому ринку. Для того, щоб втримати свої позиції країни змушені  
фактично стояти на межі між застосуванням принципів свободи 
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торгівлі та використанням завуальованого протекціонізму. 
Поширеним засобом у такій боротьбі є демпінг.  

Україна, вступивши до Світової організації торгівлі, 
ратифікувала статтю  VІ ГАТТ1994 та Угоду про застосування  
Статті VI ГАТТ 1994, якими регулюються питання порушення та 
проведення антидемпінгового розслідування, застосування за його 
результатами відповідних обмежувальних та захисних заходів.  

В процесі вступу України до СОТ був прийнятий Закон України 
«Про захист національного товаровиробника від демпінгового 
імпорту», що визначає механізм захисту національного 
товаровиробника від демпінгового імпорту з інших країн, митних 
союзів або економічних угруповань.  

Згідно з вітчизняним законодавством, компетентними органами, 
що здійснюють антидемпінгові розслідування в Україні є: 

 Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі; 
 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; 
 Державна фіскальна служба України. 
З приводу застосування вищезазначених правових актів на 

практиці,  слід вказати, що за інформацією, розміщеною на вебсайті 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – МЕРТ), 
станом на 23.01.2017 року щодо імпорту товарів в Україну 
проводяться 3 антидемпінгових розслідування: Круги шліфувальні на 
керамічній зв'язці (Російська Федерація), Деякі види шоколаду та 
інших готових продуктів з вмістом какао (Російська Федерація), 
Листи азбестоцементі гофровані (шифер) (Російська Федерація). 

Щодо товарів походженням з України станом на 14.02.2017 року 
проводяться 7 антидемпінгових розслідувань: Холоднокатані / обжаті 
в холодному стані вироби з заліза або нелегованої сталі (Індія), 
Гарячекатаний прокат (Європейський Союз), Гарячекатаний прокат 
(Тайвань), Кутики сталеві гарячекатані (Євразійський економічний 
союз), Феросилікомарганець (Республіка Корея), Сталеві безшовні 
труби (Сполучені Штати Америки), Сталева арматура (Арабська 
Республіка Єгипет). 

Отже, можемо зробити висновок: Україна після вступу до 
Світової Організації Торгівлі не активізувала належним чином 
механізм застосування антидемпінгових заходів з метою захисту 
національного виробника. Обмежень щодо товарів походженням з 
України вдвічі більше ніж обмежень імпорту на українському ринку. 
Цей факт негативно впливає на фінансовоекономічний стан 
українських експортерів та їх імідж на світовому ринку. Тому 
необхідно удосконалити національний механізм застосування 
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антидемпінгових заходів для ефективного захисту інтересів 
вітчизняних виробників на внутрішньому та зовнішньому ринках. 
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ЗМІНИ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ ВНАСЛІДОК АСОЦІАЦІЇ З ЄС 

Угода про асоціацію України з ЄС (повна назва — Угода про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами
членами, з іншої сторони) була підписана у 2014 році [1]. 

Угода передбачає, що Україна стає учасником спільного ринку – 
простору, де діють спільні правила, які регулюють вимоги до 
продукції. Але Україна не матиме переваг щодо членства ЄС (участь 
в інституціях ЄС, Шенгенському просторі, отримання великого 
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фінансування з бюджету Євросоюзу), а з іншого – отримує 
можливість стати учасником європейському ринку. 

На думку В. Єрмоленко: «Ще до ратифікації Угоди, у квітні 2014 
року ЄС запропонував Україні автономні торговельні преференції. 
Україна отримала від ЄС тарифні квоти на певну продукцію 
(пшеницю, кукурудзу, яловичину, ячмінь, курятину тощо) – певні 
обсяги цієї продукції дали можливість експортувати з меншим митом 
(мільйон тонн пшениці, 600 тисяч тонн кукурудзи, 400 тисяч тонн 
ячменю, 20 тисяч тонн курятини тощо). Оскільки Україна відстрочила 
застосування Угоди, вони стали ще важливішими. Так, автономні 
торговельні преференції означають, що ЄС застосовує свої 
зобов’язання у рамках зони вільної торгівлі (ЗВТ) , а Україна  поки 
ні. ЄС в середньому знизив мито на сільськогосподарську продукцію 
на 1215% (на 1520% на деякі фрукти та ягоди, на соняшникову олію 
– 6,4%, рибу – до 12,5%, кондитерську продукцію – від 9 до 18%, 
добрива – 6,7%) та на промислові товари на 67%»[2]. 

Наразі основною перешкодою для входження вітчизняних 
товарів на ринок Євросоюзу є нетарифні бар’єри. Нетарифні бар’єри – 
це те, що, зокрема, запроваджує нині Росія, говорячи про те, що 
українські товари не відповідають стандартам (перешкоджаючи 
експорту не шляхом встановлення високого мита, а стверджуючи, що 
товари не відповідають стандартам). У сільському господарстві 
нетарифні бар’єри стосуються передусім параметрів безпеки. Наразі 
інспектор Санітарноепідеміологічної станції (СЕС) в Україні має 
право приїхати на ковбасне виробництво та забрати із партії по палці 
кожного виду ковбаси, протестувати їх у лабораторії та визначити, чи 
є у ковбасі шкідливі речовини чи бактерії. Після цього він робить 
висновок про те, що виробництво відповідає нормам. Суть 
європейського підходу принципово інша: повинна бути забезпечена 
технологічно можливість відслідковувати ланцюжок від, наприклад, 
виробництва кормів до кінцевої продукції в магазині. Фактично, 
потрібно зруйнувати існуючу систему санепідконтролю та 
побудувати іншу. Після цього можна буде отримати автоматичну 
сертифікацію [3]. 

Ця система реалізовуватиметься в Україні і цей процес доволі 
бюрократизований. Втім, ця система визнається у світі, тож мета 
України – досягти цих угод і в сільському господарстві, і в 
промисловості, аби нашу державу визнавали країною, де діють ті ж 
самі регуляторні правила, що у Європі, де система контролю за 
безпечністю продукції така ж сама як в ЄС. Це дозволятиме 
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українським виробникам оминати існуючі нині перепони та вийти на 
ринок, де нараховується до 500 мільйонів споживачів. 

Для повноцінного виходу на європейській ринок Україні 
потрібно подолати нетарифні бар’єри,що потребують реформування 
внутрішнього законодавства. На ринок ЄС вже вийшла низка 
українських підприємств, одна із переваг Угоди полягає в тому, що 
95% товарів матимуть нульовий тариф (безмитний ввіз в 
індустріально розвинуті країни певного переліку товарів з окремих 
країн, що розвиваються), серед них, промислові товари, де нині 
виникла ніша. 

Україна наразі експортує майже усі види товарів і працює на 
багатьох ринках світу. До подій на Сході приблизно 35% торгівлі 
припадало на Росію та 30% на ЄС, наразі розподіл змінився – на 
Росію припадає 1520% торгівлі, решта – інші ринки – Африка, Азія 
тощо [2]. 

Можемо зазначити, що питання курсу України на євроінтеграцію 
залишається, як і раніше, надзвичайно актуальним і болючим. Не 
зважаючи на офіційне проголошення українським законодавством 
зазначеного напрямку розвитку двосторонніх відносин, формального 
прагнення нашої держави до демократичних перетворень та рівня 
економічного розвитку державчленів ЄС, зрушення відбуваються 
доволі повільно. І скористатися всіма перевагами, що надає Угода про 
асоціацію стане можливим тільки після повної адаптації українського 
законодавства. 
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ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ 
Господарський договір є основним засобом організації відносин 

між суб’єктами господарювання та важливим інструментом правової 
організації господарського життя суспільства в цілому. Однак на 
сьогодні відсутнє законодавче визначення господарського договору, 
не існує єдиного розуміння цього поняття і серед науковців.  

Ще за радянських часів деякі науковці визнавали самостійність 
господарського договору, інші – заперечували. Так, О.С. Йоффе 
вважав, що господарський договір співвідносився з цивільно
правовим договором як видове поняття з родовим. В.А. Семеусов, 
А.Г. Первушин, С.А. Хохлов вбачали в господарському договорі 
відносно самостійне юридичне явище, що має власний зміст, 
специфічну форму і сферу застосування, особливий суб’єктний склад 
[1, с. 11].  

Більшість сучасних науковців також визнають самостійність 
господарського договору. Зокрема, В.С. Щербина визначає 
господарський договір як господарське правовідношення між двома 
або більше суб’єктами, змістом якого є їх договірні зобов’язання 
діяти певним чином: передати і прийняти майно, виконати роботу, 
надати послугу тощо. Також науковець зазначив, що господарський 
договір співвідноситься із юридичною категорією господарського 
зобов’язання, змістом якого є взаємні права і обов’язки сторін, що 
виникають саме з такого договору [2, с. 296]. З цим твердженням 
важко не погодитись, оскільки окремі норми Господарського кодексу 
України від 16.01.2003 р. [3] (ст.cт. 173174), прямо вказують, що 
договори породжують господарські зобов’язання. 

Н.О. Саніахметова під господарським договором розуміє угоду 
майнового характеру між суб’єктами господарювання або між 
суб’єктами господарювання і негосподарюючими суб’єктами – 
юридичними особами, що встановлює, змінює або припиняє права та 
обов’язки сторін при здійсненні господарської діяльності. 
Господарський договір – це регулятор конкретних господарських 
відносин між суб’єктами господарської діяльності, підстава 
виникнення господарськодоговірних зобов’язань [4, с. 185].  

О.М. Вінник розглядає господарський договір як зафіксовані в 
спеціальному правовому документі на підставі угоди зобов’язання 
учасників господарських відносин (сторін), спрямовані на 
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обслуговування (забезпечення) їх господарської діяльності 
(господарських потреб), що ґрунтуються на оптимальному врахуванні 
інтересів сторін і загальногосподарського інтересу [5, с. 110]. 

На думку О.А. Беляневич, господарським договором є засноване 
на згоді сторін і зафіксоване у встановленій законом формі 
зобов’язання між суб’єктами господарювання, суб’єктами 
організаційногосподарських повноважень, негосподарюючими 
суб’єктами – юридичними особами, змістом якого є взаємні права і 
обов’язки сторін у сфері господарювання [6, с. 200]. 

Отже, більшість науковців розглядають господарський договір як 
угоду або зобов’язання. На нашу думку, господарський договір можна 
визначити як укладену за встановленою формою угоду учасників 
господарських правовідносин, спрямовану на встановлення, зміну чи 
припинення їх прав та обов’язків, тобто підставу виникнення 
господарськодоговірного зобов’язання. 
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ПРИНЦИПИ ЕКОНОМІЧНОЇ СВОБОДИ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
Європейська інтеграція є одним із найуспішніших інтеграційних 

проектів щодо оптимального поєднання політичного, економічного і 
соціального прогресу. Для України Євроінтеграція – це шлях 
модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, 
залучення іноземних інвесторів і новітніх технологій.  

У нашій державі господарська діяльність здійснюється на певних 
засадах, тобто принципах, що враховують, з одного боку, ринкову 
орієнтацію вітчизняної економіки і, відповідно, передбачають значну 
свободу для суб'єктів такої діяльності (насамперед підприємців), а з 
іншого,  соціальне спрямування господарської сфери, що зумовлює 
встановлення певних обмежень для суб'єктів господарювання з метою 
врахування публічних інтересів.  

Слід зазначити, що вченігосподарники приділяють увагу 
окремим напрямам здійснення господарської діяльності суб’єктами 
комерційного господарювання і суб’єктами некомерційного 
господарювання із притаманним їм арсеналом правових засобів та 
принципів, на яких здійснюється підприємницька діяльність. Серед 
них певне місце займають О. М. Вінник, Д. В. Задихайло, В. В. 
Лаптєв, О. В. Шаповалова та ін. Проте зазначені науковці не 
приділяють достатньої уваги питанням дослідження правових засобів 
гарантування свободи підприємницької діяльності. 

Одним із ключових принципів правового регулювання 
підприємницької діяльності є принцип свободи підприємництва у 
межах, визначених законом. Цей принцип репрезентовано двома 
взаємопов’язаними складовими: 1) свобода підприємницької 
діяльності; 2) наявність визначених законом меж такої свободи 
(безмежна свобода під час здійснення підприємництва призводить не 
до гармонійного розвитку комерційного обороту, а навпаки, до 
порушення суспільного господарського порядку) [1]. 

Принцип свободи підприємницької діяльності у межах, 
визначених законом, отримав закріплення у Конституції України, ГК і 
ЦК України. Окрім того, принцип свободи підприємницької 
діяльності у межах, визначених законом, фактично розщеплюється у 
всіх диспозитивних нормах господарського законодавства, які 
надають суб'єктам підприємницької діяльності автономію щодо 
впорядкування окремих питань, які виникають під час провадження 
ними підприємницької діяльності. Сама диспозитивність означає 
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юридично значущу свободу волі учасників відносин, відповідно до 
якої вони набувають та здійснюють права за своїм інтересом. 

Перша складова вищезазначеного принципу — «свобода 
підприємницької діяльності» ґрунтується на принципі економічної 
свободи, тобто можливості здійснення економічної діяльності на 
власний розсуд, однак у межах чинної системи законодавства. 
Складниками економічної свободи є: єдність економічного простору; 
свобода переміщення товарів, послуг; рівність різних форм власності; 
свобода підприємницької та іншої економічної діяльності у 
визначених законом межах; свобода договору, що опосередковує таку 
діяльність у визначених законом межах; підтримка конкуренції тощо. 

Принцип свободи підприємництва органічно пов'язаний із 
принципом свободи договору як основної засади договірної 
діяльності, визнаної правом усіх країн. Свобода договору виникла 
одночасно із договором, адже останній є угодою рівноправних 
суб'єктів. 

Правовими засобами закріплення свободи договору є норми
принципи, які проголошують свободу договору і свободу 
підприємницької діяльності та диспозитивні норми права. 
Гарантуючи свободу підприємництва, держава шляхом правового 
регулювання визначає межі допустимої свободи, тобто окреслює 
своєрідний «коридор варіантної поведінки» для підприємця [2, с. 
172]. 

 Усі ці принципи комерційної господарської діяльності 
безпосередньо мають забезпечити організаційну основу інтенсивного 
характеру індивідуального відтворення на підприємстві з метою 
привласнення прибутку. 
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ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ІНШИХ РЕЧОВИХ ПРАВ В 

УКРАЇНІ 
Важливе теоретичне та практичне значення має вивчення 

проблем захисту права власності та інших речових прав і його 
удосконалення. Захист права власності гарантується Конституцією 
України, Цивільним кодексом України, іншими нормативно
правовими актами, однак, на даному етапі розвитку суспільних 
відносин, дане питання потребує досконалого дослідження з огляду 
на його врегульованість у законодавстві та практику його 
застосування. Захист права власності та інших речових прав слід 
розглядати як передбачені законодавством заходи, що здійснюються 
державними органами, з визнання порушення та поновлення цих прав 
і законних інтересів власників майна. Захист також включає заходи, 
спрямовані на припинення правопорушень, застосування до 
правопорушників заходів відповідальності, які передбачені законом. 
Особливості деяких способів захисту права власності та інших 
речових прав не отримали ще достатньо глибокого вивчення, а 
правозастосовна практика нерідко стикається з низкою невирішених 
питань.  

Відповідно до ст. 41 Конституції України та п. 2 ч. 1 ст. 3, ст. 
321 Цивільного кодексу України (далі  ЦК) ніхто не може бути 
позбавлений права власності чи обмежений у його здійсненні, крім 
випадків, встановлених Конституцією та законом. Ураховуючи, що 
згідно зі ст. 92 Конституції України правовий режим власності 
визначається виключно законами України, то інші нормативно
правові акти, які обмежують права власника і не мають ознак закону, 
не підлягають застосуванню. Власник володіє, користується, 
розпоряджається своїм майном на власний розсуд та може вчиняти 
щодо свого майна будьякі дії, які не суперечать закону, проте при 
здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків власник не може 
завдавати шкоди правам, свободам інших осіб, інтересам суспільства і 
зобов'язаний додержуватися моральних засад суспільства [1].  

Типовими помилками судів є розмежування справ між 
адміністративною та цивільною юрисдикцією у тих випадках, коли 
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відповідачем є орган виконавчої влади, орган місцевого 
самоврядування, посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який 
здійснює владні управлінські функції на основі законодавства. При 
розгляді таких справ слід враховувати, що якщо позов безпосередньо 
стосується права власності третіх осіб, то справи мають розглядатися 
у порядку цивільного судочинства. Судам слід враховувати, що 
здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси 
фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та 
суспільні інтереси у спосіб, визначений законами України, та 
способами захисту права власності, визначеними ст. 16 ЦК. 
Вирішуючи спори про захист права власності на майно, суди повинні 
виходити з того, що правовий режим майна визначається з 
урахуванням законодавства, яке було чинним на момент створення 
(набуття) відповідного майна. Подальша зміна законодавства не 
повинна призводити до погіршення становища володільця майна, 
оскільки інакше порушуватиметься конституційний принцип про 
незворотність дії закону у часі [2]. 

З врахуванням наведеного, слід зробити висновок, що 
проблеми захисту права власності та інших речових прав на даний час 
є дуже актуальними. Справи за позовами про захист права власності 
належать до найбільш поширених категорій цивільних справ і, як 
правило, розглядаються відповідно до законодавчих норм. Однак слід 
зауважити, що прогалини в регулюванні відносин у сфері права 
власності спричиняють деякі труднощі у застосуванні судами чинного 
законодавства. 
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ПОЗАСУДОВИЙ ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
ЩОДОПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися 
результатом своєї інтелектуальної діяльності є одним з основних прав 
люди та громадянина в наші дні. Загальна декларація прав людини 
1948 року в ст. 27 проголошує, що кожна людина має право на захист 
її моральних і матеріальних інтересів, що є результатом наукових, 
літературних або художніх праць, автором яких вона є [1].  

Сьогодні багато конфліктів виникає саме з приводу 
інтелектуальної власності, тому постає питання про вибір способу 
захисту та відновлення своїх порушених прав. У світі широко 
використовується (і є досить успішною) практика залучення 
посередника (медіатора) для вирішення такого роду спорів. А тому, у 
світлі того курсу, який зараз взяла Україна, варто розглянути плюси 
такого способу вирішення конфліктів. 

Особа, права якої порушують або яка має претензію від інших 
осіб стосовно порушення їх прав, може обрати різні шляхи 
розв’язання конфлікту: в судовому порядку; в позасудовому порядку 
шляхом переговорів безпосередньо між учасниками конфлікту; в 
позасудовому порядку шляхом переговорів із залученням незалежних 
нейтральних посередників [2]. У разі розгляду конфлікту в судовому 
порядку можна очікувати як повного задоволення позовних вимог, 
так і визнання прав інтелектуальної власності недійсними, внаслідок 
чого позивач втрачає права, а відповідач та будьяка інша особа 
зможуть здійснювати діяльність, котра до цього вважалася 
протиправною. Це і є недоліком судового розгляду такого роду справ, 
адже результатом є або повна перемога, або цілковита поразка. 
Звичайно, можна звернутися до суду наступного рівня, проте такі 
справи часто розглядаються роками, що є ще одним суттєвим 
недоліком. 

Тому найефективнішим способом вирішення конфлікту є саме 
посередництво, коли до переговорів залучається третя сторона. 
Показовим є те, як акцентує увагу на посередництві Всесвітня 
організація інтелектуальної власності. У цій організації створено 
Центр з арбітражу та посередництва, який розробив чимало зразків та 
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методичних рекомендацій щодо процедур проведення посередництва 
у сфері інтелектуальної власності. 

Посередник – це сторона, яка є неупередженою та 
нейтральною. Завдяки цьому створюються умови для ефективного 
прийняття рішення, що задовольнить усіх учасників. Посередник 
полегшує процес спілкування сторін, розуміння позицій та інтересів 
кожної з них, зосереджує сторони на їх інтересах і шукає продуктивне 
вирішення проблеми, надаючи сторонам можливість дійти власної 
угоди [4]. Він не приймає рішень щодо спору, а сприяє прийняттю 
можливого рішення по суті спору, яке має задовольнити обидві 
сторони.  

Варто зазначити, що посередництво не виключає судовий 
розгляд. Бувають спори, які компетентний вирішувати винятково суд. 
Але суди необхідні лише тоді, коли сторони в будьякому випадку не 
зможуть розв'язати спір у інший спосіб.  

Не дивно, що у зарубіжних країнах посередництво набуло такої 
популярності у практиці вирішення спорів, пов'язаних з 
інтелектуальною власністю. Його переваги є очевидними. Звичайно, 
існують і недоліки, проте вони нівелюються тим, наскільки медіація є 
ефективнішою та гнучкішою ніж правові методи вирішення 
конфлікту. Сторони, які обирають посередництво як шлях вирішення 
спору, можуть отримати все, чого бажають і вимагають, та залагодити 
конфлікт без судової тяганини. 

Література 
1. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу :  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015.  

2. Полонська Н.  Найбільші перемоги здобуваються без бою / Н. 
Полонська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://human
rights.unian.ua/233125nelyapolonskanaybilshiperemogi
zdobuvayutsyabezboyu.html. 

Науковий керівник: к.ю.н., старший викладач кафедри 
міжнародного приватного, комерційного та цивільного права КНТЕУ 
Ільченко Г. О. 

 
 

Гарат М.Р., студент, V курсу, 9 група, 
факультет міжнародної торгівлі та права, 

Київський національний торговельноекономічний університет 
(м. Київ) 



404 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД В 
ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Забезпечення права на справедливий суд є важливою 
передумовою утвердження судової влади як ефективного та 
справедливого засобу захисту прав та свобод особи. 

Право на справедливий суд займає основне місце у системі 
глобальних цінностей демократичного суспільства. Додержуватися 
усіх вимог справедливості незалежним і безстороннім судом при 
розгляді справи вимагає стаття 10 Загальної декларації прав людини 
[1]. Право на справедливий суд гарантує стаття 6 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод [2]. Комітет Ради 
Європи у різні роки прийняв відповідні резолюції щодо забезпечення 
можливості доступу особи до ефективного та справедливого 
правосуддя. 

В умовах необхідності модернізації цивільного судочинства 
України важливим є втілення у національному законодавстві 
міжнародного стандарту справедливого правосуддя. Конституційний 
Суд України в своєму рішенні від 30 січня 2003 року зазначив, що 
правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно 
відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне 
поновлення в правах [5]. Право кожного на справедливий суд 
закріплює стаття 7 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" 
[4]. Відповідно до ст. 1 Цивільного процесуального кодексу України 
справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення 
цивільних справ є завданням цивільного судочинства [3]. 

Право на справедливий суд має комплексну структуру та 
поєднує декілька елементів. На основі аналізу чинного законодавства 
про судоустрій та цивільного процесуального законодавства, до 
елементів, які забезпечують механізм реалізації права на 
справедливий суд слід віднести: 

1. Засновані на міжнародних принципах матеріальноправову 
та процесуальноправову системи добору та призначення суддів на 
посади, які б не дозволяли проникати до суддівського корпусу 
некомпетентних і недостойних осіб. 

2. Право особи на звернення до суду за захистом своїх 
порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів та 
визнання недійсною відмови від права на таке звернення. 

3. Право особи на незалежний та повноважний суд, який 
повинен забезпечити законне правосуддя в розумні строки, 
керуючись принципом верховенства права. 
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4. Забезпечення участі особи або її представника в цивільному 
процесі та можливість під час розгляду справи в суді одержувати 
правову допомогу, зокрема безоплатну. 

5. Право особи подавати докази, брати участь у дослідженні 
доказів та доводити перед судом їх переконливість, при цьому суд 
повинен сприяти всебічному і повному з'ясуванню обставин справи. 

6. Публічність правосуддя, що передбачає гласність та 
відкритість цивільного процесу. 

7. Право на виконання законного та обґрунтованого судового 
рішення. 

8. Заборона скасовувати в апеляційному чи касаційному 
порядку правильне і по суті і справедливе рішення суду з одних лише 
формальних міркувань. 

9. Пільги щодо сплати судового збору, можливість 
відстрочення та розстрочення його сплати, зменшення розміру або 
звільнення від сплати судового збору. 

Право на справедливий суд необхідно вважати невід'ємним та 
невідчужуваним суб'єктивним правом, без належного забезпечення 
якого інші права, свободи та законні інтереси особи залишаться 
незахищеними. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ 

СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ 
Поняття спадкового договору закріплено у ст. 1302 ЦК 

України. За спадковим договором одна сторона (набувач) 
зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони 
(відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно 
відчужувача [1].  

На сьогодні небагато українців знають, що, крім спадкування 
за заповітом або за законом, майно може перейти до іншої особи 
після смерті власника на підставі спадкового договору. 

 Справедливо зазначає Л. Прохор, що нотаріуси не дуже 
пропагують цей вид договору, тому що не всі питання законодавчо 
врегульовані. Немає чіткого визначення моменту виникнення права 
власності на майно за спадковим договором. Законодавство не 
визначає порядку призначення відчужувачем особи, яка 
здійснюватиме контроль за виконанням спадкового договору після 
його смерті [5].  

Спадковий договір має найбільше спільних рис з договором 
довічного утримання. Це ще більше заплутує пересічних громадян, 
таким чином зменшуючи попит на укладання саме спадкового 
договору.  

Проблема виконання спадкового договору перш за все 
зумовлена забезпеченням виконання договору.  

Наприклад, цікавим є питання про порядок надання згоди 
особою, яка буде здіи снювати контроль за виконанням спадкового 
договору після смерті відчужувача, зокрема, питання про те, чи є 
обов’язковою участь такоі  особи при укладенні сторонами 
спадкового договору та яким чином і за якою формою має бути 
оформлено і і  згоду. 

Також у юридичніи  літературі висловлюються думки 
стосовно можливості і права особи, яка здіи снюватиме контроль за 
виконанням спадкового договору набувачем після смерті 
відчужувача, ініціювати розірвання в судовому порядку спадкового 
договору після смерті відчужувача. Погляди дослідників щодо цього 
розходяться – одні стверджують, що подати позов про розірвання 
спадкового договору у зв’язку з невиконанням (неналежним 
виконанням) набувачем своі х зобов’язань може тільки сам 
відчужувач, інші вважають, що особа, яка здіи снюватиме контроль 
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за виконанням спадкового договору набувачем після смерті 
відчужувача, також має право після смерті відчужувача вимагати в 
судовому порядку розірвання спадкового договору при наявності 
зазначених підстав [3]. На наш погляд, з урахуванням норм чинного 
цивільного законодавства (насамперед ст. 651 та ст. 1308 ЦК 
Украі ни) [1], а також підходів правозастосовноі  практики (абз. 5 п. 
28 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 
р. № 7) [2] варто погодитися з першою точкою зору, адже відсутніи  
правовии  механізм реалізаціі  особою, яка здіи снює контроль за 
виконанням договору, можливості вимагати розірвання спадкового 
договору у зв’язку з невиконанням (неналежним виконанням) 
набувачем своі х зобов’язань. Крім того, оскільки особа, яка 
здіи снюватиме контроль за виконанням спадкового договору 
набувачем після смерті відчужувача, не є стороною такого договору, 
то можна констатувати, що у неі  взагалі відсутнє суб’єктивне право 
вимагати и ого розірвання [4].  

Отже, з огляду на особливість конструкціїї спадкового 
договору необхідно особливо звартати увагу на умови договору щодо 
його належного виконання. Наприклад, набувач повинен при 
зверненні до нотаріуса з метою зняття заборони відчуження після 
смерті відчужувача подати документи або інші докази на 
підтвердження виконання ним своі х обов’язків за договором, а 
нотаріус уповноважении  вимагати такі докази від набувача. В 
іншому випадку заінтересованим особам буде вкрай важко довести 
належність виконання такого договіру. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ АДВОКАТУРИ В СУДАХ В 
АСПЕКТІ ПЕРЕБУДОВИ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ 

Україна прагне до інтеграції з ЄС і тому в аспекті перебудови 
міжнародних зв’язків, відповідно до Плану дій Ради Європи для 
України на 2015–2017 роки українське суспільство повинне 
базуватися на трьох основних складових – незалежній судовій владі, 
перемозі над корупцією, дієвій децентралізації та захисту прав 
людини. На сьогоднішній день реформування проводиться за всіма 
даними напрямками, і навіть є схвалення з боку Ради Європи щодо 
дієвості даних реформ.  

2 червня 2016 р. Верховною Радою України був прийнятий 
новий Закон України «Про судоустрій і статус суддів», який набрав 
чинності 30 вересня 2016 р. Одночасно набрали  чинності зміни до 
Конституції відповідно до Закону України «Про внесення змін до 
Конституції України (щодо правосуддя)». Зазначені нормативно
правові акти законодавчо закріпили суттєві зміни у системі 
судоустрію, зокрема, запровадження винятково професійної 
адвокатури в судах.   

Нині інтереси в судах можуть представляти особи без 
посвідчення адвоката, але з правовим досвідом. Але згідно із новим 
законом ситуація зміниться – тепер  захищати особу у суді зможуть 
лише адвокати з відповідним посвідченням.  

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до 
Конституції України (щодо правосуддя)», були внесені зміни до ст. 59 
Конституції України, яка закріпила положення про надання права 
кожному на професійну правничу допомогу, замість правової, як це 
було передбачено раніше чинною редакцією. Окрім цього, текст 
Конституції було доповнено ст. 131², у якій йдеться про те, що для 
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надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура, а 
представництво іншої особи у суді, а також захист від кримінального 
обвинувачення здійснює виключно адвокат. Тобто, фактично, дані 
зміни на конституційному рівні закріпили монополію адвокатури на 
представлення інтересів у суді. 

Щодо регулювання даного положення у новому Законі України 
«Про судоустрій і статус суддів», то ст. 10 даного Закону закріплює 
аналогічне положення, що було відображено у ст. 59 Конституції – 
про надання права кожному на професійну правничу допомогу. А ч. 3 
ст. 10 зазначеного Закону дублює положення ст. 131² Конституції 
України.  

Суб’єкти владних повноважень пояснюють, що це не нове 
явище, дієвість та ефективність якого спостерігається в європейських 
країнах [4]. 

Судді Конституційного суду України І. Д. Сліденко, С. Л. 
Вдовіченко та С. В. Сас зазначили, що виключне право адвоката на 
представництво у суді спричинить обмеження прав людини [5]. 

Слід зазначити, що законодавець зробив деякі винятки з 
загальних положень щодо здійснення представництва тільки 
адвокатом. Такі винятки були закріплені у ч. 4 ст. 131² Конституції 
України, де вказується  про те, що законом можуть бути визначені 
винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо 
захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у 
малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи 
неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи 
дієздатність яких обмежена, де представництво здійснюється 
законним представником.  

Вивчивши дану норму, стає абсолютно незрозуміло, що слід 
мати на увазі під «малозначними спорами»? І хто визначатиме, який 
спір є значним, а який не дуже?  

Ми вважаємо, що Закон повинен відповідати потребам та 
інтересам суспільства та захищати його. Чи такою є мета 
впровадження адвокатської монополії? Навряд чи. Наявність у 
юриста свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю не є 
запорукою його професіоналізму. В цьому аспекті, на нашу думку, ми 
знову стикнемося лише з корупцією, з якою повинні боротися поряд з 
перебудовою судової системи відповідно до Плану дій Ради Європи.  

Отже, наявна велика кількість неврегульованих питань, тому як 
все це буде працювати на практиці, поки що незрозуміло. Відповідно 
до Перехідних положень Конституції України, до яких були внесені 
зміни Законом України «Про внесення змін до Конституції України 
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(щодо правосуддя)», вищезгадана норма про представництво в суді 
іншої особи адвокатом стане актуальною для апеляційних судів – з 1 
січня 2018 року, а для судів першої інстанції – аж 1 січня 2019 року, 
для Верховного Суду та судів касаційної інстанції – з 1 січня 2017 
року. Тому маємо надію, що законодавець детально регламентує всі 
прогалини й усуне недоліки.  
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СУДОВИЙ ЗАХИСТ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 
Одним із основоположних прав суб'єктів цивільних відносин є 

право на захист своїх цивільних прав та законних інтересів.  
Відповідно до ст. 16 ЦК України кожна особа має право 

звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або 
майнового права та охоронюваного законом інтересу [2]. 
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Необхідність безперешкодної реалізації цивільних прав та їх 
судового захисту визнається одним з головних принципів, на яких 
базується цивільне законодавство. 

Серед визначених в ЦК України (гл. 3) суб'єктів, дії яких 
можуть бути направлені на захист цивільних прав та інтересів, 
визначальну роль відіграє саме суд як уособлення забезпечення 
справедливості, сумлінності, розумності в суспільстві [2]. 

Судова форма захисту цивільних прав є найдієвішим способом 
захисту прав та законних інтересів всіх суб'єктів цивільних 
правовідносин.  

Судовий захист цивільних прав та інтересів є юрисдикційною 
формою захисту порушених суб'єктивних прав та інтересів. Сутність 
такого захисту полягає в тому, що особа, котра вважає, що її права й 
законні інтереси недотримуються, може звернутись за захистом до 
суду як державного органу, наділеного повноваженнями розглядати і 
вирішувати суперечки з метою поновлення порушеного права й 
зупинення правопорушення [1]. 

Одним із провідних елементів принципу захисту цивільних 
прав та інтересів судом є надання всім громадянам гарантій права на 
результативний судовий захист.  

Конституція України (ст. 55) гарантує кожному громадянину 
право на судовий захист його законних прав та інтересів. Право на 
судовий захист не може бути обмежене згідно зі ст. 64 Конституції 
України. Рішення Конституційного Суду України від 25.12.1997 № 9
зп [3] тлумачить це положення Конституції України як таке, що 
означає гарантування кожному захист прав і свобод у судовому 
порядку. 

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» від 02.06.2016 кожному гарантується захист його прав, свобод 
та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і 
справедливим судом, утвореним законом [4].  

Для реалізації права людини і громадянина на судовий захист 
потрібно, щоб людина, поперше, мала певні правові знання, і, по
друге, сама бажала свого захисту. На превеликий жаль, громадяни 
України часто не знають всіх своїх прав та не знають як їх захистити, 
вони не звикли до судового захисту своїх прав і не користуються цим 
засобом в повному обсязі. Це зумовлено існуванням великої кількості 
колізій в українському законодавстві. Право на судовий захист 
закріплене у низці законодавчих актів, але на практиці існує ряд 
проблем, які заважають його практичній реалізації. Судова система 
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страждає від надмірного навантаження, недофінансування, що 
породжує її корумпованість. 

Корумпованість є однією з найбільших перепон на шляху 
становлення громадянського суспільства і правової держави в 
Україні. Розповсюдження корупції в судовій системі нівелює 
конституційні засади верховенства права, перешкоджає реалізації 
закріпленого Основним Законом України права на судовий захист 
основних прав і свобод людини і громадянина, несе небезпеку 
людині, суспільству і державі.  

Крім того, при зверненні до суду чи державних органів за 
захистом своїх порушених прав іноді не вистачає документальних 
підтверджень порушення, відповідного і вчасного фіксування фактів.  

До проблемних аспектів судового захисту цивільних прав та 
інтересів також можна віднести й те, що строки розгляду справ 
затягуються, і тому громадяни довгий час не мають можливості 
захистити свої права. Це спричиняє недовіру та неповагу громадян до 
судової системи. Також слід наголосити на неспроможності більшості 
громадян сплачувати судовий збір та послуги адвоката, що безумовно 
не дає громадянам України можливості повною мірою скористатися 
своїм конституційним правом на захист. 
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РИЗИКИ НАБУВАЧА ЗА ДОГОВОРОМ ДОВІЧНОГО 
УТРИМАННЯ 

Питання щодо договору довічного утримання (догляду) на 
сьогодні є досить актуальними. В нинішній час одинокій літній 
людині з невеликою пенсією важко себе забезпечувати. Втім, 
українське законодавство передбачає правові шляхи поліпшення такої 
ситуації. Мова йде про договір довічного утримання. Проте, за цим 
договором відчужувач майна не завжди буде слабкою стороною. 
Отже, необхідно належним чином забезпечити і права та законні 
інтереси набувача за договором довічного утримання. 

Зміст зазначеного договору встановлюється за погодженням 
сторін, але є деякі умови, додержання яких є обов’язковим. Це право 
власника житла мешкати в ньому до самої смерті, вартість житла, 
розмір утримання, порядок його виплати тощо. Відчужувач 
обов’язково повинен бути власником майна, що є об’єктом договору 
[1, с. 4]. 

Особлива небезпека для набувача житла за договором 
довічного утримання криється в неправомірних діях власника житла, 
які важко виявити та спрогнозувати. Все частіше зустрічаються 
випадки, пов’язані з недобросовісними діями осіб, яких утримують. 
Останні подекуди прагнуть скористатись довірливістю утримувача – 
тоді, наприклад, коли набувач документально не фіксує виплати 
коштів на утримання, інші види витрат, пов’язані з утриманням. За 
таких обставин відчужувач може подати позов до суду у зв’язку з 
недотриманням умов договору. 

Підтримуємо думку Ю. Усманова про те,  що  у договорі 
важливо чітко вказувати роботу, яку повинен здійснювати набувач, та 
періодичність її здійснення. Від неправомірного позову набувача 
можуть захистити чеки та інші документи, що підтверджують його 
витрати [2].  

В окремих ситуаціях, забезпечивши себе відповідною 
медичною довідкою, відчужував може стверджувати, що не розумів 
значення своїх дій на момент укладення договору. Ситуація ще 
більше ускладниться, якщо пенсіонер дійсно знаходиться на обліку в 
психіатричній установі. Крім того, як свідчить практика, подібний 
варіант розвитку подій може виникнути після смерті утримуваної 
особи, коли її родичі звертаються до суду через те, що померла особа 
нібито не усвідомлювала свої дії при підписанні договору і мала 
відповідну довідку. Тому, щоб виключити дані ризики для 
добросовісного набувача, треба заздалегідь перевіряти, чи перебуває 
особа, яка буде утримуватися, на обліку в психіатричних установах, і, 
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відповідно, вносити ці положення до тексту договору (наприклад, 
щодо надання відповідної довідки). Таку саму довідку не зайвим буде 
отримати і від нарколога.  

Підсумовуючи, потрібно зазначити, що розглянутий договір, 
безперечно, є суспільно корисним, він дає можливість отримати 
піклування або утримання особам, які цього потребують. Проте, варто 
бути обережним обом сторонам цього договору та передбачати в 
тексті угоди відповідні умови, які б мінімізували наявні ризики 
сторін.  
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ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗА 
УКРАЇНСЬКИМ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВАМИ 

Договір купівліпродажу займає важливе місце у сукупності 
різних видів договорі та є важливим у правовідносинах не тільки в 
межах тієї чи іншої держави, а й у приватних відносинах між 
резидентами різних країн. На рівні ЄС відбувається процес 
узгодження документа, де було б прописано єдині для усіх норми 
договору купівліпродажу – проекту Європейського цивільного 
кодексу (далі – проект ЄЦК) [1]. 

У ч. 1 ст. 655 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) 
закріплено найпоширеніше визначення договору купівліпродажу, 
відповідно до якого «за договором купівліпродажу одна сторона 
(продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у 
власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або 
зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну 
грошову суму». Відповідно до ст. 1:101 проекту ЄЦК «договір 
купівліпродажу – це договір, відповідно до якого одна сторона – 
продавець зобов'язується передати власність на товар іншій стороні – 
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покупцю негайно при укладенні договору або в найближчий 
майбутній час, а покупець зобов'язується заплатити згідно з ціною»  
[2]. 

У ЦК України у ч. 1 ст. 655 вказується, що за договором 
купівліпродажу від продавця до покупця передається «майно 
(товар)», а уже в наступних статтях застосовується тільки термін 
«товар». У ст. 656 ЦК України уже чітко вказується, що предметом 
договору купівліпродажу може бути: а) товар, який є у продавця на 
момент укладення договору, або; б) буде створений (придбаний, 
набутий) продавцем у майбутньому; в) майнові права (окрім 
особистих майнових та вимог, що мають особистий характер).  
Узагальнюючи основні визначення поняття «товар» в 
приватноправовому аспекті, можна дійти висновку, що поняття 
«товар» та «майно» в цивільному праві розглядаються як тотожні. 

В свою чергу, у ст. 1:104 проекту ЄЦК під терміном «товар»  
мають на увазі: (а) матеріальну рухомість, у тому числі судна, судна 
на повітряній подушці або авіацію, космічні об'єкти, тварини, рідини і 
гази; і (б) майбутні товари, тобто товари, які під час укладення 
контракту ще не існують. У наступній ст. 1:105 проекту ЄЦК також 
уточнено, що до товарів за цим договором слід відносити також: (а) 
електрику; (б) інформацію і дані (зокрема і програмне забезпечення); 
(c) акції, інвестиційні цінні папери та оборотні інструменти; (д) інші 
форми нематеріальної власності, зокрема і права, уступка права 
вимоги і промислова або інші права інтелектуальної власності [2].  

На підставі аналізу відповідних законодавчих джерел ЄС 
можна відзначити, що поняття «товар» в українському розумінні не 
відрізняється від відповідного поняття у ЄС. Також можна 
стверджувати, що предмет договору купівліпродажу за українським 
та європейським правом збігається. 

Отже,  як в Україні, так і в ЄС не існує розбіжностей стосовно 
поняття договору купівліпродажу.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ ЗАЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМ 
ТА ТРУДОВИМ ДОГОВОРАМИ 

В практичній діяльності часто виникають проблеми з приводу 
реалізації права на працю шляхом укладення трудового чи цивільно
правового договору. Між цими договорами є суттєва відмінність, і 
з’ясування таких відмінностей дасть змогу уникнути проблем під час 
оформлення громадян на роботу, а також з’ясувати, на які юридичні, 
соціальні й економічні гарантії може розраховувати громадянин під 
час вибору одного із цих договорів. 

Варто зауважити, що на практиці найпоширенішим терміном, 
під яким використовуються цивільноправові угоди про працю, є 
поняття «трудова угода», а також використовуються «договір 
виконання робіт», «договір підряду», «договір надання послуг». 

Офіційне визначення трудового договору сформульовано в ч. 1 
ст. 21 Кодексу законів про працю України, відповідно до якої 
трудовим договором є угода між працівником і власником 
підприємства, установи, організації чи уповноваженим ним органом 
або фізичною особою, згідно з якою працівник зобов’язується 
виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням 
внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, 
установи, організації чи уповноважений ним орган або фізична особа 
зобов’язуються виплачувати працівнику заробітну плату та 
забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи й 
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передбачені законодавством про працю, колективним договором та 
угодою сторін [1].  

Що стосується цивільноправових договорів, то у ст. 837 
Цивільного кодексу України надається таке визначення договору 
підряду (виконання робіт): за договором підряду одна сторона 
(підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за 
завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується 
прийняти й оплатити виконану роботу [2].  

Однак для повного з’ясування відмінностей між трудовим 
договором і цивільноправовим або переваг і недоліків кожного з них 
наведемо характерні ознаки, притаманні цим договорам: 

 як уже зазначалося, правове регулювання трудових договорів 
здійснюється трудовим законодавством, а цивільноправових 
договорів – цивільним; 

 сторонами трудового договору є працівник і роботодавець, а 
цивільного – виконавець і замовник; 

 предметом трудового договору є трудова функція, яка 
здійснюється в процесі праці, а предметом цивільного договору – 
результат виконання робіт (конкретний предмет, річ чи послуга, як 
правило, одноразова); 

 трудовий договір оформлюється наказом або 
розпорядженням роботодавця, цивільноправовий договір такого не 
потребує; 

 за трудовим договором робота завжди виконується 
працівником особисто, за цивільним договором робота може 
виконуватись як самим виконавцем, так і передоручатись іншій особі; 

 під час виконання роботи за трудовим договором працівник 
підлягає правилам внутрішнього трудового розпорядку та керується 
вказівками роботодавця, у зв’язку з чим ризики щодо праці 
працівника несе роботодавець; за цивільноправовим договором 
виконавець самостійно організовує собі роботу та несе ризики, 
пов’язані з якістю й строками виконаної роботи, отже, виконавець 
особисто та самостійно визначає час виконання роботи й час 
відпочинку; 

 трудовий договір може бути як строковим, так і 
безстроковим, тоді як цивільноправовий договір завжди строковий; 

 за свою працю, відповідно до трудового договору, працівник 
отримує заробітну плату не рідше двох разів на місяць, а за цивільно
правовим договором винагорода виплачується за отриманий кінцевий 
результат, хоча інколи може бути часткова передоплата (аванс); 
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 під час роботи за трудовим договором працівникам 
встановлюються законодавством чи угодою сторін соціальні й 
економічні гарантії (оплата тимчасової непрацездатності, оплачувані 
відпустки, працівник підлягає соціальному страхуванню, термін 
роботи зараховується до стажу тощо), а за цивільноправовим 
договором такі гарантії відсутні; 

 за трудовим договором працівник за порушення трудової 
дисципліни може притягуватись до дисциплінарної відповідальності, 
а в разі завдання матеріальної шкоди роботодавцю може нести 
часткову чи повну матеріальну відповідальність; натомість за 
цивільноправовим договором дисциплінарна відповідальність 
відсутня, проте виконавець за завдану шкоду замовнику підлягає 
повній матеріальній відповідальності; 

 трудовий договір припиняється з підстав, визначених у 
законодавстві й договорі (контракті), а цивільноправовий – з підстав, 
зазначених у договорі. 
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ВИДИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ЦИВІЛЬНИМ КОДЕКСОМ 
УКРАЇНИ 

Згідно із ч. 2 ст. 81 Цивільного кодексу України [1] (далі – ЦК 
України) юридичні особи залежно від порядку їх створення 
поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб 
публічного права. 

Стосовно такого критерію між науковцями існує безліч 
протиріч, так І. Кучеренко пропонує до порядку створення додати 
також і мету діяльності юридичної особи, тобто потрібно виокремити 
комплексний критерій – «залежно від порядку створення та мети 
діяльності». Окрім цього було б доцільним в ЦК України зробити 
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заміну в термінологічному плані: замість «юридичних осіб 
приватного та публічного права» застосувати категорію «приватні та 
публічні юридичні особи»[2, с. 135]. 

Що стосується переліку організаційноправових форм 
юридичних осіб, то ЦК України не закріплює чіткого їх переліку. ЦК 
містить таке положення : «Юридичні особи можуть створюватися у 
формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом». 
Все ж таки було б доречним на законодавчому рівні закріпити 
вичерпний перелік організаційноправових форм юридичних осіб. 

Існує досить багато протиріч між ЦК і ГК, зокрема, виділяє такі 
організаційноправові форми юридичних осіб, як унітарні 
підприємства (приватні, дочірні, підприємства громадських 
організацій), колективні підприємства, орендні підприємства, а також 
об'єднання підприємств, в яких не існує визначений законодавством 
об'єкт права власності їх засновників, учасниківчленів. 
Законодавством виділяються організаційноправові форми 
юридичних осіб, які реально не існують, але є об'єднуючими для 
інших організаційноправових форм. 

Відповідно до ст. 83 ЦК України товариства поділяються на 
підприємницькі та непідприємницькі [1]. 

ЦК України передбачено два види підприємницьких товариств: 
господарське товариство та виробничий кооператив. 

Господарським кодексом України, Цивільним кодексом 
України, Законом України «Про господарські товариства», Законом 
України «Про акціонерні товариства» передбачені наступні види 
господарських товариств: акціонерні товариства; товариства з 
обмеженою відповідальністю; товариства з додатковою 
відповідальністю; повні товариства;  командитні товариства [3, с. 52]. 

На відміну від підприємницьких товариств (ст. 84 ЦК України) 
непідприємницькими є товариства, які не мають на меті одержання 
прибутку для його наступного розподілу між учасниками. Як 
правило, такі організації створюються з метою провадження 
екологічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, 
освітньої, наукової та іншої діяльності. Вказане визначення 
непідприємницького товариства не виключає можливість отримання 
такими організаціями коштів або майна, які надходять таким 
організаціям, від проведення їх основної діяльності, від передання 
майна в оренду тощо[4, с. 76]. 

Оскільки різні види некомерційних організацій поки що не 
повною мірою узгоджуються з положеннями ЦК щодо юридичних 
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осіб, це питання має бути вирішене у процесі подальшого 
вдосконалення цивільного законодавства. 

Наведене достатньою мірою демонструє те, що залишити 
регулювання юридичних осіб на рівні спеціальних законів без чіткого 
визначення основоположних засад їхнього статусу, організаційно
правових форм, видів, назв у ЦК України неможливо. На основі цього 
можна стверджувати, що ЦК України потребує змін щодо 
класифікації юридичних осіб та доповнень їх регулювання. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ОБ’ЄДНАНЬ ФУТБОЛЬНИХ 
ВБОЛІВАЛЬНИКІВ В УКРАЇНІ 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (далі – Закон) 
від 24 грудня 1993 р. дає визначення професійному спорту, 
невід’ємною та найпопулярнішою складовою якого є футбол як 
напряму діяльності у спорті, пов’язаному з підготовкою та 
проведенням видовищних спортивних заходів на високому 
організаційному рівні [1]. Проте визначаючи коло правовідносин, які 
врегульовують діяльність в цій сфері спорту слід виділити кілька 
різновидів юридичних осіб, які є прямо або опосередковано 
учасниками таких правовідносин, зокрема:    
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 футбольні команди (клуби), організації, які проводять 
чемпіонати світового та місцевого масштабу; 

 засоби масової інформації, які освічують дану сферу 
діяльності та здійснюють рекламні заходи в сфері спорту; 

 об’єднання фізичних осіб, які підтримують спортивні 
клуби (вболівальники, фанати тощо). 

Однак, якщо правовий статус футбольних команд і діяльність 
засобів масової інформації у сфері фізичної культури і спорту 
унормовані (зокрема, Законом), а чемпіонати світового та місцевого 
масштабу, в свою чергу, детально врегульовані регламентними 
документами ФІФА та УЄФА,  то відносно правового статусу 
об’єднань футбольних вболівальників можна констатувати 
відсутність правової бази, яка б унормовувала існування спільноти 
футбольних фанатів.  

Характеризуючи правовий статус футбольних вболівальників 
доречно виокремити дві групи, які умовно можна поділити на 
формалізовані футбольні об’єднання – фанклуби та інколи не 
легалізовані об’єднання (ультраси тощо). 

Необхідно зазначити, що офіційні фанклуби створюються, 
зазвичай, адміністраціями футбольних клубів як громадські 
організації. Завдяки ним керівництво футбольних клубів здійснює 
зносини з вболівальниками і реалізує соціальні та рекламні проекти. 

Важливо відмітити, що практично всі європейські об’єднання 
вболівальників мають комерційні відносини зі своїми футбольними 
клубами. Їх адміністрації практично завжди або надають фінансову 
підтримку об’єднанням вболівальників, або дають можливість 
заробити [5].    

Беручи до уваги ст. 1 Закону України «Про громадські 
об’єднання» від 22 березня 2012 р. [2] та ст. 1 Закону, визначаємо, що 
об’єднання футбольних вболівальників – це добровільне об’єднання 
фізичних осіб, яке створюється з метою задоволення потреб його 
членів у сфері фізичної культури і спорту . 

Одним з перших кроків в напрямі унормування їх правового 
становища є організація інституційної піраміди групами футбольних 
уболівальників:  

 на місцевому рівні має відбутися завершення оформлення 
футбольних вболівальників у громадські об’єднання, що дозволить 
користуватися можливостями, які надає Закон України «Про 
громадські об’єднання», у тому числі з фінансування власної 
діяльності;  
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 на національному рівні громадським об’єднанням 
футбольних вболівальників доцільно створити представницьке 
всеукраїнське об’єднання для вироблення їх загальної позиції. 

Відсутність сучасної вітчизняної законодавчої бази, що 
унормовувала б правовий статус об’єднань футбольних 
вболівальників на сьогодні є очевидною. Відтак, вважаємо доцільним: 

1) доповнити зміст Закону України «Про фізичну культуру і 
спорт» положеннями, які б регламентували права, обов’язки та 
відповідальність об’єднань футбольних вболівальників; 

2) провести імплементацію в національне законодавство 
України регламентних документів ФІФА та УЄФА; 

3) Міністерству молоді та спорту України розробити 
Примірний статут об’єднань футбольних вболівальників, який має 
окреслити прийнятні механізми організації об’єднань та інших 
організацій в сфері спорту. 
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ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ АВТОРА  
Засобом судового захисту авторських і суміжних прав і 

охоронюваних законом інтересів є позов, тобто звернена до суду 
вимога про здійснення правосуддя, з одного боку, і звернена до 
відповідача матеріальноправова вимога про виконання покладеного 
на нього обов’язку або про визнання наявності чи відсутності 
правопорушення – з іншого. Якщо авторські права порушено або 
оспорено, суд зобов’язаний прийняти і розглянути позовну заяву. 
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Судовий захист особистих немайнових прав автора на твори 
науки, літератури та мистецтва належить до юрисдикційної форми 
захисту прав. Спеціальною формою захисту авторських і суміжних 
прав і охоронюваних законом інтересів слід визнати адміністративний 
порядок їх захисту. Його застосовують як виняток із загального 
правила, тобто в прямо зазначених законом випадках. Цивільно
правова – найпоширеніша процедура вирішення спорів відносно прав 
автора на твір. У ній захист особистих немайнових прав суб’єкта 
авторського права та суміжних прав здійснюється незалежно від вини 
їх порушника та незалежно від порушення майнових інтересів автора 
чи виконавця [1, с.84]. 

З позовом про поновлення порушених прав та (або) 
припинення дій, що порушують авторське право та суміжні права, 
автор чи виконавець звертаються у разі, якщо права вже були 
порушені. Наприклад, автором твору вказано особу, яка не є автором 
твору. Захистити право творець може шляхом поновлення 
порушеного права: зазначення його як автора та припинення 
незаконних дій, якими є випуск і продаж твору під чужим іменем. 
Якщо правопорушення здійснювалось, буває так, що повернути стан, 
який був перед порушенням, вже неможливо. Особливо коли 
постраждала репутація творця. 

Одним із поширених способів захисту особистих немайнових 
прав автора є визнання.  Тобто, визнання  – це наявність в особи 
певного особистого немайнового права, яке було порушене, чи 
наявність якого попередньо піддавалось сумніву з боку інших осіб. 
Вказана специфіка визначає той факт, що застосування даного 
способу може відбуватись лише в юрисдикційній (переважно в 
судовій) формі. 

Варто закцентувати  увагу на ще одному проблемному аспекті 
– задоволення вимоги про визнання права авторства на не 
оприлюднений твір. Уявимо собі ситуацію, де єдиний екземпляр 
рукопису викрадений у автора і оприлюднений під ім’ям 
правопорушника. В такому випадку слід заявити вимогу про визнання 
права авторства, що буде єдиним і вирішальним способом захисту 
особистого немайнового права. Доказом права заявника на авторство 
можуть бути, наприклад, чернеткові варіанти рукопису, а також інші 
докази, які можуть відіграти роль у визнанні права авторства. 
Наведена ситуація ускладнюється тим, що твір присвоєно і незаконно 
доведено до відома публіки, яка сприймає як автора особу, чиє ім’я 
було зазначено на оприлюдненому творі. В такому випадку справжній 
автор може оприлюднити створений ним твір разом із 
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опублікуванням заперечень стосовно порушення його права 
авторства, однак цим він не виправить ситуацію, оскільки публіка 
буде вважати справжнім автором особу, яка була зазначена при 
першому оприлюдненні, в той же час його – правопорушником [2, с. 
225]. 

 Отже, на сьогоднішній день залишаються проблемними 
питання, які негативно позначаються на ефективності судового 
захисту авторських прав. До них можна віднести: велику 
завантаженість судів, недостатню кількість фахівців у галузі 
авторського права тощо [3]. Надзвичайно важливими є подальші 
дослідження вказаної теми, оскільки на сучасному етапі, дійсно, стан 
судового захисту особистих немайнових прав авторів творів науки, 
літератури та мистецтва не є досконалим. 
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Порядок вчинення нотаріальних дій є подібним до порядку, 
який передбачений для нотаріусів України, але має свої особливості. 
Особою, що уповноважена вчиняти нотаріальні дії за кордоном, за ст. 
44 Консульського статуту України є консул, до якого в свою чергу 
слід відносити генерального консула, консула, віцеконсула або 
консульського агента, який є главою консульської установи. [2] 

Стаття 45 Консульського статуту України під місцем вчинення 
нотаріальних дій передбачає приміщення консульської установи 
України. В окремих випадках нотаріальні дії  можуть  бути  вчинені 
поза зазначеною установою (наприклад, коли фізична особа не може 
з’явитись в зазначене приміщення). Початок нотаріальної дії 
пов’язаний з днем пред’явлення всіх необхідних для цього 
документів, сплати консульського збору та відшкодування фактичних 
витрат.  

Однією з особливостей вчинення нотаріальних дій за кордоном 
є процедура встановлення особи. Для цього особа має пред’явити 
документ, який підтверджує громадянство України (паспорт 
громадянина для виїзду за кордон, службовий паспорт України тощо). 
Також при  посвідченні правочинів з'ясовується обсяг цивільної 
дієздатності фізичних та юридичних осіб, які беруть в них участь. [3] 

Важливим елементом правил вчинення нотаріальних 
проваджень за кордоном є неможливість вчинення консулом 
нотаріальних дій на своє ім’я та від свого імені, а також на ім’я й від 
імені своєї (свого) дружини (чоловіка), її (його) й своїх родичів по 
прямій лінії. Це положення викликає ускладнення, тому на практиці 
дане питання переважно вирішується звернення до нотаріусів 
держави перебування.  

Мовою нотаріального діловодства є державна мова згідно з ст. 
10 Конституції України та ст. 50 Консульського статуту України. 
Також серед особливостей нотаріального провадження, що 
здійснюється консулами є стягнення консульського збору. Він 
стягується як за вчинення нотаріальних дій за межами України, так і 
на її території у відповідній валюті. 

Крім того в нотаріальних провадженнях, що вчиняються за 
межами України, існує поняття консульської легалізації. Відповідно 
до ст. 54 Консульського статуту України консул легалізує документи і 
акти, складені за участю властей консульського округу, або такі, що 
виходять від цих властей. Органи України приймають такі документи 
і  акти  на  розгляд лише при наявності консульської легалізації, якщо 
інше не передбачено законодавством України або міжнародним 
договором, учасниками якого є Україна і держава перебування. 
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Процедура консульської легалізації полягає в установленні і 
засвідченні справжності підпису, повноважень посадової особи, яка 
підписала документ чи акт або засвідчила попередній підпис на них, 
справжності відбитка штампа, печатки, зразки яких отримано 
консулом офіційним шляхом від органів держави перебування.  

Не варто забувати і про міжнародні договори України, які 
також можуть регулювати та стосуватись діяльності консулів 
України. Зокрема, за ч. 3 ст. 35 Консульської конвенції між Україною 
та Республікою Македонія консули вправі складати, реєструвати й 
засвідчувати угоди, укладені між громадянами акредитуючої 
держави, та засвідчувати односторонні заяви про останню волю,  за 
умови, що такі угоди й заяви не суперечать законам держави 
перебування. Але консул не є уповноваженим складати, реєструвати й 
засвідчувати ті угоди та заяви, за якими права власності на 
нерухомість у державі перебування мають встановлюватися, 
передаватися або скасовуватися, що свідчить про певне обмеження 
його у колі наданих йому повноважень. 
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«НЕУСТОЙКА» ЯК ФОРМА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА СПОСІБ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 

Говорячи про правову природу неустойки, слід зазначити, що 
єдиної точки зору серед дослідників щодо цієї правової категорії 



427 
 

немає. Основна проблема стосується того, чи визнавати неустойку 
лише способом забезпечення виконання зобов’язання або лише мірою 
відповідальності, а також чи сприймати взагалі подвійну правову 
природу неустойки.  

Але всетаки найбільш розповсюдженою є точка зору про 
подвійну природу неустойки в цивільному праві. Відповідно до неї, 
неустойка одночасно є способом забезпечення виконання зобов’язань 
та формою (мірою) цивільноправової відповідальності. Вважаємо, 
цю концепцію цілком слушною. На нашу думку, така двоякість 
пояснюється тим, що, з одного боку, неустойка входить до складу 
передбачених законом заходів, спрямованих на стимулювання 
належного виконання зобов’язання боржником шляхом встановлення 
додаткових гарантій задоволення інтересів кредитора. А з іншого 
боку, в разі порушення основного зобов’язання у боржника виникає 
додатковий, щодо основного обов’язку виконати зобов’язання, 
обов’язок сплатити неустойку як наслідок недобросовісного 
виконання основного зобов’язання [1]. 

Цивільний кодекс України (далі – ЦК України), а саме стаття 
549 містить законодавче визначення поняття неустойки. Відповідно 
до зазначеної правової норми неустойкою (штрафом, пенею) є 
грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати 
кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання [2]. Частинами 
другою та третьою статті 549 ЦК України вперше на законодавчому 
рівні визначенні поняття штрафу та пені як різновидів неустойки.  
Вказані положення ЦК України визначають, що штрафом є 
неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або 
неналежно виконаного зобов'язання, а пенею є неустойка, що 
обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного 
грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. 

Також Глава 49 ЦК України містить у собі положення, щодо 
визначення підстав виникнення права на неустойку (стаття 550 ЦК 
України),  предмету неустойки (стаття 551 ЦК України),  а також 
правові наслідки сплати (передання) неустойки (стаття 552 ЦК 
України) [2].  

Крім норм Глави 49 ЦК України, неустойка знайшла правове 
регулювання закріплення також у положеннях Господарського 
кодексу України (далі – ГК України), де для її визначення 
застосовується термін «штрафні санкції». Відповідно до статті 230 ГК 
України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються 
господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, 
пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у 
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разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, 
невиконання або неналежного виконання господарського 
зобов'язання [3]. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що 
неустойка – є одним з найбільш двояких понять. Серед вчених та 
практикуючих юристів існує дискусія, щодо правової природи 
неустойки та її тлумачення. З одного боку неустойкою визнається 
визначена законом або договором грошова сума або інше майно, яке 
боржник повинен сплатити кредиторові у разі невиконання або 
неналежного виконання свого зобов'язання. З другого боку неустойка 
є одним з найдавніших та найпоширеніших способів забезпечення 
виконання зобов'язань. До якого б визначення не схилялася більшість, 
завданням цього правового явище є дисциплінувати та стимулювати 
боржника добросовісно та належним чином виконати своє 
зобов’язання перед кредитором.   
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ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПАСАЖИРА ЗА ДОГОВОРОМ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

Переорієнтація цивільного права на приватність зумовлює 
необхідність переосмислення більшості договірних конструкцій, 
особливо тих, які відносяться до сфери споживчих, спрямованих на 
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задоволення потреб та інтересів фізичних осіб. Це потребує 
дослідження сутності самих правовідносин та правової природи, 
сутності відповідних договорів, які є засобами саморегулювання 
відносин. 

В Україні з часів проголошення незалежності вченими було 
здійснено ряд досліджень, які започаткували формування 
транспортного права, тому доцільно виділити наступних науковців: 
В.В.Луць, О.В. Дзер, Є.Д. Стрельцов, І.А. Діковська, Г.В. 
Самойленко, І.О. Безлюдько, Л.Я. Свистун, О.М. Нечипуренко, А.В. 
Волкова та ін. 

Доктринальне визначення договору перевезення пасажира та 
багажу, зазначене в ст. 910 ЦК України, згідно якої за договором 
перевезення пасажира одна сторона (перевізник) зобов’язується 
перевезти другу сторону (пасажира) до пункту призначення, а 
пасажир зобов’язується сплатити встановлену плату за проїзд. 
Укладення договору перевезення пасажира підтверджується видачею 
відповідного квитка [1, c. 652]. У статті 911 ЦК України визначено 
права пасажира відповідно до договору перевезення, пасажир має 
право [1, c. 653]: 

 одержати місце у транспортному засобі згідно  з  придбаним 
квитком; 

 провозити  з  собою  безоплатно одну дитину віком до 
шестироків без права зайняття нею окремого місця та купувати для 
дітей віком від шести до  чотирнадцяти  років 
дитячі квитки за пільговою ціною; 

 перевозити  з собою безоплатно ручну поклажу у межах 
норм,встановлених транспортними кодексами (статутами); 

 зробити не більше однієї зупинки в  дорозі  з  подовженням 
строку  чинності  проїзних  документів  (квитка)  не більше ніж на 
десять діб, а в разі хвороби  на весь час хвороби; 

 відмовитися від поїздки, повернути квиток і одержати назад 
повну  або  часткову вартість квитка  залежно від строку здавання 
квитка згідно з правилами,  встановленими транспортними  
кодексами(статутами); 

 отримувати повну та своєчасну інформацію про час та місце 
відправлення транспортного засобу за вказаним у транспортному 
документі (квитку) маршрутом. 

Пасажир може мати також інші права, встановлені  цим 
Кодексом, іншими законами,  транспортними кодексами  (статутами), 
іншими нормативноправовими актами та правилами, що видаються 
відповідно до них. 
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 Окрім прав, кожна сторона даного договору має певний 
перелік своїх обов’язків, невиконання яких призводить до 
неможливості дотримання усіх істотних умов договору та якісного 
надання послуги з перевезення пасажирів. Пасажир зобов'язаний [2]: 

 мати при собі квиток на проїзд, квитанцію на перевезення 
багажу, а за наявності права на пільги щодо оплати проїзду  
посвідчення встановленого зразка або безоплатний квиток (для 
міжміських перевезень);  

 займати зазначене у квитку місце, зберігати квиток до кінця 
поїздки і пред'являти в розгорнутому вигляді на вимогу осіб, 
уповноважених здійснювати контроль;  

 здійснювати посадку (висадку) лише після повної зупинки 
транспортного засобу;  

 оплатити перевезення багажу та ручної поклажі згідно 
діючих вимог;  

 мати належні візові та еміграційні документи (під час 
міжнародних перевезень);  

 завчасно подати сигнал водієві відповідним дзвінком або 
усно в разі виходу на зупинці «На вимогу»;  

 у разі настання дорожньотранспортної пригоди надати 
можливу допомогу потерпілим і повідомити про це органам міліції;  

 повідомити водієві про виявлені забуті речі, документи та 
цінності.  
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РЕЄСТРАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ: НЕОБХІДНІСТЬ ЧИ 
УМОВНІСТЬ?  

На сьогодні сфера застосування комерційної концесії охоплює 
різні сфери діяльності види бізнесу, зокрема цей догорів застосовують 
такі компанії як "Макдональдс", "Піцахат", "Білла", "Лукойл
Україна", "ТНКУкраїна", "Кокакола", "Фанта" та інші. Однак існує 
питання, щодо якого науковці мають розбіжності, а саме  – чи є 
необхідною  та доцільною реєстрація договору комерційної концесії? 

В ст. 1115 Цивільного кодексу України вказується, що за 
договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) 
зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право 
користування відповідно до її вимог комплексом належних цій 
стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду 
товару та (або) надання послуг [1]. Для даного виду договору чинне  
законодавство передбачає письмову форму. На дату прийняття 
Цивільного кодексу України договір комерційної концесії укладався в 
простій письмовій формі та  підлягав державній реєстрації органом, 
який здійснив державну реєстрацію прав правоволодільця. Однак в 
2015 р. дана норма була скасована [2]. Основною ідеєю скасування 
стало спрощення умов та поліпшення процедури ведення бізнесу.  

Проте науковці у зв’язку із змінами висловлювали точку зору, 
що відсутність реєстрації договору комерційної концесії, з одного 
боку, позбавляє користувача з метою захисту інтересів споживачів 
можливості почати використання наданого йому комплексу 
виключних прав, а з другого  ще до реєстрації договору надає 
можливість сторонам почати проведення необхідної підготовчої 
роботи вже на підставі укладеного договору [3, с.656].  

На нашу точку зору, таке роз’яснення значення реєстрації 
цього договору є не зовсім точним. Даний спосіб, за яким цей договір 
мав набирати чинності для сторін і третіх осіб не є якимось новим, 
так як і раніше застосовувався до таких видів договорів як ліцензійні. 
Через це відсутність державної реєстрації тягне за собою нечинність 
даного договору, що має бути добре відомо широкому загалу осіб. В 
тому ж випадку, якщо договір вважається укладеним, то він повинен 
породжувати певні правові наслідки, а щодо підготовки, то вона 
можлива і за наявності такого явища як попередній договір.  

Всі наведені вище положення свідчать про те, що обмеження 
прав існують виключно для користувача. Однак в цій ситуації 
заінтересованість у реєстрації виникає в правоволодільця договору 
комерційної концесії, а тому і для нього передбачено таке обмеження.  
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Укладення договору без реєстрації означає, що 
правоволоділець у випадку висунення до нього вимог споживачами 
стосовно неналежної якості товарів, робіт чи послуг зобов'язаний 
буде задовольнити їх у повному обсязі, так як він не може посилатися 
на договір комерційної концесії і відповідно на той факт, що під його 
комерційним найменуванням чи з використанням його торговельної 
марки здійснює господарську діяльність користувач [3, с. 656].  В тій 
ситуації, коли відсутня реєстрація правочину правоволоділець має 
взяти на себе ризик настання негативних наслідків у випадку коли 
існують обґрунтовані претензії третіх осіб у зв'язку з діяльністю 
користувача. Через цей факт за загальним правилом обов'язок 
зареєструвати договір покладено на правоволодільця. 

Отже, значення реєстрації договору комерційної концесії 
полягає в тому, що зацікавлена особа (якщо вона забажає звернутись 
до реєстру) має змогу отримати інформацію про те, що під певним 
комерційним найменуванням виступає зовсім інша особа, яка 
виготовляє товари, виконує роботи чи надає послуг. Реєстрація 
договору комерційної концесії надасть можливість дізнатись про 
законне або незаконне використання належних правоволодільцеві 
прав, тощо. Тож як підсумок вважаємо за потрібне передбачити 
реєстрацію договору комерційної концесії в органі, який здійснює 
державну реєстрацію прав на об’єкти права інтелектуальної власності 
за бажанням сторін договору комерційної концесії. При цьому 
відсутність реєстрації договору комерційної концесії не має 
наслідком недійсність такого договору. 
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ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ ДОГОВОРУ КОНСАЛТИНГУ ЗА 
ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

Вітчизняна доктрина цивільного права та спеціальна юридична 
література не містять окремих досліджень договору консалтингу. 
Більшість наукових праць, що стосуються консалтингових послуг, 
проводились у галузі менеджменту, економіки, фінансів і управління. 
Правові ж дослідження договору консалтингу в Україні знаходяться 
на стадії формування та зводяться в основному до постановки 
відповідної проблематики, а не до її детального дослідження. \ 

Враховуючи ту обставину, що в українському законодавстві не 
міститься спеціального правового регулювання відносин консалтингу, 
сторони такого договору мають керуватися принципом свободи 
договору та аналогією закону [1].  

Єдиним нормативноправовим актом, який регулює 
консалтингові відносини є Положення про порядок організації та 
проведення конкурсів на право виконання консалтингових 
(консультаційних, аудиторських, юридичних та оціночних) послуг, 
затверджене наказом Національного агентства України з управління 
державними корпоративними правами від 15.07.99 р. № 131 [2].  

У додатку до цього Положення міститься зразок угоди про 
співпрацю з виконання консалтингових (консультаційних, 
аудиторських, юридичних та оціночних) послуг, яка має назву 
Генеральної угоди про співпрацю з виконання консалтингових 
(консультаційних, аудиторських, юридичних та оціночних) послуг. 

Виходячи зі змісту цієї примірної угоди юридичне 
консультування є видом послуги.  

Таким чином, консультування чи консалтинг може виступати в 
якості здійснення господарської діяльності чи допоміжної 
(супровідної) до неї діяльності або як гарантоване державою право на 
звернення до відповідних органів із метою отримання інформації, 
щодо реалізації норм права.  

Крім цього, консалтингові відносини є предметом наукових 
досліджень. Так, Шаркова Г.Ю. визначає договір консалтингу, як 
договір предметом якого є інформація, акцентуючи, що така 
інформація слугує  вирішенню підприємницьких проблем [3].  
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Аналізуючи цивільне законодавство щодо договірних відносин 
в цілому, договорів про надання послуг, зокрема, а також зміст 
примірного договору консалтингу, можна визначити його основні 
характеристики. 

Сторонами договору консалтингу є виконавець і замовник. 
Обов’язки розподіляються таким чином, що виконавець 
зобов’язується створити і передати інформацію замовникові, а 
замовник, відповідно, прийняти та оплатити її. 

Однак це вид договірного консалтингу який є оплатним, однак 
консультування може надаватися і у безоплатній формі.  

Наприклад консультування може здійснюватися державними 
органами публічної влади (наприклад органами фіскальної служби з 
питань практичного використання окремих норм податкового 
законодавства), недержавними організаціями, юридичними чи 
фізичними особами (наприклад, адвокатами), в залежності від виду 
консалтингової послуги. 

Консультативні послуги поділяються на види, відповідно до 
змісту інформації: юридичний консалтинг, менеджментконсалтинг, 
стратегічний консалтинг, фінансовий чи аудитконсалтинг тощо. 

Отже, договір консалтингу є різновидом договору оплатного 
надання послуг, за яким одна сторона – виконавець, зобов’язується 
здійснити для іншої сторони – замовника, фактичну діяльність зі 
створення та передачі обумовленої сторонами інформації для вирішення 
конкретних проблем підприємницької діяльності замовника, що 
використовується у процесі здійснення такої діяльності, а замовник 
зобов’язаний прийняти та оплатити отриману послугу. 
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«РЕГРЕС» І «СУБРОГАЦІЯ» ЯК ОДНЕ ІЗ ПРОТИРІЧ В 
ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН В 

УКРАЇНІ 
З розвитком страхового ринку в України з’явилися протиріччя 

в правовому регулюванні страхових відносин. Ці суперечності 
пов’язані з існуванням двох понять – «регрес» та «суброгація», а 
точніше з появою в страхуванні поняття «суброгація» в деліктних 
правовідносинах [1]. Незважаючи на те, що обидва правові інститути 
– регрес і суброгація – є різновидами права вимоги, вони не є 
тотожним поняттями.  

Перехід права вимоги від страхувальника (вигодонабувача) до 
страховика називається суброгацією [2]. 

Поняття регресу міститься в ст. 1191 Цивільного кодексу 
України (далі – ЦК України). Відповідно до ч. 1 вказаної статті особа, 
яка відшкодувала шкоду, завдану іншою особою, має право зворотної 
вимоги (регресу) до винної особи у розмірі виплаченого 
відшкодування, якщо інший розмір не встановлений законом [3]. 
Тобто, фактично регресом визнається право зворотної вимоги 
потерпілої особи. І регрес, і суброгація виникають на підставі закону. 

Проте між зазначеними поняттями існують відмінності.  
Поперше, при суброгації відбувається лише зміна осіб у вже 

наявному зобов’язанні (зміна активного суб’єкта) зі збереженням 
самого зобов’язання. Це означає, що одна особа набуває прав і 
обов’язків іншої особи у конкретних правовідносинах. На практиці це 
виглядає так: страхувальник передає свої права страховику на 
підставі договору і сприяє реалізації останнім прийнятих 
суброгаційних прав. При регресі одне зобов’язання замінює собою 
інше, але переходу прав від одного кредитора до іншого не 
відбувається [4].  

Подруге, ці інститути мають різний режим правового 
регулювання. Так, регрес регулюється загальними нормами 
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цивільного права, а для суброгації відповідно до ст. 993 ЦК 
встановлений особливий правовий режим [3]. 

Потретє, в порядку суброгації страховик може стягнути із 
заподіювача шкоди лише ту суму, яку він сам виплатить 
страхувальнику. Тому, якщо страхове відшкодування лише частково 
погашає спричинені потерпілому збитки, то до заподіювача шкоди є 
можливість пред’явлення двох вимог: перша — вимога страховика в 
розмірі виплаченого потерпілому страхового відшкодування, друга 
вимога — потерпілого в розмірі тієї частини завданої шкоди, яка не 
була покрита страховим відшкодуванням. Однак заподіювач шкоди 
може висувати проти страховика лише ті вимоги (заперечення), які 
він має до потерпілої особи [2].  

Отже, якщо підсумувати вищевикладене, то можна зробити 
висновок, що під поняттям  «суброгація» розуміється перехід до 
страховика, який виплатив страхове відшкодування, права вимоги, що 
належить страхувальнику або вигодонабувачу до особи, 
відповідальної за шкоду, завдану страхувальнику або вигодонабувачу 
в обсязі, що визначається згідно з нормами права. Головною 
відмінною ознакою регресу від суброгації є те, що нове зобов’язання 
при суброгації не виникає, а відбувається лише заміна кредитора. 
Таким чином, у правовідносинах страхування суброгація є більш 
поширеним явищем, ніж регрес.  
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РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО МОРСЬКОГО ТОРГОВОГО 
ПРАВА  

Першою формою економічних зв'язків між народами та 
країнами була торгівля, що й наразі залишається однією з 
найважливіших форм світового взаємозв'язку. 

Розглядаючи процес становлення міжнародного морського 
торгового права в розрізі історії, можна виділити два основні види  
кодифікації, що здійснювались в рамках розвитку міжнародного 
морського права: неофіційну кодифікацію (тобто зародження перших 
правил та звичаїв міжнародного морського права) та офіційну (тобто 
становлення міжнародного морського права як самостійної галузі 
права). 

Формування та застосування неофіційної кодифікації 
міжнародного морського права стосувалася в більшій мірі 
приватноправових відносин, а її застосування  обмежувалась 
окремими регіонами. Прикладами такої кодифікації слугують кодекси 
Право острова Родос, Право Базиліка, Право Єрусалимських асизів, 
Олеронські сувої, Консолато дель Маре, Закони Вісбі тощо. 
Безумовно, на той час коли з'явились ці документи вони були 
проривом до цивілізованого вирішення правового кола питань 
міжнародного морського спілкування. Положення таких кодексів 
регулювали питання, що відносяться до морського перевезення 
вантажів, їх збереження, перевантаження, прав, обов'язків 
відповідальності сторін міжнародного перевезення, включаючи 
посередників, а також визначення відповідальності сторін при 
аваріях. Незважаючи на те, що всі ці документи безпосереньо 
стосувалися питань міжнародного торговельного мореплавства, вони 
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несли суто приватноправовий характер та  торкались питань 
судноплавства в конкретному регіоні. 

Офіційна ж кодифікація носить публічноправовий характер. 
Основна суть офіційної кодифікації полягала у вироблені 
уніфікованого документу, який би міг всесторонньо вирішувати 
правову сторону здійснення міжнародного морського судноплавства, 
та міжнародних торговельних відносин. А це, зрозуміло, важкий та 
тривалий процес.  

Варто відзначити, що в актах офіційної кодифікації чітко 
виокремлюється роль держави (тобто її права та обов'язки). При 
цьому становлення офіційної кодифікації відбувалось у наступні 
етапи: 

1) 1930 р.  був розроблений проект Конвенцій з міжнародного 
морського права під егідою Ліги Націй, який втілився в Женевських 
конвенціях; 

2) 1958 р. – проведено Женевську конференцію з морського 
права під егідою ООН і, як результат, підписано чотири Женевських 
конвенцій (Про відкрите море, Про територіальне море та прилеглу 
зону, Про континентальний шельф, Про рибальство і охорону живих 
ресурсів); 

3) 1960 р.  Друга конференція ООН з морського права, на якій,  
проте, так і не було вирішено жодного питання; 

4) 1973 р.  Третя конференція ООН з морського права. 
Протягом цієї конференції було проведено 11 сесій, вона тривала до 
1982 р. Результатом її роботи стала Конвенція ООН з морського права 
1982 р., учасниками якої стали 164 держави, окрім США. 

Розглядаючи історичний екскурс становлення кодифікації 
морського права можна зробити наступні висновки: 

1) Морські кодекси уособлювали і узагальнювали в своїх 
положеннях величезний досвід торгового судноплавства. Практика дії 
норм морських кодексів дала міжнародному співтовариству цілком 
певний, істотний та значущий комплекс норм звичаєвого морського 
права. Разом з тим, морські кодекси особливо не зачіпаючи питання 
міжнародного статусу і режиму використання морських просторів, 
концентрували в собі норми в сфері міжнародного морського 
приватного права. Така неофіційна кодифікація послужила певною 
передумовою для необхідної в майбутньому кодифікації 
міжнародного морського права. 

2) Від першої спроби становлення офіційної кодифікації до 
перших вдалих документів пройшло 28 р., а до моменту прийняття 
основного в наш час документу з міжнародного морського права  ще 
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24 р. Такі терміни є дуже тривалими, проте результат це виправдав. 
Наразі, в останні тридцять років нових міжнародних документів не 
приймали, хоча на наш погляд, з моменту останньої уніфікації 
відбулося багато змін і доповнення вже діючих міжнародних норм 
було б доцільним. Проте, інша сторона питання свідчить про 
юридичну всеосяжність такого документу. 
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ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ З МІГРАЦІЇ НА 
ДЕРЖАВНУ МІГРАЦІЙНУ ПОЛІТИКУ В УКРАЇНІ  

За останні двадцять років населення України зменшилося. 
Еміграція тільки сприяла погіршенню демографічної ситуації. 
Міграційні процеси та проблеми їх регулювання були та є важливим 
питаннями для України, які, ймовірно, будуть домінувати в політиці і 
політичних цілях нашої держави протягом довгого часу. Проте, Уряду 
України вдалося вирішити ряд проблем, в тому числі запровадження 
міграційного законодавства, створення Державної міграційної служби 
України, як центрального органу виконавчої влади, який реалізує 
державну політику у сфері регулювання міграційних процесів в країні 
(імміграції та еміграції) та ін. 

Одним з головних досягнень України слід вважати  співпрацю з 
Міжнародною організацією з міграції (МОМ), яка успішно 
продовжується і на сьогоднішній день. МОМ була створена у 1951 
році як Міжурядовий комітет з європейської міграції, з метою 
допомогти людям, що втратили місце проживання в результаті Другої 
світової війни.  
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На сьогодні МОМ займається сприянням гуманної та 
впорядкованої міграції на благо всіх країн світу, шляхом надання 
послуг та консультацій урядам та мігрантам, які їх потребують, в 
тому числі біженцям і внутрішньо переміщеним особам. Станом на 
2016 рік, МОМ налічує 166 державчленів і 8 держав, які мають 
статус спостерігачів [2]. Діяльність МОМ включає в себе розвиток 
міжнародного міграційного права, дискусії з питань політики держав, 
захист прав мігрантів, а також опікується питаннями здоров'я 
мігрантів та вирішенням гендерних аспектів у міграційних процесах. 

Співпраця України з МОМ розпочалась у 1996 р, коли Україна 
отримала статус країниспостерігача при МОМ. Україна стала одним 
з членів МОМ у 2002 році, ратифікувавши Статут цієї організації.  

Представництво МОМ в Україні займається виконанням усіх 
основних цілей організації. Так, МОМ надає допомогу внутрішньо 
переміщеним особам (ВПО) і особам, які зазнали негативного впливу 
в наслідок конфлікту в Україні, допомогає Уряду України у протидії 
неврегульованій міграції та покращенні системи управління 
міграційними  процесами й протидіям торгівлі людьми [1]. 

МОМ співпрацює з багатьма органами державної влади 
України, у першу чергу з Державною прикордонною службою 
України (ДПСУ). Вона підтримує перетворення ДПСУ на 
правоохоронний орган, що відповідає стандартам ЄС, шляхом 
надання допомоги ДПСУ з реформуванням її системи оперативного 
управління та вдосконалення потенціалу управління кадровими 
ресурсами [2]. 

У рамках зміцнення потенціалу в управлінні міграційними 
процесами, МОМ надає рекомендації щодо розробки та зміни 
законодавчих актів, пов’язаних з міграцією відповідно до 
міжнародних стандартів. За 20 років роботи МОМ в Україні, вона 
допомогла розробити близько 50 українських законодавчих актів, 
зокрема Концепції державної міграційної політики, Закону «Про 
прикордонний  контроль» та Закону «Про протидію торгівлі людьми». 

Після кризи, що розпочалася 2014 року, робота МОМ 
зосередилась на гуманітарній допомозі та підтримці спільнот, що 
приймали вимушених переселенців і людей, які поверталися додому 
після припинення бойових дій. На грудень 2016, МОМ допомогла 
майже 128 000 уразливих вимушених переселенців, які зазнали 
наслідків конфлікту. Вони отримали юридичні консультації та 
психологічну підтримку, а також сприяння у самозайнятості [3]. 

Отже, МОМ має великий вплив на міграційну політику нашої 
держави. За допомогою МОМ в Україні була покращена система 
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управління міграційними процесами і створено законодавчі акти з 
міграційних питань, була надана допомога ВПО та мігрантам, які її 
потребують тощо. Україна досягла успіхів у вирішенні міграційних 
проблем та максимізації своїх можливостей. І тому, на мою думку, 
доцільно продовжувати роботу з цією організацією в тому ж 
напрямку. 
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СУДОВІ ПРЕЦЕДЕНТИ У РІШЕННЯХ  
МІЖНАРОДНОГО  СУДУ ООН 

Судовий прецедент як форма права традиційно діє в країнах 
англосаксонської правової системи (наприклад, у Великобританії). 
Інші типи правових систем не визнають таку форму права, або вона 
діє в тіні інших форм і не займає скількинебудь значного місця в 
правовій системі. Визначення та правила судового прецеденту 
формулюються, як правило, саме для англосанксонских країн. 

Судовий прецедент — певне рішення суду по конкретній справі, 
що має силу джерела права (тобто встановлює, змінює чи скасовує 
правові норми). Прецедентом є рішення, винесені по аналогічній 
справі, дозволеним в рамках аналогічного судочинства. Прецедент — 
випадок чи подія, що мала місце в минулому і є прикладом або 
підставою для аналогічних дій в сьогоденні. Судовий прецедент — 
рішення вищого судового органу за певним справі, яке в подальшому 
є обов'язковим для судів при вирішенні аналогічних справ. 

Прецедент складається (найпоширеніший підхід) з необхідної 
основи рішення (ratio decidendi — саме правило, що формує правову 
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норму), і попутно сказане (obiter dictum — інші обставини справи, що 
обґрунтовують рішення). Сам суддя не визначає, що у вирішенні ratio 
decidendi, а що obiter dictum — це робить інший суддя, 
встановлюючи, чи є дане рішення прецедентом для справи, яку він 
розглядає. Принцип судового прецеденту застосовується в частині 
ratio decidendi, тоді як частина obitur dictum не має обов'язкової сили. 
Англійські судові рішення цитуються так — Read v. Lyons (1947) А. 
С. 156: Рід — позивач, Лайонс — відповідач. Літера «v», розділяє ці 
імена, — скорочене від латинського «versus» — «проти». Подальші 
дані вказують, що рішення вміщено у збірнику «Law Reports» в серії 
«Appeal cases» (рішення Апеляційного суду) у томі, виданому в 1947 
році, на сторінці 156 і слід. Американські судові прецеденти 
цитуються схожим чином. 

Особливості та ознаки судового прецеденту. В кожній системі 
прецедентного права прецеденти характеризуються своїми 
особливостями, проте можна виділити наступні загальні риси: 

 визнання судового прецеденту джерелом права 
(первинним для англосаксонського права і вторинним для країн 
романогерманської правової сім'ї); 

 формулювання судових прецедентів вищими судовими 
інстанціями; 

 нормативний характер судових прецедентів; 
 загальнообов'язковий характер судового прецеденту, як 

для нижчих судів, так і для всіх інших органів державної влади. 
 відносна зв'язаність вищих судових інстанцій своїми 

власними рішеннями; 
 оприлюднення судових рішень прецедентного характеру в 

бюлетенях чи інших офіційних виданнях; 
 формування і функціонування прецеденту здійснює на 

основі чинного законодавства; 
 його вторинний характер порівняно з законом; 
 спрямованість прецедентів не тільки на більш ефективне і 

кваліфіковане розгляд судами конкретних справ, але і на заповнення 
прогалин та усунення двозначності в законодавстві; 

 казуистичність судового прецеденту, його створення на 
основі вирішення конкретних, поодиноких казусів, випадків, 
множинність, певна неузгодженість і невпорядкованість[1]. 

Що стосується джерел для вінесення рішення Міжнародним 
Судом ООН, то зазначемо наступне. Стаття 38 Статуту Міжнародного 
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Суду ООН проголощує, по перше, Суд, який зобов'язаний вирішувати 
передані йому спори на  підставі міжнародного права, застосовує: 

а) міжнародні конвенції як загальні, так і спеціальні, 
встановлюють правила, точно визнані державами що сперичаються; 

b) міжнародний звичай як доказ загальної практики, визнаної в 
якості правової норми; 

з) загальні принципи права, визнані цивілізованими націями; 
d) із застереженням, вказаним у статті 59, судові рішення та 

доктрини найбільш кваліфікованих фахівців з публічного права 
різних націй у якості допоміжного засобу для визначення правових 
норм[6]. 

Подруге, зазначена стаття не обмежує право Суду вирішувати 
справу ex aequo et bono, якщо сторони з цим згодні. 

В даний час принцип ex aequo et bono закріплений у Статуті 
Міжнародного суду ООН. Статут, вказуючи джерела права, що 
застосовуються Судом, в додаток до них надає Суду право 
вирішувати справу ex aequo et bono, якщо сторони з цим згодні (ст. 
38, п. 3) [5]. Статут Постійної палати міжнародного правосуддя, яка 
працювала при Лізі Націй і була попередницею Міжнародного суду 
ООН, також передбачав можливість винесення рішень на основі 
використання принципу ex aequo et bono. 

На практиці принцип, зазначений у ст. 38, п. 2 Статуту 
Міжнародного суду, до теперішнього часу не застосовувався ні разу. 

Наступна стаття Статуту, що має вирішальне значення, це 
стаття 59, яка зауважує, що «рішення Суду обов'язкове лише для 
сторін що беруть участь у справі і лише у даній справі»[6]. 

Тобто, на основі цих двох статтей можемо зазаничити наступне: 
 судовий прецедент може бути застосований при винесені 

рішення Міжнародним Судом ООН; 
 судовий прецедент має місце застосування лише за умови того 

що, будет застосований тільки для конкретного спору і для сторін 
виключно у представленному спорі. 

 це рішення не може бути зстосоване як судовий прецедент для 
інших подібних справ. 
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THE PLACE OF THE INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN 

SETTLING INTERNATIONAL DISPUTES 
Nowadays, international dispute settlement can be defined as 

pacific(peaceful) way, due to the international law system granted be 
United Nations. 

 Dr. Walid Abdulrahim Professor of Law Beirut Arab University 
gives very insightful explanation for that. He claims that the methods of 
peaceful settlement of disputes fall into three categories: diplomatic, 
adjudicative, and institutional methods.  Diplomatic methods involve 
attempts to settle disputes either by the parties themselves or with the help 
of other entities.  Adjudicative methods involve the settlement of disputes 
by tribunals, either judicial or arbitral.  Institutional methods involve the 
resort to either the United Nations or regional organizations for settlement 
of disputes. [1]  

The interesting thing is that in all abovementioned methods of 
international dispute settlement, international organizations have their 
special part to play. 

Diplomatic methods of dispute settlement are negotiation, enquiry, 
mediation, conciliation, and good offices. In all three ways, international 
organizations may be involved. Certainly, they cannot take part in 
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negotiations between the disputantstates, but last often are recognized as 
representatives of the competent and independent experts in some fields. 

But the major disadvantage of the diplomatic methods of dispute 
settlement is that the parties to them are under no legal obligation to accept 
the proposals of settlement suggested to them.  Thus, the adjudicative 
methods of dispute settlement (“arbitration” and “judicial settlement”) are 
preferable because they provide the issuance of binding decisions, rather 
than mere recommendations as in cases of diplomatic methods.  It is this 
binding force of the decisions rendered at the end of the adjudicative 
methods that distinguishes these methods from other methods of dispute 
settlement. [1]  

In fact, international organizations, are playing a significant role also 
in the adjudicative method of dispute settlement. Again, in this case they 
are not only providing necessary and highlyauthorized information, in 
order to settle the disputes, moreover, we can see similarities in the 
structure and functioning of the arbitrations and international courts and 
tribunals. 

And of course what concerns institutional methods of dispute 
settlement, they involve the resort to international organizations for 
settlement of international disputes.  These methods have come into 
existence with the creation of the international organizations.  The most 
eminent organizations, which provide mechanisms for settling dispute 
between their member States, are the United Nations and the regional 
organizations, such as the European Union, the Organization of American 
States, the Arab league and the African Union. 

Despite the complexity of the international situation envisaged by the 
UN Charter system of peaceful settlement of disputes has also positive 
results. Within the framework of the UN discussed almost all the most 
serious disputes and conflicts that arise between states within the 
international community. [2]  

So, undoubtedly, international organizations are really inseparable 
part of modern dispute settlement system and even more: they are a true 
base of global international law accord that can be defined in two words 
“International cooperation”. And that surely stands on an international 
organization system, that was set up after World War II by creation of the 
United Nations world system, and now it provides range of opportunities 
wide enough to settle international disputes in the way disputants 
themselves will choose. 
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ПРИНЦИП ПРИРОДООХОРОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В 
МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 
Глобальні екологічні проблеми, які постали перед людством в 

другій половині ХХ століття стали поштовхом до співробітництва 
держав у сфері захисту навколишнього середовища. Відносини між 
державами з охорони навколишнього середовища здійснюються на 
основі принципу природоохоронного співробітництва. 

Принцип природоохоронного співробітництва є основою всіх 
міжнародних угод з охорони навколишнього середовища, проте він не 
завжди прямо прописаний в основному тексті угоди, а може також 
містись в преамбулі документу. 

Позиція вчених щодо місця принципу природоохоронного 
співробітництва в міжнародному праві навколишнього середовища 
різниться. Деякі стверджують, що цей принцип є остаточно 
сформованим галузевим принципом міжнародного права 
навколишнього середовища. Інші вчені навпаки говорять пре те, що 
він є відображенням одного з загальних принципів міжнародного 
права – принципу співробітництва [1, с.114]. 
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Залежно від точки зору відрізняється і найменування принципу. 
Так, А. Андрусевич, С. Кравченко і Дж. Бонайн вважають його 
загальновизнаним і у своїх роботах іменують його принципом 
міжнародного співробітництва держав у сфері охорони 
навколишнього середовища на основі рівноправності[2, с.41]. 

А. Кукушкіна відносить даний принцип до спеціальних 
принципів галузі і іменує його «принцип міжнародного 
природоохоронного співробітництва». Російські вчені Я. Кожеуров, 
К.Бекяшев і Е.Моїсеєв виокремлюють зазначений принци  як принцип 
сприяння міжнародному співробітництву в дослідженні та 
використанні навколишнього середовища[2, с.41]. 

Вчені С. Балашенко та Т. Макарова виділили принципи з 
охорони навколишнього середовища в окрему групу  принципи, що 
передбачають тісне та ефективне міжнародне співробітництво в цій 
галузі [2, с.62]. 

Вперше принцип міжнародного природоохоронного 
співробітництва держав був відображений в Декларації 
Стокгольмської конференції ООН з проблем оточуючого людину 
середовища 1972 року [3]. Згодом принципи міжнародного 
співробітництва з охорони навколишнього середовища були 
закріплені в Декларації щодо навколишнього середовища та розвитку 
1992 року, відомої ще як Декларація РіодеЖанейро. 

Співробітництво держав з охорони навколишнього середовища 
може проявлятись в різних формах. Наприклад Принцип 13 
Декларації РіодеЖанейро говорить про те, що держави повинні 
співпрацювати з ціллю подальшого розвитку міжнародного права, 
щодо відповідальності та компенсації за негативні наслідки 
екологічної шкоди, заподіяної діяльністю держави поза її територією. 
Також співпраця може проявлятись у стримуванні і не допущенні 
транспортування речовин, що можуть завдати шкоди людині чи 
навколишньому середовищу, чи в обміні науковотехнічними 
знаннями та ін. [4].  

На думку автора принцип природоохоронного співробітництва є 
відображенням загального принципу співробітництва держав. Проте 
через те, що така співпраця здійснюється у першу чергу задля 
збереження, захисту і відновлення задовільного стану  та цілісності 
екосистеми Землі, це робить його окремим галузевим принципом 
міжнародного права навколишнього середовища. 
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РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН У ВИНЕСЕННІ 
КОНСУЛЬТАТИВНИХ РІШЕНЬ 

Міжнародний суд ООН (МС ООН) – це один з шести головних 
органів Організації Об’єднаних Націй, що здійснює судову та 
консультативну діяльність. Суд виконує свої функції на основі 
Статуту МС ООН, що був прийнятий 26 червня 1945 році. МС ООН 
почав свою роботу з 1946 року повністю замінивши Постійну Палату 
міжнародного правосуддя (ППМП), перейнявши всі архіви та майно. 

Міжнародний суд ООН наділений правом виносити 
консультативні рішення на запит Генеральної Асамблеї або Раби 
Безпеки з будьякого юридичного питання. Більш того, будь які інші 
органи ООН та спеціалізовані установи також мають право 
запитувати консультативні висновки від Суду з юридичних питань, 
що виникають у межах кола їх діяльності, яким Генеральна Асамблея 
може дати в будьякий час дозвіл.[1] 

На разі 5 органів (Генеральна Асамблея, Рада безпеки, 
Економічна та Соціальна Рада, Рада по Опіці та Тимчасовий комітет 
Генеральної Асамблеї) та 16 спеціалізованих установ (Всесвітня 
метеорологічна організація, Всесвітня організація охорони здоров'я, 
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Всесвітня організація інтелектуальної власності, Всесвітній банк, 
Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна морська організація, 
Міжнародна організація цивільної авіації, Міжнародна організація 
праці, Міжнародна фінансова корпорація, Міжнародне агентство з 
атомної енергії, Міжнародний валютний фонд, Міжнародний союз 
електрозв'язку, Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку, 
Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, 
Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку, Продовольча 
і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй) мають право 
запитувати консультативні висновки.[2] 

Питання, за якими запитується консультативні висновки до 
Суду, оформлюється у вигляді письмової заяви, що містить точний 
виклад питання, що потребує консультативного рішення. До нього 
додаються всі документи, що можуть послужити роз'ясненням 
питання. [1] 

На відміну від рішень Міжнародного Суду ООН консультативні 
висновки не мають обов’язкової сили. Орган або спеціалізована 
установа, які запитали консультативний висновок, вправі не 
скористатись ним. Проте в деяких випадках передбачається, що 
консультативний висновок має обов’язкову силу (наприклад, щодо 
застосування статті 6, Розділу 22 Конвенції про привілеї та імунітети 
Організації Об’єднаних Націй або Угоди про Центральні установи 
ООН, укладеної між ООН та США). Водночас, Консультативні 
висновки володіють моральною силою, яка випливає з авторитету 
Міжнародного суду ООН. Той факт, що вони беруться до уваги 
державами та міжнародними організаціями на практиці, свідчить, що 
консультативні висновки Міжнародного суду ООН сприяють 
роз’ясненню й розвитку міжнародного права. До консультативного 
висновку Суду будьякий суддя може додати свою окрему думку 
(separate opinion). [4] 

За допомогою процедури отримання консультативних рішень 
від МС ООН міжнародна організація може заявити про порушення 
своїх прав та вимагати на їх реалізацію, а МС ООН на основі ч2. ст.34 
свого Статуту вимагати від міжнародних організацій інформацію, по 
справі що розглядається судом, що може вплинути на заключне 
рішення Суду. З цього випливає, що всі інші міжнародні 
організації(що не є спеціалізованими установами чи органами ООН) 
не мають права запитувати консультативні рішення. Більш того, 
міжнародні організації не можуть виступати сторонами у суді, тобто 
не мають locus standi та  консультативні рішення Суду для них мають 
дію м’якого права. Багато науковців, а саме Д.В. Боуетт вважають, що 
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відмова міжнародним організаціям в доступі до МС ООН носить 
більш політичний характер. Таким чином, якщо б міжнародні 
організації отримали доступ до МС ООН, це б посприяло розв’язанню 
суперечок стосовно відповідальності міжнародних організацій в 
міжнародному праві. [3] 

З вищевикладеної інформації, можна зробити висновок, що 
наразі не існує єдиного, універсального органу який вповноважений 
розглядати справи за участю міжнародних організацій. Однак таким 
органом може стати МС ООН  шляхом реформації судової системи 
ООН та внесення змін у Статут ООН та Статут МС ООН.   

Для досягнення максимального доступу до МС ООН необхідно 
внести відповідні зміни та поправки до ст. 96 Статуту ООН та ст. 65 
Статуту МС ООН надаючи всім міжнародним організаціям право 
звертатися до МС ООН за консультативними висновками та право 
брати участь у судочинстві. А отже, необхідно наділити МС ООН 
правом виносити рішення стосовно міжнародної відповідальності 
міжнародних організацій. Для додаткових гарантій виконання рішень 
МС ООН міжнародними організаціями та державами також 
необхідно, в обов’язковому порядку, включити питання подачі 
періодичної звітності до МС ООН. 

Однак, внесення змін можливе лише при наявності бажання 
самих міжнародних організацій та їх членів. Такі дії дозволять 
ефективно вирішувати ті питання, які на сьогоднішній день 
вимагають активного втручання та негайного вирішення, і це ті сфері, 
що не мають ефективного механізму регулювання та загрожують 
світовій безпеці.  
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ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗВЕРНЕННЯ ДО МІЖНАРОДНОГО 
КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ 

Арбітражна угода між сторонами є обов’язковою умовою 
необхідною для передачі справи до міжнародного арбітражу, тому 
виникає нагальна потреба її аналізу як правової основи звернення до 
арбітражу.  

Проаналізувавши певне коло міжнародноправових норм, можна 
виділити декілька видів арбітражних угод. Так, Типовий закон 
ЮНСІТРАЛ щодо міжнародного торговельного арбітражу 1985 року 
(ст.7) передбачає два види арбітражної угоди: арбітражне 
застереження в договорі або окрема угода. [3] Такі самі способи 
укладання арбітражних угод містять і Європейська конвенція про 
зовнішньоторговельний арбітраж 1961 року (ст..1) і НьюЙоркська 
конвенція про визнання і виконання іноземних арбітражних рішень 
1958 року (ст..12). До того ж Законом України 1994 року «Про 
міжнародний комерційний арбітраж» (ст..7) передбачено наступні два 
види арбітражної угоди: у формі застереження або окремої угоди, які 
у свою чергу є однаково легітимними й тягнуть за собою ідентичні 
правові наслідки. 

Юридична природа міжнародного арбітражу передбачає 
специфіку умов дійсності арбітражної угоди. Відповідно до ч. 1 ст. V 
НьюЙоркської конвенції, ст. 34, ст. 36 Типового закону ЮНСІТРАЛ, 
арбітражна угода повинна бути дійсною за законом, відповідно до 
якого сторони її підписали, або за законом країни, де буде винесено 
арбітражне рішення. Аналіз положень міжнародноправових актів і 
передусім НьюЙоркської конвенції дає змогу зробити висновок про 
те, що для визнання арбітражної угоди дійсною вона повинна 
відповідати таким основним вимогам: сторони арбітражної угоди 
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повинні бути дієздатними відповідно до закону, що до них 
застосовується; арбітражна угода повинна містити чітко виражену 
волю сторін на передачу в арбітраж правових спорів, об’єкт яких 
може бути предметом арбітражного розгляду[1]. 

Арбітражна угода з огляду на свою особливу природу має низку 
особливостей і певні процесуальні наслідки. Поперше, дійсна 
арбітражна угода є правовою основою і правовим джерелом набуття 
арбітражем своєї компетенції розглядати конкретний спір, а також 
умовою дійсності та юридичної сили арбітражного рішення, 
винесеного по цьому спору. Подруге, суттєвою властивістю 
арбітражної угоди є те, що коло правовідносин, спори з яких будуть 
передаватися на вирішення арбітражного суду, має бути чітко 
визначено в арбітражній угоді. Потретє, арбітражна угода 
обов’язкова для сторін і ухилитись від передачі спору на розгляд в 
арбітраж вони не можуть. 

Проте, правова доктрина виділяє ще й третій вид арбітражних 
угод – третейський запис. Це угода у вигляді окремого документа, що 
містить умови про розгляд в арбітражі вже існуючого конкретного 
спору.[2] Однак, сьогодні така форма арбітражної угоди є менш 
поширеною і застосовується напрочуд рідко. Але існують країни, де 
така практика є досить розповсюдженою. Це, наприклад, держави 
Близького Сходу та Бразилія. До того ж, у деяких державах вимоги до 
укладання третейського запису є жорсткішими в порівнянні з 
вимогами до арбітражного застереження чи окремої угоди. До таких 
держав слід віднести Нідерланди, Францію та ряд інших країн.  При 
цьому сторони можуть передбачити й необхідність наявності й інших 
передумов звернення до міжнародного комерційного арбітражу. 
Наприклад, обов’язкове доарбітражне врегулювання спору: 
проведення переговорів, передача спору медіатору чи експерту[4].  

Отже, враховуючи все вищесказане, можна прийти до висновку, 
що для реалізації права на звернення до міжнародного комерційного 
арбітражу повинен існувати склад юридичних фактів: наявність 
дійсної арбітражної угоди, що відповідає вимогам міжнародного та 
національного права, та прагнення на добровільній основі вирішити 
спір  між сторонами в арбітражному порядку.  
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ПРИ 
ЗДІЙСНЕННІ МІЖНАРОДНИХ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

При здійсненні міжнародних повітряних перевезень кожна із 
сторін має свої права та обов’язки. Так, основним обов’язком 
пасажира є оплата послуг перевізника, а основний обов’язок 
перевізника здійснити перевезення. Таким чином, відмова однієї з 
сторін виконати покладене на цю сторону зобов’язання призводить до 
збитків іншій стороні. Особливо актуальним це питання стало після 
ситуації з подорожуючими, а саме відміна рейсів та подальші 
наслідки цієї відміни. В наслідок такої ситуації тисячі пасажирів, які б 
мали насолоджуватися подорожжю та відпочинком стикаються із 
порушенням їхніх прав та завданням матеріальної та моральної 
шкоди. До такої шкоди відносяться: оплата невикористаного 
бронювання проживання в готелі, оплата не використаних додаткових 
послуг (наприклад, новорічної вечері, послуги "вибір місця на борту 
літака") тощо. Окрім того, перевізники дуже часто нехтують 
покладеними на них обов'язками: наприклад, поселити пасажирів у 
транзитний готель, забезпечити їжею та напоями.  

Проблему, яка пов'язана із цією ситуацією, можна умовно 
поділити на 2 складові: 

1) Необізнаність самих пасажирів із їх правами (зокрема, щодо 
небажання перевізника виконувати свої обов'язки). 

2) Незахищеність пасажирів з боку держави (мається на увазі 
колізійність правових норм щодо захисту пасажирами своїх прав та 
інтересів у суді). 
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Щодо першої складової, то тут законодавець покладає обов'язок 
обізнаності пасажирів з їхніми правами на них самих, адже пасажири 
не знають своїх прав лише через те, що самостійно не ознайомились 
із законодавством, що їм їх гарантує. Проте, на нашу думку, 
формулювання закону в тому вигляді, в якому воно наразі існує, є не 
зовсім правильним. Відповідно до статті 24 Закону України "Про 
туризм" туроператор/турагент зобов'язаний надавати туристам (у 
даному випадку пасажирам, що подорожують в рамках туристичного 
туру) необхідну і достовірну інформацію про туристичні послуги, 
права, обов'язки та правила поведінки туристів, умови страхування, 
порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, 
правила візового митного режиму, перетинання державного кордону 
тощо. При цьому обов'язок надавати інформацію туристам, як 
пасажирам, щодо прав останніх розповсюджується виключно на 
права пасажирів за договором про надання туристичних послуг. На 
нашу думку це не відповідає реаліям сьогодення. Тобто, держава у 
цьому питанні не турбується про забезпечення громадян необхідною 
та повною інформацією. 

Щодо другої складової, то у законодавстві нашої держави немає 
норми, яка б прямо визначала підсудність спорів з міжнародних 
перевезень. Окрім цього, стаття 76 Закону України «Про міжнародне 
приватне право» може трактуватися двояко, оскільки п. 2 цієї статті 
передбачає підсудність спору українським судам, якщо на території 
України знаходиться  філія  або представництво іноземної юридичної 
особи–відповідача. Проте, п. 5 цієї ж статті передбачає підсудність 
спору судам України, якщо у справі про відшкодування шкоди 
позивач – фізична особа має місце проживання в Україні або 
юридична особа – відповідач – місцезнаходження в Україні. Таким 
чином двозначність цієї норми створює правові колізії. 

З зазначеного вище випливає, що держава, як гарант прав та 
інтересів своїх громадян (відображення у статті 14 Закону України 
"Про туризм"), не в повній мірі виконує свої обов'язки по відношенню 
до такої категорії громадян як пасажири. Тому ми пропонуємо 
наступне вирішення поставлених питань: 

1) Доповнити статтю 24 Закону України "Про туризм" 
обов'язком  туроператорів/турагентів роз'яснювати пасажирам їхні 
права у разі настання непередбачуваних ситуацій, що пов’язані з 
діяльністю третіх осіб, які проводять самостійну діяльність на яку 
турагент не може безпосередньо впливати. В тому числі обов’язок 
роз’яснювати пасажирам їхні права, які прямо не залежать від 
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діяльності туроператорів/турагентів відповідно до норм міжнародного 
права. 

2) Доповнити Закон України «Про міжнародне приватне право» 
нормою щодо підсудності справ по міжнародним перевезенням судам 
України, якщо хоча б одна із сторін спору має місце проживання 
та/або місцезнаходження в Україні. 

На нашу думку, такі доповнення та нововведення підвищать 
юридичну обізнаність наших громадянпасажирів, убезпечать їх від 
помилкових та неправильних дій у разі настання непередбачуваних 
обставин під час здійснення подорожі, та вплинуть на зменшення 
кількості спорів у цій сфері. За цих умов перевізники будуть 
намагатися уникати порушень своїх обов'язків, з метою уникнення 
матеріальної відповідальності за такі порушення. 
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ФОРМУВАННЯ ПРАВОПОРЯДКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 Правопорядок – це певний організований стан суспільних 
відносин, що формується історично на умовах законності. Важливість 
формування правопорядку зумовлена необхідністю формування 
ефективних та цивілізованих суспільних відносин, що виступають 
антиподом хаосу та анархії. 
Основними рисами ХХІ століття стаюсь: глобалізація, 
взаємозалежність держав, формування транснаціональних 
організацій, уніфікація правил та методів регулювання суспільних 
відносин. Саме ці, та інші рушійні сили, створюють нову систему 
правовідносин, яка і вимагає більш детального вивчення задля 
стійкого розвитку прийдешніх поколінь. 
Українські вчені О.В. Зайчук та Н.М. Оніщенко вказують, що природа 
правопорядку та його сутнісна характеристика пов'язана з 
визначенням основних ознак, а саме: 
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  це результат свідомої, раціональної, вольової діяльності як 
окремих соціальних суб'єктів, так і держави; 
  це засіб забезпечення й результат правової самоорганізації 
суспільства; 
  правопорядок існує в режимі законності; 
  підставою правопорядку є правові норми, вміщені в правові 
тексти; 
  змістом правопорядку є правомірна поведінка суб’єктів, які 
використовують надані права та використовують покладені 
обов’язки; 
  правовідносини пов'язується з невідворотністю 
відповідальності за правопорушення і т.д. [1] 
 Погоджуємось з тим, що правова норма формує правопорядок 
сьогодні. Але, також, на нашу думку, ця ознака не є виключною, 
оскільки суспільні правила поведінки можуть формуватися раніше 
ніж знайдуть своє закріплення на законодавчому рівні. Прикладом 
може бути: інтернеткультура, створення різноманітної електронної 
валюти, технологічні стартапи, та інше.   
Вчені Є.О.Гніда та Є.В. Білозеров виділяють наступні види змісту 
правопорядку: 

1) матеріальний – система упорядкованих відносин у 
громадському суспільстві з правомірною поведінкою їх учасників як 
результат їх об'єктивної потреби (політичних, економічних). 

2) юридичний – система реалізованих прав, обов'язків, 
відповідальності громадян тобто результат встановлення законності 
правових відносин. [2] 
Формування правопорядку має відбуватися через легітимізацію 
інструментів, за допомогою яких особа може забезпечити досягнення 
власних інтересів. 
Сучасний період функціонування світового співтовариства 
характеризується і визначається економічною домінантою і 
детермінізмом міждержавних відносин, при цьому держави або їх 
групи й об'єднання діють не тільки в позитивних умовах 
інтернаціоналізації господарського життя, міжнародного поділу 
праці, але й у негативних умовах, зокрема в умовах глобальної 
економічної кризи. Саме держави, як ексклюзивні члени світового 
співтовариства, впливають на процеси становлення, формування, 
функціонування, інституціоналізації і реалізації міжнародного 
правопорядку.[3] 
 Таким чином, сучасний правопорядок формується через призму 
ефективної суспільної діяльності та пов'язаний з раціональним 
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балансом інтересів держав та індивідів, що потребує впровадження 
ефективної моделі міжнародних відносин і є основою правового 
регулювання.  
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СПІВПРАЦЯ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРАВОСУДДЯ  

Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої 
Югославії  це судовий орган Організації Об'єднаних Націй права, що 
розглядає військові злочини, які мали місце під час конфліктів на 
Балканах в 1990і роки. З моменту свого створення в 1993 році, він 
змінив ландшафт міжнародного гуманітарного права і передбачає 
надання жертвам можливості отримати захист та компенсацію. 

У травні 1993 року Трибунал був заснований Організацією 
Об'єднаних Націй у відповідь на масові злочини які відбуваються в 
Хорватії та Боснії і Герцеговині. Звіти, що зображують жахливі 
злочини, в яких тисячі мирних жителів були вбиті і поранені, піддані 
тортурам і сексуальному насильству в таборах для затриманих і сотні 
тисяч були вигнанцями зі своїх будинків, що викликало хвилю 
обурення в усьому світі, і стимулювали Раду Безпеки ООН діяти. 

Трибунал заклав основи для того, що сьогодні є 
загальноприйнятним шляхом для вирішення конфліктів і 
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постконфліктного розвитку по всьому світу. Трибунал довів, що 
ефективне і прозоре міжнародне правосуддя можливе [1]. 

Рішенням Ради Безпеки у 1994 р. був створений Міжнародний 
кримінальний трибунал для переслідування осіб, винних у геноциді та 
інших серйозних порушеннях міжнародного гуманітарного права, 
скоєних на території Руанди, і руандійських громадян, винних у 
геноциді та інших подібних злочинах, скоєних на території сусідніх 
держав в період між 1 січня 1994 і 31 грудня 1994 р. Дана назва 
свідчить про те, що була  чітко визначена юрисдикція трибуналу: 
особиста, територіальна, тимчасова. 

Рада Безпеки ООН обґрунтувала рішення посиланнями на главу 
VII Статуту ООН, в якій мова йде про її повноваження в разі загрози 
миру та актів агресії. Оскільки ніхто не може передати прав більше, 
ніж сам має, то установа трибуналів ґрунтувалося на широкому 
тлумаченні Статуту. Оптимальний шлях створення міжнародного 
судового органу  шлях укладення договору, зажадав б значного часу 
для його розробки, ратифікації. В результаті трибунали втратили б 
сенс [2]. У юридичному плані важливе значення мала легітимація дій 
Ради в результаті їхнього мовчазного визнання членами ООН. 

Механізм для міжнародних кримінальних трибуналів був 
заснований Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй 22 грудня 
2010 року, щоб провести ряд важливих функцій Міжнародного 
кримінального трибуналу по Руанді і Міжнародного кримінального 
трибуналу по колишній Югославії, після завершення їх відповідних 
мандатів.Створення механізму є ключовим етапом завершення 
стратегій обох трибуналів.  

Резолюція 1966 Ради Безпеки ООН передбачає, що Механізм в 
«функції і розмірі буде зменшуватися з плином часу, з невеликою 
кількістю персоналу, відповідно до його скорочення функцій». Рада 
Безпеки визначила, що механізм буде продовжувати працювати, поки 
не прийме іншого рішення, а також за умови, що прогрес в роботі 
Механізму буде розглянуто в 2016 році, і кожні наступні два роки. 

Механізм виконує ряд важливих функцій, раніше виконуваних 
Міжнародним трибуналом по Руанді і Міжнародним трибуналом по 
колишній Югославії [3]. 

Зважаючи на вищевикладане, можна зробити висновок про те, 
що механізм є квазісудовим органом, головоную функцією якого є 
допомога у реалізації мандату Міжнародного трибуналу по колишній 
Югославії та Міжнародного трибуналу по Руанді.   

Трибунали можуть сприяти здійсненню змін в культурі і 
виникнення потреби в зсуві або зміцненню зростання правової 
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самосвідомості. Істотна роль в цьому процесі відводиться 
демонстрації верховенства права та його незалежного статусу від 
політичної кон'юнктури. У зв'язку з цим істотно важливим є 
орієнтувати ініціативи створення міжнародних судових органів на 
найвищі стандарти незалежності, неупередженості та застосування 
норм відправлення правосуддя і міжнародних стандартів в галузі прав 
людини. 

Література 
1. Про міжнародний трибунал по колишній Югославії. // 

Міжнародний трибунал по Югославії – Вебсайт [Електронний 
ресурс] – Режим доступу:  http://www.icty.org/en/about 

2. Доповідь Генерального Секретаря ООН: S / 25704. 1993. 
May 3.  // Міжнародний трибунал по Югославії – Вебсайт 
[Електронний ресурс] – Режим доступу:   
http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_re808_1993_e
n.pdf 

3. Про Механізм для міжнародних кримінальних трибуналів. 
// Механізм для міжнародних кримінальних трибуналів – Вебсайт 
[Електронний ресурс] – Режим доступу:   
http://www.unmict.org/en/about 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент, доцент кафедри 
міжнародного публічного права КНТЕУ  Братко І.В. 

 
 

Бурман В.В., студентка,  І курс магістратури, 13м група, 
факультет міжнародної торгівлі та права, 

Київський національний торговельноекономічний університет 
(м. Київ) 

ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У БОРОТЬБІ ІЗ 
ВИКОРИСТАННЯМ МІЖНАРОДНИХ ОФШОРНИХ ЦЕНТРІВ 

З МЕТОЮ УНИКНЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ КАПІТАЛУ 
З інтенсифікацією руху міжнародного капіталу та зменшенням 

бар’єрів на його шляху, для високорозвинених країн постала 
проблема відтоку капіталу та його тяжіння саме до офшорних 
фінансових центрів. Найбільш темний бік офшорних зон — це їх 
використання з метою "відмивання" коштів, одержаних злочинним 
шляхом. Міжнародні офшорні центри використовуються з метою 
уникнення оподаткування капіталу.  

Наразі антіофшорне регулювання здійснюється на трьох рівнях: 
 1. Глобальний (ОЕСР, МВФ, ООН, ФАТФ). 
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 2. Регіональний (головним чином у рамках Європейського 
Союзу, Євразійську Групу (ЄАГ), банківська група «Волфсберг»). 

 3.Двосторонній (на основі підписання міждержавних угод).  
Ведучу роль у боротьбі з такими явищами за першим напрямом 

має Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). 
Питанням боротьби з "відмиванням" доходів злочинного походження, 
в тому числі і через офшорні зони, займається Група з розробки 
фінансових інструментів протидії відмивання доходів, одержаних 
злочинним шляхом (Financial Action Task Force on Anti$Laundering 
Money — FATF). 

Першим консолідованим кроком міжнародної спільноти на 
шляху обмеження діяльності офшорних зон можна вважати чорний 
список «податкових гаваней», виданий ОЕСР у 2000 р., у рамках 
боротьби зі «шкідливими податковими методами», куди увійшли 35 
офшорних територій та деякі з офшорних юрисдикцій [2]. 

Список складається з трьох розділів: "білий", "сірий" та 
"чорний". Основним критерієм класифікації "податкових гаваней", за 
їхньою версією, стало виконання країнами статті 26 , що передбачає 
зобов'язання практично необмеженого обміну інформацією щодо 
адміністрування або примусового виконання національного 
законодавства. 

Тобто якщо країна погодилася надавати конфіденційну 
інформацію про компанію та її власників на запит іноземної держави, 
вона переміщується у білий список "податкових гаваней" ОЕСР, а 
тому офшором уже не вважається. 

У "сірому списку" країн, які погодилися запровадити 
міжнародні податкові стандарти, але ще не повністю виконали 
поставлені вимоги, перебувають Швейцарія, Ліхтенштейн, Сінгапур, 
Багамські острови та інші 33 юрисдикції [1]. 

В червні 2013 р ОЕСР на зустрічі G8 в ЛохЕрні (Північна 
Ірландія) представила програму «Покрокові зміни в податковій 
прозорості» для досягнення спільних цілей щодо підвищення 
прозорості глобальної податкової системи. необхідність 
впровадження автоматичного обміну інформацією для податкових 
цілей, як нового необхідного стандарту 

Діяльності МВФ, у контексті дослідження, полягає в приведенні 
національних стандартів у відповідність міжнародним. Спільно з 
Групою Світового банку (СБ) МВФ розробив «Програму оцінки 
фінансового сектора», що отримала назву ФСАП (Financial Sector 
Assessment Program – FSAP). 
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Серед заходів, направлених на зменшення наслідків 
використання офшорних зон зі злочинною метою на міжнародному 
рівні можна навести такі [3]. —складання списку офшорних зон на 
основі уніфікованих критеріїв, що включають участь країни у 
"відмиванні" коштів та особливості фінансового регулювання; — 
запровадження санкцій по відношенню до податкових сховищ та тих, 
хто користується їх послугами в залежності від рівня прозорості 
операцій та міжнародного співробітництва; — запровадження на рівні 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку обов'язкову звітність 
про діяльність в офшорних зонах. 

До заходів з підвищення ефективності діяльності міжнародних 
організацій у боротьбі із використанням міжнародних офшорних 
центрів з метою уникнення оподаткування капіталу відносяться: 
розроблення рекомендацій у царині боротьби з відмиванням 
«брудних» грошей а саме: кримінальна відповідальність, зобов’язання 
для фінансових установ здійснювати ідентифікацію всіх своїх 
клієнтів, запровадження звітності про великі операції з готівкою та 
системи обліку; поширенні міжнародних стандартів у сфері протидії 
легалізації злочинних доходів. 

Україна не має двосторонніх угод з офшорними юрисдикціями 
про співробітництво у сфері обміну податковою інформацією. Це 
призводить до того, що розкриття інформації щодо українських 
податкових резидентів, які мають іноземні рахунки в інших 
юрисдикціях не існує. Хоча, така інформація може бути затребувана 
на підставі Конвенції про взаємну допомогу в податковій області, яка 
була ратифікована Україною в 2009 році. 

Крім того, Україна приєдналася до Глобального Форуму по 
податкової прозорості та в найближчому майбутньому планує вступ 
до членство ОЕСР. У свою чергу членство в ОЕСР передбачає 
дотримання всіх стандартів, вироблених організацією. З огляду на 
такі тенденції, ймовірно незабаром український бізнес за кордоном 
також буде схильний до істотних змін . 

Україні необхідно приєднатися до двосторонніх угод з 
офшорними юрисдикціями про співробітництво у сфері обміну 
податковою інформацією. 
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ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ  
МІЖНАРОДНОГО АРБІТРАЖУ 

У процесі глобалізації та розвитку ринкових відносин і 
встановлення міжнародних зв’язків різними державами, фізичними та 
юридичними особами все більшого значення набувають установи, які  
наділені повноваженнями вирішувати спори, що можуть виникнути в 

процесі здійснення таких відносин. Такими установами є 
міжнародні арбітражі. 

Застосування арбітражу при розгляді справ  мають низку 
переваг та недоліків. 

Міжнародний арбітраж має більше переваг у порівнянні з 
порядком вирішення спорів у судах. Всі переваги міжнародного 
арбітражу пов’язані з тим, що більшість норм арбітражного 
законодавства має диспозитивний характер. Це дає змогу сторонам 
узгоджувати інші правила арбітражного розгляду, ніж ті, які 
передбачені в законі, тому сторонам відводиться активна роль у самій  
процедурі арбітражного розгляду і вони мають можливість впливати 
на всі стадії арбітражного розгляду. [1, c. 8182]. Тобто можливість 
самих сторін процесу впливати на суд шляхом формування його 
складу та визначення процедури розгляду, залучення до ролі арбітрів 
лише кваліфікованих фахівців тощо.  

Разом з тим міжнародний комерційний арбітраж є 
конфіденційним, має швидку процедуру розгляду справи, можливість 
обрання експертів на посаду арбітра, можливість формування складу 
суду, якй буде розглядати справу, можливість продовження розгляду 
справи за такої необхідності, гарантію всебічного та повного 
дослідження матеріалів справи, гарантію винесення справедливого та 
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аргументованого рішення та, зрештою, відносно невелику вартість 
дедури розгляду справи. 

Водночас серед недоліків арбітражного розгляду справи 
виокремлюють саме необхідність обов’язкового звернення до суду у 
випадку примусового виконання рішення, так само, як і відсутність 
можливості оскарження арбітражного рішення, обмеження 
повноваження арбітрів, неможливість поєднання позовних вимог, 
відсутність гарантії, що після розгляду спору в арбітражі не виникне 
розгляд справи в іншому суді, вичерпний перелік категорій справ, які 
може бути розглянуто в арбітражі. 

Проблемою є і неарбітрабельність. Неарбітрабельними, за 
загальним правилом, є спори, які віднесені до виключної підві
домчості державних судів, у зв’язку з чим не можуть бути передані на 
розгляд до арбітражу. В Україні неарбітрабельними є спори, що 
визначені Законом України «Про міжнародне приватне право», ЦПК 
України та ГПК України: щодо нерухомого майна, якщо воно 
розміщене на території України; пов’язані з реєстрацією чи 
ліквідацією на території України іноземних юридичних або фізичних 
осібпідприємців; у справах про банкрутство, коли боржник був 
створений відповідно до законодавства України та ін. Усі 
неарбітрабельні спори об’єднує одна спільна ознака: вони стосуються 
правовідносин, які не можна вважати такими, що регулюються 
виключно приватним правом. Чим вагомішим є «публічний» елемент 
спору, тим вищою є ймовірність того, що суд визнає предмет спору 
неарбітрабельним [7, с. 78].  

У багатьох країнах неарбітрабельними визнаються спори, 
пов’язані з конкуренцією (антимонопольним законодавством), 
валютним контролем, процедурою банкрутства, податковим, 
адміністративним, трудовим законодавством, визнанням права на 
нерухоме майно [8, с. 44]. 

Всі вищенаведені переваги та недоліки є досить умовними, хоча 
міжнародний арбітраж був і залишається ефективним альтернативним 
способом вирішення міжнародних спорів. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ  
ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

Безперечною перешкодою для здійснення іноземного 
інвестування є проблема націоналізації майна іноземних приватних 
осіб. У сучасному міжнародному праві визнається неприпустимість 
націоналізації майна іноземної держави і правомірність націоналізації 
іноземної приватної власності [2; 23]. При здійсненні іноземного 
інвестування також постає проблема, пов'язана з можливістю 
визнання за деякими категоріями інвесторів статусу суб'єктів 
міжнародного права. У юридичній літературі висловлюється думка 
про доцільність розширити коло суб'єктів міжнародного права, 
включивши до їх числа, зокрема, транснаціональні корпорації, 
діяльність яких містить деякі елементи міжнародної 
правосуб'єктності. На сьогодні не існує загальної норми 
міжнародного характеру, що регулює проблему націоналізації 
іноземних інвестицій. Національним законодавством України 
(Законом України «Про режим іноземного інвестування» від 19 
березня 1996 року) ця проблема вирішена в загальному вигляді. Так, 
законодавство України містить заборону націоналізації іноземних 
інвестицій [1]. Але слід зазначити, що міжнародне право передбачає 
можливість суверенної держави націоналізувати іноземну власність, 
яка перебуває на території цієї держави. Зокрема, у Резолюції Ради 
Організації економічного співробітництва і розвитку щодо проекту 
конвенції «Про захист іноземної власності» підтверджується 
суверенне право держав на націоналізацію іноземної приватної 
власності, яка перебуває на її території. Заперечувати наявність 
такого права неможливо, бо це, в свою чергу, означало б втручання у 
внутрішні справи держави. Заборона націоналізації передбачена в 
інвестиційному законодавстві, зокрема, Грузії, Естонії, Росії. 
Спільним у законодавстві про іноземні інвестиції зарубіжних країн є 
те, що рішення про здійснення націоналізації може прийматися лише 
законодавчим органом держави, за винятком країн, де націоналізація 
заборонена взагалі [3;45]. 
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Проте, це правило не можна вважати непорушним, оскільки 
законодавчий орган може внести зміни в чинний законодавчий акт 
або прийняти новий акт, який скасовує заборону націоналізації, 
оскільки, це право суверенної держави. У такому випадку діятиме 
правова гарантія щодо незастосування до іноземного інвестора 
протягом визначеного строку умов, які погіршують правовий режим 
іноземної інвестиції або встановлюються правила компенсації 
заподіяних збитків [ 4;140] .З метою вирішення проблем 
націоналізації іноземних інвестицій було прийнято дві резолюції 
Генеральної Асамблеї ООН: Резолюція від 14 грудня 1962 р. «Про 
невід'ємний суверенітет над природними ресурсами» та резолюція від 
12 грудня 1974 р. «Про економічні права та обов'язки держав». 
Важливість цих резолюцій полягає в тому, що вони підтверджують 
суверенітет прав держав над своїми природними ресурсами, із якого 
випливає як їх право на націоналізацію, так і обов'язок 
добросовісного дотримання договорів, включаючи договори про 
іноземні інвестиції, що певною мірою суперечить одне одному.               

Конституційна практика України теж повідомляє про те, що 
іноземці користуються тими самими правами і свободами, а також 
несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України. Таким чином 
ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. 
Націоналізація фактично може використовуватися як регулятор 
інституту власності. Проблема  націоналізації жодним чином не 
знайшло відображення в Конституції, та в чинному законодавстві. 
Важливо відзначити і те ,що проекти Закону України «Про 
націоналізацію» двічі виносились на розгляд Верховної Ради України. 
Зокрема, проект Закону України «Про порядок примусового 
відчуження об’єктів права приватної власності у власність держави 
(націоналізації)» від 21 червня 2005 року та проект Закону України 
«Про націоналізацію» від 25 жовтня 2012 року. Детальний розгляд 
законопроекту «Про націоналізацію» дозволив нам дійти висновку, 
що в цьому документі деталізовано випадки націоналізації майна. Але 
цей  проект було відкликано, та не надано жодних висновків стосовно 
його доцільності. Проект Закону України «Про націоналізацію» від 25 
жовтня 2012 року містить вичерпний перелік підстав проведення 
націоналізації. Необхідним завершенням удосконалення 
конституційної бази для процесу залучення іноземних інвестицій в 
Україну ,безперечно ,повинне стати прийняття Закону України «Про 
націоналізацію».Отже,це є проблемою для  подальшого 
співробітництва держав. Саме тому, для ефективного її вирішення, 
існує потреба в прийнятті міжнародного нормативного документу, 
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який би регулював це питання . 
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ОБСЄ В УКРАЇНІ  
На початку нового тисячоліття актуалізувалась необхідність 

розбудови ефективної європейської системи колективної безпеки, 
основу якої складає Організація з безпеки і співробітництва в Європі 
(далі – ОБСЄ; Orgаnizаtion for Security аnd Cooperаtion in Europe, 
OSCE) – найбільша з існуючих регіональних міжнародних організацій 
з підтримання безпеки, що має великий потенціал у сфері 
забезпечення стабільності в Європі. ОБСЄ була створена 1 січня 1995 
р., але започатковано її становлення 1 серпня 1975 р. із заснуванням 
Наради з безпеки і співробітництва в Європі (далі – НБСЄ; Conference 
for Security аnd Cooperаtion in Europe, CSCE) [1; 2]. 

Україна стала членом НБСЄ/ОБСЄ з 30 січня 1992 р. У серпні 
1994 року за ініціативою Уряду України була заснована Місія ОБСЄ в 
Україні. Завданням  Місії було зосередження основної уваги на 
питаннях підтримки суверенітету, територіальної цілісності та 
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непорушності кордонів України відповідно до основоположних 
принципів ОБСЄ. 30 квітня 1999 року Місія ОБСЄ в Україні 
завершила роботу у зв'язку з виконанням свого мандату, що стало 
першим в історії Організації випадком, коли Місія ОБСЄ припинила 
своє існування саме завдяки успішному виконанню покладених на неї 
завдань. У тому ж році в Україні розпочав діяльність координатор 
проектів ОБСЄ [2]. 

Однак, незважаючи на членство в ОБСЄ, Україна й досі 
перебуває у пошуку свого місця і ролі у системі європейської безпеки. 
Сенс входження України до колективних структур безпеки на 
Європейському континенті полягає в тому, щоб бути активним 
учасником забезпечення європейської безпеки та мати реальні 
гарантії безпеки.  

З січня 2013 р. Україна є головою в ОБСЄ, що суттєво 
активізувало участь України в діяльності Організації. Це є 
найвідповідальнішою роллю на міжнародній арені, яку Україна коли
небудь відігравала з моменту проголошення своєї незалежності. 
Перейнявши функції головування в цій організації, Україна взяла 
відповідальність за формування консенсусу серед 57ми держав
учасниць, пошуку спільних точок дотику, компромісів і 
взаємоприйнятних рішень щодо найбільш гострих питань. 
Головування України в ОБСЄ є інструментом та не аби яким шансом 
для нашої держави підняти власний статус та покращити свої позиції 
на міжнародній арені та посилити вплив України у регіональному та 
міжнародному діалозі стосовно безпеки. Особлива увага приділялася 
врегулюванню тривалих конфліктів на просторі ОБСЄ. Серед 
практичних результатів переговорів Міністерства Закордонних Справ 
України відзначає досягнення домовленості між  Тирасполем та 
Кишиневом про демонтаж аварійної підвісної канатної дороги через 
ріку Дністер в містах Резина та Рибниця, а також підписання 
протокольного рішення щодо проекту Плану спільних дій у сфері 
захисту навколишнього середовища та сталого використання 
природних ресурсів на 20132014 рр. Україна разом з представниками 
ЄС та ООН була співголовою на двох раундах Женевських 
міжнародних дискусій, які на сьогодні є єдиним механізмом 
переговорів з врегулювання конфліктів в Грузії, здійснювала 
посередницькі функції у розвитку діалогу між  південно
осетинськими  та грузинськими представниками для вирішення 
нагальних проблем регіону. Україна ініціювала діалог з питань 
функціонування режиму контролю над звичайними озброєннями в 
Європі, що є одним з ключових елементів стабільності на просторі 
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ОБСЄ. Також, серед ключових заходів відзначається Міжнародна 
конференція «Зміцнення ролі ОБСЄ у боротьбі проти торгівлі 
людьми» (м. Київ, 1011 червня 2013 р.)[4]. Кроки України під час її 
головування зі зміцнення ролі ОБСЄ у сфері попередження злочинів 
та захисту потерпілих внаслідок торгівлі людьми отримали високу 
оцінку світової спільноти. З метою розробки конкретних кроків з 
підвищення ефективності ОБСЄ у контексті підготовки до 
відзначення 40ї річниці підписання Гельсінського Заключного акту у 
2015 році Україна започаткувала і очолила стратегічний діалог у 
рамках процесу «Гельсінкі+40». Українське головування також 
успішно вирішило низку складних питань на порядку денному 
Організації. Зокрема, вдалося організувати процес відбору та 
сформувати консенсус навколо кандидатури нового Верховного 
комісара ОБСЄ у справах національних меншин, сприяти компромісу 
щодо відновлення взаємодії між БДІПЛ (Бюро демократичних 
інститутів та прав людини) та ПА (Парламентська Асамблея) ОБСЄ у 
сфері спостереження за виборами, а також створити необхідні умови 
для продовження мандату Представника ОБСЄ з питань свободи 
ЗМІ[3]. 
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На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин, значної 
уваги заслуговують міжнародні зв’язки України з міжнародною 
спільнотою, а зокрема з міжнародними організаціями. Така 
міжнародна організація, як Світова Організація Торгівлі (далі – СОТ) 
заслуговує окремої уваги, оскільки членство в такій організації 
відкриває широке коло можливостей перед країнами, які планують 
вступити до цієї міжнародної організації, чи перебувають на стадії 
переговорів з нею. 

Світова Організація Торгівлі – міжнародна організація, метою 
якої є створення системи правових норм, у сфері міжнародної торгівлі 
та контроль за їх дотриманням. Основними цілями СОТ є 
забезпечення сталого функціонування та розвитку системи 
міжнародних торгівельних зв’язків, забезпечення прозорості торгівлі 
та скасування митних і торговельних обмежень. СОТ була створена у 
січні 1995 р. після підписання угоди в м. Маррокеш (Марокко). 
Україна є членом СОТ з 5 лютого 2008 р. після підписання Протоколу 
про вступ України до СОТ на засіданні Генеральної Ради СОТ. 

Вступ України до СОТ відкрив для неї значні перспективи для 
розвитку національної економіки. Україна, на рівні з іншими 
учасниками організації, бере безпосередню участь у формуванні 
сучасних правил торгівлі на світовому ринку. Як учасник СОТ, 
Україна отримала можливість врегулювання спорів в рамках СОТ. 
Така можливість є необхідною для вирішення суперечок з приводу 
положень угод СОТ, які виникають у країн з їхніми торговими 
партнерами. Членство в СОТ, дало можливість для України, 
підписати Угоду про вільну торгівлю з Європейською асоціацією 
вільної торгівлі, у червні 2010 р., що в свою чергу стало своєрідним 
стимулом для переговорів з Європейським Союзом про створення 
зони вільної торгівлі. 

Слід зазначити, що членство в Організації Торгівлі робить 
вагомий вплив на ринкові реформи в Україні, шляхом створення 
цивілізованих умов конкуренції, підвищення прозорості державної 
політики і приведення законодавства у відповідність до вимог СОТ, 
що сприяє не тільки зростанню іноземних інвестицій , але і 
створенню сприятливих умов для підприємництва, у тому числі у 
сільській місцевості. Участь в організації є своєрідним каталізатором 
для розвитку сільського господарства в Україні та сприяє виведенню 
аграрного сектору із стану депресії.    

Література  
1. .Офіційний сайт WTO [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://www.wto.org 



470 
 

2. Бурлай Т.В. Інтеграція України до Світової організації 
торгівлі: оцінка перспектив через призму досвіду країн з перехідною 
економікою.[Електронний ресурс]. – Режим доступу – 
//http://redhat9.niss.gov.ua/Table/Jalilo18/006.htm 

3. Цанько Я. О. Основна мета та завдання створення СОТ та 
її роль у міжнародній торговельній системі / Я. О. Цанько, 
Ю. С. Козинець // Митна справа. — 2015. 

Науковий керівник: старший викладач кафедри міжнародного 
публічного права Київського національного торговельно-економічного 
університету Гончарова Ю.А. 

 
 

Кузменюк Г. І., студент, II курс, 1 група, 
факультет міжнародної торгівлі та права, 

Київський національний торговельноекономічний університет 
(м. Київ) 

МІЖНАРОДНІ ОГАНІЗАЦІЇ – ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ 
МІЖДЕРЖАВНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

З кожним днем взаємозв’язок держав на міжнародній арені 
змінюється, сфера взаємодії між ними розширюється, з’являються 
нові відносини, які стають предметом міжнародноправового 
регулювання. У міжнародному співробітництві роль організаційно
правових форм відіграють міжнародні організації. 

Войцех Муравецький у своїй праці «Функції міжнародних 
організацій» виділяє три основні функції міжнародних організацій: 
функції регулювання, контрольні функції та оперативні функції [1]. 

Напрямки міжнародного співробітництва стають невичерпними, 
тому, на нашу думку, до вищенаведених функцій варто додати 
консультативну функцію, оскільки міжнародні організації можуть 
виконувати допоміжні функції в нормотворчому процесі держав. 
Найбільш типовими випадками їх участі в такому процесі є 
розроблення та прийняття вищим органом міжнародної організації 
проектів конвенцій, технічних стандартів і регламентів, скликання 
конференцій для укладення договорів і т. ін. Норми, що містяться у 
проектах конвенцій, стають нормами міжнародного права на основі 
виконання державами певних процедур (ратифікація, набрання 
чинності після визначеного терміну ратифікацій). Для набрання 
чинності регламентів окремих організацій передбачена необхідність 
їх ратифікації державами. 

Особливо великого значення набули міжнародні організації, які 
все більше впливають на міждержавні відносини. Однією з 
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найвпливовіших міжнародних організацій в Європі на сьогоднішній 
день є Рада Європи (далі  РЄ). Відповідно до ст.1 Статуту Ради 
Європи, метою РЄ визначено досягнення більшого єднання між її 
членами для збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є 
спільним надбанням, а також сприяння їхньому економічному та 
соціальному прогресу. Ця мета досягається за допомогою органів РЄ 
шляхом розгляду питань, що становлять спільний інтерес, шляхом 
укладання угод та здійснення спільних заходів у економічній, 
соціальній, культурній, науковій, правовій та адміністративній 
галузях, а також у сфері захисту та подальшого здійснення прав і 
основних свобод людини. Рада Європи зосереджує свою діяльність на 
захист і зміцнення плюралістичної демократії і прав людини, пошук 
збалансованих ефективних рішень щодо соціальних проблем, з якими 
стикаються її державичлени, і що особливо важливо, виховання в 
європейців почуття спільної багатокультурної ідентичності, 
усвідомлення себе громадянами Європи [2]. 

Отже, міжнародні організації можна з впевненістю назвати 
акторами міжнародних відносин без яких неможлива ефективна 
взаємодія держав на міжнародній арені. У зв’язку з різноманітними 
напрямами діяльності, практика функціонування міжнародних 
організацій свідчить про постійне розширення їх функцій, що у свою 
чергу, збільшує їх роль у співробітництві держав та забезпеченні 
міжнародного миру та безпеки.  

Література 
1. Свида Т.О. Поняття та функції міжнародних організацій 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/22772/%D2 
2. Международное право: Учебник / Отв. Ред. Ю.М.Колосов, Э. С. 
Кривчикова. – М.: Междунар. отношения, 2000. 

Науковий керівник: старший викладач кафедри міжнародного 
публічного права КНТЕУ Гончарова Ю.А. 

 
 

Доценко О. І., студент, ІІІ курс, 1 група 
факультет  міжнародної торгівлі та права 

Київський національний торговельноекономічний університет 
(м. Київ) 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА 

Міждержавне співробiтництво в галузі науки і техніки є 
невід’ємнoю складовою сучасного міжнародних відносин. 
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Проте, регулювaння міжнарoдного науковотехнічного 
співробітництва на універсальному (глобaльному) рівні поширене 
значно менше, ніж в інших сферах. Саме тому  мiжнародноправове 
забезпечення співробітництва держав світу у науковотехнічній 
сфері потребує удосконалення, тому обговорення і вивчення цього 
питання є доцільним.  

У 1963 р. у Женевi відбулась І конференція ООН з приводу 
застосування досягнень науки і техніки в інтересах країн, що 
розвиваються. У Відні в 1973 р. відбулась ІІ конференція ООН з 
питань розвитку науки і техніки. На ній було схвалено Програму дій 
щодо використання досягнень науки і техніки для економічного 
розвитку країн світу. 

Спирaючись на рекомендaції зазначеної конференції, 34та сесія 
Генерaльної Асaмблеї ООН у грудні 1979 р. заснувала Мiжурядовий 
комітет з розвитку науки і техніки. Оснoвними його функцiями є 
наступні: 

• надання допомоги Генерaльній Асамблеї в розpoбці 
диpективних принципів для погoдження полiтики органiв, організацiй 
і підрозділів ООН які стосуються науковотехнічної діяльності; 

• виявлення першочергових завдань для оперативного 
планування розвитку науки і техніки на національному, 
субрегіональному, регіональному, міжрегіональному та глобальному 
рівнях; 

• упровадження заходів, які допоможуть виявити та оцінити 
нові науковотехнічні досягнення, які можуть позитивно вплинути на 
науковотехнічний потенціал країн, що розвиваються; 

• сприяння оптимальному залученню ресурсів і здійснення 
керівництва системою фінансування науки і техніки ООН. 

Допоміжним органом зазначеного Мiжурядового комітету 
є Консультaтивний комiтет з питань розвитку науки і техніки, який 
було створено Економiчною і соціальною радою ООН у липні 1980 р.. 
Цей комітет надaє консультативні послуги Мiжурядовому комітету, 
Генеральнiй Асaмблеї, ЕКОСОР та іншим мiжурядовим організаціям. 

У межах Секретарiату ООН Генерaльною Асaмблеєю було 
створено Центр з питань розвитку науки і техніки. 

Питaннями розв'язaння проблем науковотехнічного прогресу 
займaються тaкож регіональнi мiжнародні органiзації, що мaють 
статус спеціалiзованих агенцій ООН. Провiдну роль серед них 
вiдіграє Органiзація об'єднаних націй з питань освіти, науки і 
культури (ЮНЕСКО), до якої входять понад 160 державчленів. 
Основна її мета  сприяти миру та безпеці у світі шляхом надання 
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допомоги країнам у міжнародному співробітництві у сфері освіти, 
науки, культури, інформації. 

Мiжнародне науковотехнiчне співробiтництво здiйснюється на 
основі мiжнародних програм ООН у галузі науки і техніки і 
промислового спiвробітництва, а також регіональних програм у галузі 
використання науковотехнічних досягнень. Значна кількість програм 
і угод у цiй галузі реалізується на основі двостороннiх договорів. 

Наприклад, правовою основою мiжнародного співробітництва у 
сфері науки і техніки у Світовому океанi є Конвенція ООН з 
морського права (1982 р.). Вона, зокрема, регулює питання 
мореплавства, польотів над океанами і морями, розвідки і 
експлуатації ресурсів, охорони довкілля, рибальства тощо. 

Також, серед прикладiв можна навести: Заключний акт Наради з 
безпеки i співробітництва у Європі 1975 р., у якому ідеться про 
співробітництво держав у галузі торгівлі і промисловості; Угода про 
науковотехнічне співробітництво в рамках державучасниць 
Співдружності Незалежних Держав 1992р. Серед регіональних  
Хартія ОАЄ, Угода про створення загального науковотехнологічного 
простору держав  учасниць СНД 1995. Двосторонні – Угода про 
науковотехнічне співробітництво між Кабінетом Міністрів України 
та Урядом Республіки Австрiя 2003 р, Угод про науковотехнічне 
співробітництво між Україною та Іспанією 2001 р. 
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Світу завжди потрібні люди, які за покликом серця організовано 
піклуватимуться про захист життя людини, попередження та 
полегшення людських страждань під час збройних конфліктів, 
стихійного лиха, катастроф та аварій, надаватимуть допомогу 
медичній службі збройних сил і органам охорони здоров’я. Анрі 
Дюнан і став тим, хто дав такій організації життя і 1863 року в 
Швейцарії розпочав роботу Міжнародний комітет допомоги 
пораненим, що 1876 року дістав назву Міжнародного комітету 
Червоного Хреста .  

В Києві 18 квітня 1918 року відбувся І З’їзд Товариства 
Червоного Хреста України. Саме ця дата є початком роботи 
Українського Червоного Хреста як самостійного національного 
товариства. Після розпаду Радянського Союзу президентом України 
видано «Указ про Товариство Червоного Хреста України» від 
28.10.1992, за яким воно визнається єдиним національним 
Товариством Червоного Хреста України на території нашої держави, 
уповноваженим сприяти органам державної влади в їхній діяльності у 
гуманітарній сфері. У 1993 році Товариство отримує офіційне 
визнання Міжнародного Комітету Червоного Хреста у Женеві та 
отримує повноправне членство в  Міжнародній Федерації Товариств 
Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Наступними були закон 
«Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні», 
Закон України «Про Товариство Червоного Хреста України» і 
ратифікація ІІІ Додаткового протоколу до Женевських Конвенцій 
1949 року «Про Червоний Кристал».  Саме ці нормативноправові 
акти України регулюють відносини, пов’язані з діяльністю 
Товариства, визначення його правового статусу та правових засад 
діяльності. Товариство керується Конституцією України, нормами 
міжнародного гуманітарного права, Статутом Міжнародного руху 
Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Резолюціями, прийнятими 
Міжнародною Конференцією Червоного Хреста і Червоного 
Півмісяця та Радою Делегатів, чинним законодавством України та 
статутом товариства в Україні, що є основним документом, який 
регламентує діяльність Товариства, розроблений відповідно до 
Статуту Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного 
Півмісяця, Статуту Міжнародної Федерації Товариств Червоного 
Хреста і Червоного Півмісяця, а також основоположних принципів 
Міжнародного Руху, а саме: гуманності, неупередженості, 
нейтральності, незалежності, добровільності, єдності та 
універсальності.  
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Наразі Український Червоний Хрест плідно співпрацює з 21 
національним товариством зарубіжних країн, з якими укладені угоди 
про співпрацю. За фінансової підтримки міжнародних колег щороку 
виконується понад 20 гуманітарних програм. Товариство Червоного 
Хреста України є одним з ключових розробників стратегії 
Міжнародного Руху Червоного Хреста по підготовці національних 
товариств до відгуку на надзвичайні ситуації, спричинені ядерними, 
радіологічними, біологічними та хімічними факторами. Особлива 
увага приділяється співпраці з міжнародними організаціями й 
фондами (UNDP, UNICEF, UNFPA, ECHO, WEP, GIZ, WHO, UNHER 
тощо) для підтримки гуманітарних програм Товариства.  

З 2013 року режим роботи товариства дещо змінився у зв'язку з 
масовими заворушеннями та збройним конфліктом на Сході України, 
тому, робота ведеться в особливо інтенсивному режимі. Було 
створено загони швидкого реагування для надання допомоги 
постраждалим під час громадського неспокою. Роботу також 
зосереджено на наданні допомоги постраждалим та евакуйованим 
особам із зони збройного конфлікту та Криму. А ще продовжує 
допомагати вразливим категоріям населення. І варто зазначити, що 
розвивається напрямок діяльності Товариства з психосоціальної 
допомоги.  
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СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ВСЕСВІТНЬОЮ 
ОРГАНІЗАЦІЄЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

В Україні наразі гостро стоїть питання реформування державної 
системи правової охорони інтелектуальної власності; наразі ця сфера 
є майже нежиттєздатною. На основі аналізу її сучасного стану можна 
виокремити наступні актуальні проблеми: відсутність захисту прав ІВ 
в Інтернеті, непрозорий механізм збору та розподілу авторських 
винагород, використання піратського програмного забезпечення в 
державних установках України, відсутність юридичної культури 
щодо ІВ серед населення та загальну відсутність відповідальності. 

Саме з цих причин реформа ІВ — один з пріоритетів для Уряду 
України. Створення законодавчої бази у сфері охорони ІВ та 
колективного управління являє собою перший крок у її реалізації. Для 
того, щоб реформа була вдалою, Україна залучається підтримкою 
Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності. 

Разом з ВОІВ Державною Службою з інтелектуальної власності 
України було розроблено у 2014 році проект Національної Стратегії 
розвитку сфери інтелектуальної власності. Її ціль — це створення 
максимально сприятливих умов для розвитку правової, 
інституціональної та соціальної бази для створення, захисту, 
керування та максимально всеосяжного використання та задіяння 
інтелектуального потенціалу України; проект було розроблено у 
рамках реалізації Рамочної Угоди про співробітництво між Україною 
та ВОІВ.  

Реформа інтелектуальної власності, відповідно до проекту, 
здійснюється за трьома напрямками: це інституційні зміни, 
реорганізація системи колективного управління, наближення та 
гармонізація національного законодавства у сфері ІВ до права ЄС.  

 Міністерством з економічного розвитку України у 
результаті прямого співробітництва з ВОІВ та на основі рекомендацій 
та пропозицій Організації, було розроблено законопроект щодо сфери 
колективного управління (4461Д), з урахуванням норм Директиви 
26/ЄС; законопроект був переданий на розгляд до Верховної Ради у 
квітні 2016 р. та ще досі не був опрацьований. Це лише черговий 
приклад того, як допомога міжнародної організації, яку запрошує 
власне сама Україна, так і залишається без ефективного опрацювання.  
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2. Проект Закону України про внесення змін до Закону 
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організацій колективного управління; Верховна Рада України, проект 
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ 
ДІТЬМИ З МЕТОЮ СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
Комерційна сексуальна експлуатація дитини  це сексуальне 

зловживання відносно дитини з боку дорослої особи за винагороду, 
що надається безпосередньо дитині або третім особам [5, с. 8]. 
Сексуальна експлуатація дітей є серйозним порушенням прав дитини. 
Дитина розглядається як предмет сексу і предмет торгівлі. Ця форма 
примусу і насильства над дітьми прирівнюється до примусової праці 
та іншим сучасним формам рабства [1]. 

У міжнародних документах виділено 5 основних форм 
комерційної сексуальної експлуатації дитини: експлуатація дитини в 
проституції, в порнографії, в туризмі, торгівля дітьми із сексуальної 
метою та ранній шлюб [5, с. 8]. 

Торгівля дітьми може привести до серйозних наслідків для них 
або навіть поставити під загрозу все життя, завдаючи фізичної, 
психічної, духовної, моральної шкоди, включаючи загрозу 
сповільненості фізичного і розумового розвитку, травми, фізичну 
інвалідність та венеричні хвороби, в тому числі ВІЛ / СНІД [3, с. 22]. 

До міжнародноправових актів, покликаних протидіяти даному 
явищу, належить Конвенції ООН про права дитини 1989 року, яка в 
ст. 34 забороняє усі форми сексуальної експлуатації та сексуальних 
зловживань стосовно дитини зокрема схиляння або примушування 
дитини до будьякої незаконної сексуальної діяльності; використання 
дітей з метою експлуатації у проституції або в іншій незаконній 
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сексуальній практиці; використання дітей з метою експлуатації в 
порнографії та порнографічних матеріалах. 

Положення Конвенції ООН про права дитини підкріплені 
відповідними положеннями Факультативного протоколу щодо 
торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії. Ст. 3 
Факультативного протоколу визначає діяння, пов’язані з торгівлею 
дітьми, дитячою проституцією та дитячою порнографією, що мають 
бути криміналізовані на національному рівні з метою ефективного 
захисту дітей [5, с. 8]. 

Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації 
найгірших форм дитячої праці № 182 1999 року, ст. 3 якої забороняє: 
усі форми рабства або практику, подібну до рабства, як, наприклад, 
продаж дітей та торгівля ними, включаючи примусове чи обов’язкове 
вербування дітей для використання їх для заняття проституцією, 
виробництва порнографічної продукції чи для порнографічних 
вистав. Конвенцією передбачено, що кожна держава повинна вживати 
заходів, спрямованих на недопущення залучення дітей до найгірших 
форм дитячої праці, надання їм необхідної та належної допомоги [2, с. 
22]. 

Спеціалізованими міжнародними документами, спрямованими 
на протидію даному злочину являється  Конвенція Ради Європи про 
захист дітей від сексуальної експлуатації та насильства,  2007 , яка  в 
ст. 18 визначає сексуальне насильство над дитиною як залучення до 
діяльності сексуального характеру дитини, яка, згідно з відповідними 
положеннями національного законодавства, не досягла легального 
віку для вступу в сексуальні стосунки; ті ж дії з використанням тиску, 
примусу, погрози або зі свідомим використанням довіри, авторитету 
чи впливу на дитину, зокрема в сім’ї; або розбещення в особливо 
вразливій для дитини ситуації, зокрема з причини розумової чи 
фізичної неспроможності або залежного становища. Ст. 22 Конвенції 
забороняє умисне спонукання дитини, спостерігати за сексуальним 
насильством або діяльністю сексуального характеру, навіть якщо вона 
не бере в цьому участі [5, с. 9]. 

Завдяки зусиллям світової спільноти в справі припинення 
існування даного явища вдалося досягти значного прогресу: 
прийняття міжнародних конвенцій, відповідного комплексного 
законодавства; реалізація багатосторонніх угод, все це забезпечує  
більшої скоординованості дій на міждержавному і національному 
рівнях. Але, не зважаючи на це, на сьогодні все ж таки  дана проблема 
залишається актуальною, тому потребує подальшого реагування 
міжнародного співтовариства [4].  
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  У СФЕРІ ЗАБОРОНИ 
ЗАСОБІВ ТА МЕТОДІВ ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ 
Гаазьке право можна звести до однієї простої формули: про 

ненапад на будького, на будьщо і будьяк. Це означає наявність 
трьох обмежень на ведення військових дій: ratione personae, ratione 
materiae і ratione conditionis.  

Однією з найважливіших завдань даної галузі міжнародного 
права є дослідження комплексу юридичних норм, що регулюють 
правомірне застосування збройної сили в разі збройного конфлікту. 
Додатковий протокол I до Женевських конвенцій 1949 р. містить 
частину 3 розділу I «Методи і засоби ведення війни». Однак норми 
цього розділу (ст. 3547) вимагають уважного вивчення і дослідження 
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з урахуванням розвитку сучасних озброєнь, з одного боку, і рівня 
розвитку науки міжнародного права  з іншого. 

Отже, право збройних конфліктів неявним чином визнає 
законність збройного насильства, спрямованого проти осіб та майна, 
але за умови дотримання певних рамок.  

Ці обмеження фігурують в основному в СанктПетербурзькій 
декларації 1868 р., Гаазькому договорі 1907 р., у Гаазькій конвенції 
1954 р. і додатковому протоколі I 1977 року. Держава, що окупує, так 
само як і держава окупована, зобов'язані дотримуватися обмежень 
щодо ворога, передбачених нормами, які стосуються ведення 
військових дій, незалежно від того, чи належить їм по праву 
контрольована ними територія, чи ні: така різниця не проводиться 
нормами, які стосуються засобів і методів ведення військових дій, які 
призначені виключно для захисту жертв. При цьому існують і 
конкретні обов'язки сторони, що нападала (А) і сторони, яка 
обороняється (В), але ця різниця між нападаючої стороною і 
стороною, що обороняється носить чисто фактичний і військовий 
характер, і його ні в якому разі не можна прирівнювати до юридичної 
відмінності між агресором і жертвою агресії, проведеного jus contra 
bellum. 

Обмеження RATIONE MATERIAE. Це обмеження обумовлене 
важливістю захисту прав людини як в період збройних конфліктів, 
так і для запобігання протиправним діям з боку держав, що беруть 
участь в таких конфліктах. З появою нових видів зброї обрана тема не 
втрачає своєї актуальності, і у зв'язку з цим, в сучасних умовах є 
важливим простежити становлення в міжнародному праві принципів і 
норм, спрямованих на огорожу людства від небезпеки використання 
руйнівної зброї, зброї, що заподіює зайві страждання. 

Обмеження RATIONE CONDITIONIS. З метою уникнення 
зайвих страждань і невиправданих жертв серед цивільного населення 
і заподіяння широкої, довгочасної і серйозної шкоди природному 
середовищу, пов'язаних з бойовими діями, міжнародне гуманітарне 
право встановлює заборони і обмеження сторін, що воюють у виборі 
способів (методів) і засобів їх ведення. Цей принцип виражається у 
формулі: «сторони, що воюють не користуються необмеженим 
правом у виборі засобів нанесення шкоди супротивнику» (Конвенція 
про закони і звичаї сухопутної війни від 18 жовтня 1907 г.). Це 
положення знайшло підтвердження в Додатковому протоколі I до 
Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни: «право 
сторін, що перебувають у конфлікті вибирати методи або засоби 
ведення війни, не є необмеженим». 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ СУМЛІННОСТІ ПРИ 
ВИКОНАННІ УГОД ПРО ЗЛИТТЯ І 

ПОГЛИНАННЯ КОМПАНІЙ 
Сьогодні Due Diligence (англ. Due Diligence —«забезпечення 

належної сумлінності») перестав бути процесом, який властивий 
лише банківському сектору. Якщо донедавна фінансовий та 
аудиторський Due Diligence (далі  DD) найчастіше застосовувався в 
роботі західних інвестиційних банків, у силу того, що інвестиційні 
банки почали детально перевіряти своїх потенційних клієнтів на 
стійкість їх фінансового положення та платоспроможність, то зараз, в 
умовах непередбачуваних радикальних податкових та валютних змін 
у законодавстві, все частіше включають правовий DD, що разом 
забезпечує проведення всебічного аналізу фінансовогосподарської 
діяльності підприємства з точки зору фінансових аналітиків, 
аудиторів і юристів, з подальшою підготовкою для замовника 
докладного звіту про стан підприємства.Це пов'язано зі збільшенням 
числа потенційних продавців бізнесу, які розуміють, що вигідніше 
продати бізнес, який став малоприбутковим, ніж робити спроби 
повернутися на колишній рівень прибутковість. Інші власники, щоб 
вийти зі скрутного фінансовоекономічного становища шукають 
інвесторів, які могли б вкласти вільні кошти в їх бізнес. Таким 
операціям, як правило, передує Due Diligence. Простими словами, 
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сенс DD в тому, щоб перед прийняттям важливого стратегічного 
рішення щодо вкладення коштів, купівлі бізнесу або укладення угод 
M&A проявити необхідну обачність та не купити "кота в мішку". 
Основними замовниками і споживачами процедури DD в Україні є 
представники великого бізнесу. Найчастіше в Україні проведення DD 
практикується при операціях M&А (англ. mergers and acquisitions – 
«злиття і поглинання») та політиці KYC (англ. know your customer – 
«знай свого клієнта»). [1] У першому випадку, при нехтуванні 
проведення попереднього аналізу після операції M&А покупець може 
бути обтяжений величезними податковими позовами через 
неправильне оформлення активів придбаної компанії, придбання 
підприємства за завищеною вартістю, або виявиться, що об’єкт 
купівлі знаходиться на стадії досудової санації й для покупця існує 
ризик втрати придбаного майна. [2] Як результат, укладення угоди 
M&А лише нашкодить покупцю, а ефект синергії, тобто перевага від 
спільної діяльності, буде зведено нанівець. Тому, аналіз, як правило, 
включає: 

1. Правовий DD: перевірка відповідності законодавству 
установчих документів та формування статутного капіталу компанії, 
схеми управління компанією та обсягу повноважень органів 
управління, юридичної «чистоти» прав на майно, що купується та 
виявлення наявних обтяжень на майно, і, як правило, загальна оцінка 
ефективності системи договірної роботи і контрактів з основними 
партнерами на предмет їх юридичної «чистоти» і виявлення основних 
юридичних ризиків, зокрема питання виплати «золотих парашутів». 

2. Податковий DD: оцінка загального податкового тягаря і 
основних податків, що сплачуються компанією, виявлення ризиків 
пред'явлення претензій з боку податкових органів і прогнозування 
результатів майбутніх податкових спорів. 

3. Фінансовий DD: аналіз структури доходів і витрат, 
достовірності звітності, інвентаризація та оцінка активів компанії, що 
купується (майна, кредиторської та дебіторської заборгованості 
тощо).[3] 

В іншому випадку, Due Diligence продовжує залишатися 
невід’ємною стороною банківської сфери у взаємовідносинах з 
податковими органами та, відповідно, забезпечує «зелене світло» 
підприємця у бізнесугодах із іншими контрагентами. Справа в тому, 
що кредитнофінансові організації, що забезпечують супровід 
підприємств, традиційно виступають на стороні своїх клієнтів, утім 
комерційні установи зобов'язані підкорятися вимогам інструкцій з 
протидії відмиванню (легалізації) доходів, одержаних злочинних 
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шляхом і фінансуванню тероризму. Адже при недодержані цих вимог, 
з боку податкових органів може бути накладено серйозні штрафні та 
адміністративні санкції, аж до позбавлення ліцензій комерційних 
установ. Відповідно, потенційному клієнту фінансової організації 
необхідно надати пакет документів, що його ідентифікує (інформацію 
про засновників, акціонерів, директорів, бенефіціарів компанії, 
договори оренди, документи про призначення тощо). Як результат, з 
одного боку, DD при KYC дає фінансовій структурі можливість 
захистити свої інтереси:дозволяє службі безпеки визначити ступінь 
ризику залучення клієнта в незаконну діяльність та відстежувати 
незвичайні клієнтські транзакції і при необхідності ініціювати їх 
розслідування. З іншого боку, DD грає на руку клієнтові. Комерційна 
установа, що знає фінансове становище свого клієнта і специфіку 
його діяльності, буде давати йому найбільш підходящі інвестпоради 
– будьто супровід бізнесдіяльності або ж захист активів.  
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республіканського підпорядкування  міста Севастополь в попередніх 
оцінках Міжнародного кримінального суду «рівнозначна 
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міжнародному збройному конфлікту між Україною і Російською 
Федерацією». Про це йдеться в звіті прокурора Міжнародного 
кримінального суду Фату Бенсуда, який присвячений попереднім 
розслідуванням ситуації в Україні. 

У пункті 158 Звіту зазначається, що згідно з отриманими 
відомостями, ситуація на території Криму і Севастополя рівнозначна 
міжнародному збройному конфлікту між Україною і Російською 
Федерацією. Даний міжнародний збройний конфлікт почався не 
пізніше 26 лютого, коли Російська Федерація задіяла особовий склад 
своїх збройних сил для отримання контролю над частинами території 
України без згоди уряду України. Право міжнародних збройних 
конфліктів можна застосувати і після 18 березня 2014 року в тій мірі, 
в якій ситуація на території Криму і Севастополя буде рівнозначна 
триваючому станом окупації. Встановлення факту правомірності 
початкової інтервенції, яка спричинила за собою окупацію, не 
потрібно. 

Прокурор Фату Бенсуда повідомляє про те, що прийняття на 
себе управління Кримом Російською Федерацією в цілому відбулося 
без вогневого бою. Російський військовий персонал був використаний 
для встановлення контролю над територією, включаючи українські 
військові бази і урядові будівлі, і в середині березня уряд України 
початок відгук військових частин і підрозділів, розташованих на 
кримських базах, на основну територію країни  йдеться в звіті[1].  

Звітом є попередній аналіз фактів, які були надані неурядовими 
організаціями України в Канцелярію прокурора Міжнародного 
кримінального суду. Прямих юридичних наслідків дана кваліфікація 
МКС не несе, проте вона важлива в контексті послідовної позиції 
міжнародного співтовариства з проблеми Криму і можливих 
подальших розглядів в міжнародних інстанціях [2].  

У документі наголошується, що Канцелярія Прокурора на даний 
момент займається розглядом матеріалів, які зібрані неурядовими 
міжнародними організаціями, що функціонують в Україні. Матеріали 
включають більше 7 000 сторінок і складаються з декількох сотень 
задокументованих звітів про опитування та інших відомостей від 
свідків і жертв. Ґрунтуючись на відомостях, отриманих з великого 
числа достовірних джерел, Канцелярія Прокурора створила вичерпну 
базу даних, що включає більше 800 інцидентів, імовірно відбулися в 
рамках справи "Ситуація в Україні з 20 лютого 2014 року [1]. 

В Міжнародному кримінальному суді підкреслили, що Росія 
відкликала підпис під Римським статутом, оскільки держава, навіть не 
ратифікувала договір, а лише його підписала вже обтяжене 
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зобов'язанням не посягати на мету і основні принципи даного 
договору. З точки зору Віденської конвенції про право міжнародних 
договорів (18 стаття), Росія має певні зобов'язання за даним 
договором (хоча і не всеосяжні, як у його ратифікували). Саме від цих 
зобов'язань Росія відмовилася [3]. 

З одного боку цей крок зроблений для «внутрішнього 
споживача»: таким чином, держава хоче показати своїм громадянам, 
що заяви Міжнародного кримінального суду не мають для Росії 
ніякого значення. З іншого, це привід для відмови Росії від усіх форм 
співпраці з МКС, в тому числі відповіді на будьякі запити, надання 
будьяких документів і навіть офіційних коментарів. Крім цього, 
такий крок Росія зробила, щоб мати можливість фальсифікувати 
власне розслідування так званих «злочинів української хунти на 
Донбасі» та анексію Кримського півострова без втручання МКС [4].  

Підсумовуючи діяльність МКСу для України, то кваліфікація 
цих подій дуже чітка, проста і зрозуміла: «незаконно», «суперечить 
міжнародному праву», «анексія і подальша окупація». Для нас 
позитивним є те, що такий міжнародний орган дуже впливовий і дуже 
важливий в контексті подальших можливих розглядів приєднався до 
подібних кваліфікацій (Генасамблеї ООН, Парламентської асамблеї 
ОБСЄ, ПАРЄ). 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В 

УКРАЇНІ 
Поєднання стагнації, рецесії та галопуючої незбалансованої 

інфляції в Україні протягом 20142015 рр. призвело до розвитку в 
державі вкрай несприятливого економічного процесу – стагфляції. 
Світовийдосвідпоказує, щоєдиний шлях до її подолання – це перехід 
до нової політики форсованих інвестицій. У свою чергу необхідно 
активно вдосконалювати заходи фінансового регулювання в контексті 
розвитку національного ринку, зокрема,шляхом інвестування в 
банківський сектор економіки. Останнє обумовлює необхідність 
досягнення балансу між фіскальною та монетарною політикою. З 
огляду на зазначене одним із основних завдань держави в процесі 
подолання стагфляції є забезпечення фінансової стабільності. 

Між іншим, наразі податки, будучи не лише основним джерелом 
доходів  бюджетів, а й дієвим інструментом державного регулювання 
економіки, виступають фінансовою основою функціонування 
держави, а також виконують важливу роль у забезпеченні її 
фінансової стабільності. 

Саме тому забезпечення належного та ефективного механізму 
правового регулювання адміністрування податків, спроможного 
забезпечити поступальне реформування податкової системи нашої 
держави, є однією із найважливіших передумов реалізації державної 
політики сприяння економічного зростання держави та населення, а 
також інтеграції України у світову спільноту. Водночас останнє не 
може бути реалізоване у  зв’язку із наявністю низки проблем у 
правовому регулюванні адміністрування податків, основними з яких 
є: 1) відсутність концептуального уявлення про зміст податкової 
політики та адміністрування податків, зокрема, за браком чітких 
стратегічних орієнтирів державна діяльність у сфері адміністрування 
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податків набула безсистемного, неузгодженого та фрагментарного 
характеру; 2) системні вади вітчизняного законодавства і, зокрема, 
недоліки ПК України, останній не розкриває та не систематизує, які ж 
грошові (податкові) зобов’язання є узгодженими, а які ні, та який 
порядок узгодження, не визначає поняття «посадова особа 
контролюючого органу», поверхнево регламентує обов’язки 
податкових органів та не передбачає конкретних видів 
відповідальності, а впроваджена СЕА ПДВ характеризується великою 
кількістю прогалин та суперечностей; 3) надмірна ускладненість 
адміністрування податків; 4) недостатня координація та 
неузгодженість дій органів державної влади та податкових органів у 
сфері адміністрування податків; 5) слабкий контроль за діяльністю 
податкових органів, зокрема, діяльність ДФС України протягом 
20142015 рр. є найбільш закритою та не прозорою в порівнянні з 
більш ранніми періодами; 6) невизначеність відповідальності 
посадових осіб податкових органів; 7) відсутність дієвої 
комунікаційної інфраструктури тощо. 

Враховуючи вищезазначене, можна дійти висновку, що 
проблематика має комплексний характер, її не вирішити за рахунок 
вжиття розрізнених, «точкових» заходів. Цілком очевидно, що 
вирішення окреслених проблем та поступальне реформування 
податкової системи нашої держави у проєвропейському напрямку 
можливе тільки у рамках комплексного підходу, заснованого на чіткій 
стратегії розвитку, яка б підкріплювалась дієвим механізмом 
реалізації і, зокрема, системою моніторингу та контролю. 
Першочерговими кроками у відповідному напрямку мають стати: 1) 
розробка комплексу документів стратегічного планування (концепція, 
стратегія, програма) і, зокрема, Стратегії розвитку управління 
податковою системою та Плану дій щодо реалізації положень 
зазначеної стратегії; 2) системне оновлення чинного податкового 
законодавства, його перегляд на предмет колізій, прогалин і 
дублювання, зокрема, необхідно усунути недоліки СЕА ПДВ; 3) 
внесення до ПК України змін та доповнень, спрямованих на 
підвищення ефективності адміністрування податків, а саме: визначити 
поняття  «посадова особа контролюючого органу»; розкрити та 
систематизувати, які ж грошові (податкові) зобов’язання є 
узгодженими, а які ні, та який порядок узгодження; регламентувати 
право платників податків або самостійно обчислювати податки або 
уповноважувати на це податкові органи; встановити, що сплата 
податків здійснюється шляхом їх автоматичного перерахунку до 
відповідного бюджету після досягнення узгодження обчисленої суми 



488 
 

податку; закріпити виключно безготівкову форму розрахунків; 
визначити, що податкова звітність може бути подана лише в 
електронній формі; поширити СЕА ПДВ на всі податки; більш 
конкретно регламентувати обов’язки та відповідальність податкових 
органів; 4) створення при Міністерстві фінансів України 
Координаційної ради з питань контролю за діяльністю податкових 
органів. 

Вжиття зазначених заходів, які передбачають як нормативний 
так і інституційний елементи, стане основою для забезпечення 
належного та ефективного механізму правового регулювання 
адміністрування податків, що дозволить поступово перейти 
до абсолютно прозорої податкової системи, покращити інвестиційний 
клімат в державі, а також посприяє  прогресивному розвитку 
суспільства, де забезпечений баланс між людиною та державою. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Необхідність створення в Україні ефективної системи охорони 
прав інтелектуальної власності обумовлена вимогами часу. 
Проголошений Україною курс на інтеграцію до Європейського Союзу 
і вступ до Світової організації торгівлі потребує забезпечення захисту 
прав на об’єкти авторських і суміжних прав та об’єкти промислової 
власності на рівні, який існує в економічнорозвинених країнах [1].  

Існує достатня кількість нормативних актів, які регулюють 
відносини у сфері інтелектуальної власності. Серед міжнародних 
актів це: Конвенція про заснування Всесвітньої організації  
Інтелектуальної власності (1967 р.), Бернська конвенція (1971 р.), 
Римська конвенція (1961 р.).  

Норми адміністративного права, що стосуються захисту прав 
інтелектуальної власності, містяться в Кодексі України про 
адміністративні правопорушення (КпАП України), Митному кодексі 
України, Законах України «Про охорону прав на винаходи і корисні 
моделі», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ін. 

В Україні також діє Закон України "Про захист від 
недобросовісної конкуренції", яким передбачено розгляд 
адміністративних правопорушень, що стосуються недобросовісної 
конкуренції, за зверненням до Антимонопольного комітету України 
або до його територіальних органів із заявою про вжиття заходів 
щодо захисту порушених прав [2, с. 59]. 

Проведений аналіз законодавчих актів дає можливість виділити 
певні чинники, які обумовлюють неефективність адміністративно
правової охорони прав інтелектуальної власності. До них можна 
віднести такі: 

 майже відсутній належний адмінстративноправовий захист 
прав на об’єкти інтелектуальної власності;  

 недостатньо суворі санкції сприяють поширенню порушень 
прав інтелектуальної власності; 

 не можна визнати дієвим адміністративний та судовий захист 
наданих прав; 

 відсутня спеціалізація судів із розгляду справ про порушення 
прав інтелектуальної власності [1]. 

Що стосується адміністративного захисту прав інтелектуальної 
власності, то у ст. 23 КпАП України зазначено, що адміністративне 
стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою 
виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в 
дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а 
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також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим 
правопорушником, так і іншими особами [3].  

Такими видами адміністративних стягнень згідно із ст. 24 КпАП 
України можуть бути: попередження; штраф; оплатне вилучення або 
конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення чи 
безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; 
конфіскація грошей, одержаних внаслідок вчинення 
адміністративного правопорушення; виправні роботи або 
адміністративний арешт [3]. 

Отже, адміністративноправовим захистом права 
інтелектуальної власності має бути ціла система адміністративних 
заходів, що можуть бути застосовані компетентними органами 
державної влади, для того, щоб попередити, усунути 
правопорушення, поновити порушені права інтелектуальної 
власності, а також притягнути винних до відповідальності. 
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Актуальність теми. Проблема захисту прав інтелектуальної 
власності сьогодні в Україні постає у новому світлі. В останні роки 
значно активізувалося прагнення нашої держави якомога тісніше і 
ширше інтегруватися у світову спільноту, у зв'язку з чим і 
посилюються вимоги до поставленої проблеми, її законодавчого 
врегулювання на відповідному якісному рівні. Згідно з 
дослідженнями, Україна третій рік поспіль демонструє зростання 
рівня піратського програмного забезпечення, який досяг 86% 
(2014 р.), і вивів країну на 7е місце в світі [3]. Таким чином, боротьба 
з комп’ютерним піратством та охорона авторських прав зараз є 
однією з актуальних проблем в Україні. 

Піратство завдає шкоди усім, хто задіяний у процесі створення, 
відтворення і розповсюдження об'єктів авторського права. Автори не 
отримують винагороди за використання своїх творів; видавці, 
виробники фонограм, розповсюджувачі – не отримують відповідного 
прибутку та втрачають частину потенційних покупців; покупці – з 
одного боку, мають комерційну вигоду, купуючи дешеві піратські 
твори, а з іншого – користуються неякісною продукцією; держава – не 
отримує відповідних відрахувань до бюджету за використання 
об'єктів авторського права, в результаті чого скорочуються видатки 
на культуру. Таким чином, на рівні держави піратство створює 
загрозу для розвитку національної культури, оскільки автори, видавці, 
виробники фонограм та інші особи, які сприяють авторам у 
розповсюдженні їх творів, втрачають фінансову підтримку. Піратство 
робить невигідним витрачання часу, зусиль, досвіду для створення 
нових, оригінальних, якісних творів, внаслідок чого споживач 
продукту культури вимушений задовольняти свої культурні потреби 
другорядною продукцією, яка не є продуктом вищого ґатунку як за 
змістом, так і за формою. 

Захист авторських й суміжних прав, залежно від ступеня і 
характеру їхніх порушень, може передбачати цивільноправову, 
адміністративну й кримінальну відповідальність, які регламентуються 
Законом України «Про авторське право і суміжні права» та іншими 
спеціальними законами і кодексами [1]. 

Технічний прогрес завдяки новітнім технологіям став для 
піратів надійним та простим засобом у незаконному виготовленні 
творів, що є об'єктами охорони та захисту авторським правом. 

На жаль, таке поняття як «охорона», так само, як і поняття 
«захист» не знайшли свого нормативного визначення, ані у чинному 
ЦК України, ані у Законі України «Про авторське право і суміжні 
права» [2]. Разом з тим, зазначені закони встановлюють загальні 
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умови і способи захисту цивільних прав та інтересів. При цьому 
умови захисту як особистих, так і майнових авторських та суміжних 
прав базуються на загальній моделі захисту суб'єктивних цивільних 
прав, але з певною специфікою. Тому характер порушення 
авторського права і суміжних прав обумовлює порядок та межі 
реалізації конкретних способів захисту, які своєю чергою 
застосовуються шляхом здійснення комплексу узгоджених дій, 
спрямованих на захист суб'єктивних прав та інтересів суб'єктів 
авторського права і суміжних прав [4]. 

Висновки. Проаналізувавши вищевикладений матеріал можна 
зробити висновок, щоу нашій країні питання піратства стоїть 
особливо гостро. В сучасних умовах глобалізації інформаційного 
суспільства захист авторського права потребує ще більшої уваги, ніж 
раніше, використання новітніх заходів охорони, які б постійно 
розширювались та оновлювались в залежності від темпів розвитку 
суспільства. Саме тому, доцільно запропонувати такі засоби 
вирішення проблеми: запровадження ефективних та системних 
засобів боротьби з порушеннями авторського права та суміжних прав 
у мережі Інтернеті; усунути недоліки в системі колективного 
управління авторськими та суміжними правами; звузити 
використання неліцензійного програмного забезпечення як 
урядовими, так і приватними установами. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ З 
ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  

2 червня 2016р. ВРУ був прийнятий новий Закон України «Про 
судоустрій і статус суддів», який набрав чинності 30 вересня 2016 
року. З днем набрання чинності даного закону – попередній закон від 
7 липня 2010 р. втрачає свою законну силу. Одночасно з набранням 
чинності нового закону набирають чинності зміни до Конституції, 
відповідно до Закону України «Про внесення змін до Конституції 
України (щодо правосуддя) від 2 червня 2016 р. 

Новий закон скасовує чотирирівневу судову систему. З неї 
зникнуть вищі спеціалізовані суди (Вищий адміністративний, Вищий 
господарський та Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і 
кримінальних справ). Водночас, місцеві та апеляційні суди 
залишаються, а найвищим органом у системі судоустрою є Верховний 
Суд. 

Суттєвою новелою нового закону України є те, що в Україні 
почне діяти Вищий суд з питань інтелектуальної власності в статусі 
Вищого Спеціалізованого суду (ч. 2 ст. 31 Закону).  

Спеціалізовані суди з інтелектуальної власності існують у 
багатьох державах, серед яких ─ Німеччина, Австрія, Швейцарія, 
Великобританія і Російська федерація. У всіх цих країнах 
функціонування таких спеціалізованих судів позитивно вплинуло на 
якість розгляду справ з інтелектуальної власності та значно скоротило 
терміни їх розгляду. 

В Україні  питання створення спеціалізовано суду для розгляду 
даної категорії справ постало ще в 2001 році, коли  Президент  
України, ще Л.Д. Кучма,  видав  указ № 285/2001 від 27.04.2001, яким 
доручив  Кабінету Міністрів України  вивчити питання щодо 
створення спеціалізованого патентного суду. Дуже активно дане 
питання обговорювалося останні два роки. І ось, нарешті, воно 
знайшло законодавче відображення.  

Щодо повноважень даного суду, що закріплені у ст. 32 Закону, 
то до них віднесено:  

1) здійснення правосуддя як суд першої інстанції у справах, 
визначених процесуальним законом; 
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2) аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової  
практики, інформування про результати узагальнення судової 
практики Верховного Суду та ін. 

На нашу думку, створення даного суду має чимало позитивних 
моментів.  

Поперше, сьогодні справи з інтелектуальної власності 
розглядаються судами різних юрисдикцій, у тому числі і в порядку 
цивільного судочинства, що часто призводить до різного 
застосування одних і тих самих норм законодавства, яке регулює 
інтелектуальну власність, а отже, породжує різну судову практику. 
Тому створення Вищого суду дасть можливість в певній мірі 
уніфікувати судову практику. 

Подруге, незважаючи на те, що в судах різних юрисдикцій була 
введена спеціалізація суддів у справах інтелектуальної власності, 
судді, як і раніше, перевантажені розглядом справ, які не мають 
відношення до даної сфери, і тому не мають  можливості глибоко 
вникати в досить специфічні питання. Це, в свою чергу, призводить 
до затяжного розгляду таких справ ─ від двох до п’яти років. 

Для прикладу, терміни розгляду патентними судами іноземних 
держав, в середньому, складають один рік. Патентний суд 
Великобританії розглядає подібні справи за 1214 місяців, 
Федеральний Патентний Суд Швейцарії та Суд з інтелектуальних 
прав РФ – за 12 місяців, Федеральний патентний суд Німеччини – 
максимум за 18 місяців. 

Передбачається, що Вищий суд буде діяти як суд першої 
інстанції, рішення якого можна буде оскаржити тільки в Касаційному 
господарському суді, що входить до складу Верховного суду. Тобто 
вже без апеляційного провадження, що, безумовно, значно скоротить 
терміни розгляду суперечок з інтелектуальної власності. 

Потретє, відповідно до Закону, встановлені особливі вимоги до 
кваліфікації суддів, що, на нашу думку, сприятиме більш глибинному 
і компетентному підходу до розгляду таких специфічних справ. 
Так, відповідно до ст. 33 Закону, суддею Вищого суду з питань 
інтелектуальної власності може бути особа, яка відповідає вимогам до 
кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного 
оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Вищому 
суді з питань інтелектуальної власності, а також відповідає одній із 
таких вимог: 

1) має стаж роботи на посаді судді не менше трьох років; 
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2) має досвід професійної діяльності представника у справах 
інтелектуальної власності (патентного повіреного) щонайменше п’ять 
років; 

3) має досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення 
представництва в суді у справах щодо захисту прав інтелектуальної 
власності щонайменше п’ять років; 

4) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) 
відповідно до вимог, визначених пунктами 1 – 3 цієї частини, 
щонайменше п’ять років. 

На нашу думку, залучення  осіб, які мають досвід професійної 
діяльності представника, адвоката  у справах інтелектуальної 
власності, безумовно, є позитивом – підвищення рівня професійності 
складу суду.  

Згідно з новоприйнятим законом, всіх суддів призначатимуть на 
конкурсній основі. Конкурс проводитиме Вища кваліфікаційна 
комісія суддів, а допомагати їй оцінювати професійну етичність та 
доброчесність кандидата буде Громадська рада доброчесності, 
створення якої є ще однією новелою Закону.  Так, до складу 
Громадської  ради доброчесності  ввійдуть правозахисники, науковці, 
адвокати та журналісти. 

Але, нажаль, законодавча регламентація діяльності цього суду 
має досить суттєві прогалини, через що на сьогоднішній день 
виникають сумніви щодо можливості реального здійснення їм 
правосуддя.  

Так, поперше,  залишається не вирішеним питання ведення 
процесу: ні Закон України «Про судоустрій та статус суддів», ні діючі 
процесуальні кодекси не надають відповіді, яким саме процесуальним 
кодексом має керуватись Вищий спеціалізований суд з питань 
інтелектуальної власності, і чи взагалі передбачено керування будь
яким процесуальним кодексом. Подруге, не вирішено питання як має 
наповнюватись штат працівників, строки передачі приміщення, де має 
виділятись приміщення, який орган та в які строки має передаватись 
приміщення, в якому саме місті має розміщуватись суд і тд. Потретє, 
законодавчо не визначено порядок  передачі  справи, які вже 
перебувають на розгляді суддів.  

Тож, яка перспектива діяльності Вищого спеціалізованого суду з 
питань інтелектуальної власності? Невже майбутнє знову за 
заплутаною системою юрисдикцій? Ми повинні розуміти, що без 
чітких розмежувань повноважень юрисдикції, а також при наявності 
спорів між юрисдикціями – не буде позитивного ставлення до роботи 
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всього суддівського корпусу. Будуть страждати  люди, які звернулись 
до суду.  

Висновки. Отже, аналізуючи норми щодо визначеної юрисдикції, 
можливо зробити висновок про їх певну неврегульованість, що буде 
перешкоджати належному забезпеченню принципу доступності до 
суду. На нашу думку, необхідно: 1) створити єдину робочу групу, для 
вивчення питання доцільності запровадження Вищого 
спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності і долучити 
до неї діючих суддів; 2) розробити зміни до Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів», якими детально регламентувати 
вищезазначені прогалини; 3) спростити та уніфікувати  положення 
щодо визначення юрисдикцій. 
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кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права 
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ЗАХИСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 На сьогоднішній день проблема захисту прав інтелектуальної 
власності є дуже актуальною, оскільки стрімка поява об’єктів даної 
діяльності призводить до все частішого привласнення чужих 
результатів науковотехнічної , літературнохудожньої чи іншої  
творчості. Саме тому, забезпечення реалізації та захисту прав усіх 
учасників відносин інтелектуальної власності належить до 
пріоритетних завдань правового регулювання.  

Конституція України закріплює право кожного володіти, 
користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної 
творчої діяльності[1 ст. 41], а також гарантує громадянам свободу 
літературної, художньої та технічної творчості, захист 
інтелектуальної власності, їх авторських прав, моральних і 
матеріальних інтересів, які виникають у зв’язку з різними видами 
інтелектуальної діяльності [1 ст. 54]. Норми про захист права 
інтелектуальної власності знайшли своє відображення у Цивільному, 
Господарському, Кримінальному кодексах України, у Кодексі 
України про адміністративні правопорушення та у спеціальних 
законах України у сфері інтелектуальної власності. На виконання 
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законодавчих актів у цій сфері сьогодні розроблено і діє близько 100 
підзаконних актів. 

Проте, не зважаючи на значну кількість нормативно правових 
актів, що регулюють питання захисту права інтелектуальної 
власності,  можна сказати ,що  не всі питання цієї проблеми знайшли 
своє вирішення. 

Тож, до основних проблем організації та забезпечення 
ефективного функціонування системи охорони інтелектуальної 
власності в Україні слід віднести такі : 

Поперше , потребує вдосконалення порядок судового розгляду 
спорів щодо прав інтелектуальної власності. У зв’язку з цим існує 
потреба у вирішенні питання щодо належного визначення юрисдикції 
судів стосовно порядку розгляду справ відповідної категорії [2].  При 
цьому не в усіх судах загальної юрисдикції достатньою мірою 
запроваджено відповідну спеціалізацію і налагоджено навчання та 
підвищення кваліфікації суддів, які забезпечують розв’язання спірних 
питань, пов’язаних з дотриманням прав інтелектуальної власності [3]. 

Подруге, невизначеність у законодавстві багатьох моментів 
регулювання правовідносин у сфері, що стосується інтелектуальної 
діяльності, та відсутність належного захисту приватних прав 
власності на результати інтелектуальної діяльності допускає високий 
рівень правопорушень в цій сфері, а саме, таких як піратство, 
розповсюдження підробленої продукції, незаконне використання 
торговельних марок, нечесна конкуренція та інше [4]. 

Потретє, мають місце порушення у діяльності організацій 
колективного управління, що уповноважені охороняти авторські і 
суміжні права. Так, телерадіокомпанії та кабельні оператори, 
наприклад, відмовляються визнавати механізм колективного 
управління правами та виплачувати винагороду за використання 
об'єктів авторського права і суміжних прав, оскільки різні органи 
колективного управління, збирають винагороди для одних і тих же 
первинних суб'єктів авторського права і суміжних прав[5].  

Таким чином , дана  статистика дає підстави констатувати, що 
на сьогоднішній день в Україні не створено ефективної системи збору 
та виплати винагороди авторам, виконавцям, виробникам фонограм. 
Таким  чином, потрібно передбачити в бюджетах державних 
телерадіокомпаній, законах України про Державний бюджет України 
видатки на виплату винагороди за використання об'єктів авторського 
права і суміжних прав. 

Також необхідно вжити певні кроки у напрямі спеціалізації 
суддів з розгляду справ із питань захисту прав інтелектуальної 
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власності  та здійснити підготовку кваліфікованих працівників, до 
компетенції яких  буде належати  вирішення спірних питань у цій 
сфері.  

Важливе значення для покращення захисту прав в даній сфері 
могло б мати проведення в українських ЗМІ широкомасштабної 
освітньої кампанії, спрямованої на формування в населення України 
правової культури та поваги до інтелектуальної власності й надання 
йому базових знань про права власників інтелектуального продукту й 
механізми його охорони. 
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СИСТЕМА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ІЗ 
ЗАСТОСУВАННЯМ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
На сучасному етапі євроінтеграції публічна адміністрація в 

Україні потребує реформування, а сфера надання адміністративних 
послуг відкритості та прозорості. Новітні інформаційно
комунікативні технології(надалі – ІКТ) стрімко розвиваються і тому 
їх застосування в сфері надання адміністративних послуг є запорукою 
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якісного надання таких послуг, а отже створення сервісної держави, 
що відповідає європейським принципам публічного адміністрування.   

Проблеми розвитку надання адміністративних послуг із 
застосуванням новітніх інформаційнокомунікативних технологій  в 
Україні вивчали Літвінова Н.М., Літвінов О.В., Баранов О.А., Попова 
І.М., Конотопцев О.С. та інші. 

Відомо, що сама ідея адміністративних послуг прийшла в 
Україну із досвіду західних країн, де ще з 80х років набула розквіту 
доктрина «нового публічного менеджменту» та орієнтація державної 
влади на громадянина як клієнта. 

Міжнародний досвід у сфері надання адміністративних послуг, 
демонструє нам, що технології електронного урядування сприяють 
якості та ефективності адміністративних послуг, знижують рівень 
корупції, бюрократизації та монополізації для громадян та бізнесу.[1, 
2] 

Слід зауважити, що різкий перехід на надання адміністративних 
послуг в України виключно ІКТ може призвести до різних негативних 
процесів, таких як невідповідність з нормами законодавства, боротьба 
бюрократії проти Еурядування тощо.  

6 вересня 2012 року було прийнято Закон України №5203VI 
«Про адміністративні послуги» (далі  Закон), який змінив ситуацію у 
сфері надання адміністративних послуг. Зокрема, Закон передбачає 
створення центрів надання адміністративних послуг, що створює 
зручніші та доступніші умови спілкування громадян з владою; 
запроваджує Єдиний державний портал адміністративних послуг, що 
дозволяє отримувати послуги в електронному вигляді; також 
зобов’язує КМУ затвердити перелік адміністративних послуг органів 
виконавчої влади, які надаються через ЦНАП, що стало реальним 
кроком до централізації виконання функцій із надання послуг, 
передача їх на рівень органів місцевого самоврядування. Також 
докорінно змінена ситуація щодо застосування в діяльності органів 
влади інформаційнокомунікаційних технологій. Відтепер ці 
технології стали обов’язковими в роботі органів публічного 
управління. [4, 3] 

На даному етапі основними проблемами розвитку надання 
адміністративних послуг в Україні за допомогою ІКТ є: недостатність 
фінансового забезпечення, низький рівень розвитку електронного 
документообігу в органах державної влади та органах місцевого 
самоврядування, низький рівень довіри громадян до електронних 
послуг, відсутність єдиних загальнодержавних стандартів 
функціонування систем електронного документообігу та 
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уніфікованих вимог до програмного забезпечення, недосконалість 
вітчизняного законодавства про електронний документообіг та 
електронний цифровий підпис, усталені традиції ведення 
документообігу в паперовій формі в органах державної влади та 
органах місцевого самоврядування, недостатній рівень захисту 
інформації в системах електронного документообігу органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, невисокий 
рівень комп’ютеризації населення, тощо. 

Вивчаючи розвиток сфери надання адміністративних послуг в 
Україні за допомогою ІКТ, можна говорити про початок становлення 
якісно нового сервісу. Але, враховуючи існуючі недоліки, необхідно 
провести ряд змін, що дозволить надавати адміністративні послуги на 
європейському рівні, зокрема розробити стратегію запровадження 
надання адміністративних послуг в електронній формі органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування; закріпити на 
законодавчому рівні та запровадити єдині загальнодержавні 
стандарти функціонування систем електронного документообігу 
органів державної влади; прискорити перехід органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування на електронний 
документообіг; створити та забезпечити функціонування системи 
електронної взаємодії органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування; впровадити заходи з інформування населення щодо 
можливостей та переваг отримання адміністративних послуг в 
електронній формі. 
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ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ 
У наш час корупція є широко поширеною проблемою в усьому 

світі, складним соціальним явищем з надзвичайно великою 
різноманітністю його проявів і форм. Ця протиправна діяльність 
виникла в суспільстві ще у стародавні часи, одночасно зі створенням 
управлінського апарату. 

У сучасній Україні проблема корупції, на жаль, була і є 
актуальною завжди, адже вона є каталізатором розвитку організованої 
злочинності. Взаємодіючи один з одним, ці два явища становлять 
найсерйознішу загрозу для суспільства і держави, особливо в умовах 
демократії. Небезпека корупції полягає у тому, що вона змінює 
державний апарат. Корупція, як негативне суспільноекономічне 
явище, перешкоджає надходженню інвестицій у реальний та 
фінансовий сектори власної економіки, створює несприятливі умови 
для ведення та розвитку бізнесу, дискредитує Україну на міжнародній 
арені. Корумповані відносини все більше витісняють  етичні, правові 
стосунки між людьми, поступово перетворюючись у норму 
поведінки.  

На міжнародному рівні Україна має репутацію надзвичайно 
корумпованої країни. За даними дослідження впливової міжнародної 
організації Transparency International, у 2016 р. Україна в рейтингу 
корумпованості посіла  131ше місце із 176 країн, розділивши його з 
Іраном, Непалом, Казахстаном та Росією. Також сьогодні Україну 
називають найкорумпованішою країною Європи! [1] 

З юридичної точки зору корупція – це використання особою,  
наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 
можливостей з метою одержання неправомірної вигоди тощо [2].  

На думку вченого М.І. Мельника, корупцію можна розглядати 
як різновид соціальної корозії, яка роз’їдає і руйнує органи державної 
влади, державу і суспільство в цілому. В її основі лежать такі вікові 
традиції взаємодії в суспільстві як «послуга за послугу» [3, с. 34]. 
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На нашу думку, основними причинами корупції в Україні є: 
слабкість правової, політичної, економічної та соціальної системи 
держави; недостатньо ефективна діяльність керівництва, що служить 
негативним прикладом для підлеглих йому осіб; відсутність 
жорсткого контролю за діяльністю органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування; відсутність відповідальності політиків за 
свої дії; відсутність системної роботи по боротьбі з корупцією 
(переважає виключно репресивна робота) [4]. 

Незважаючи на процвітання корупції в Україні, суб’єкти 
публічного адміністрування намагаються виробити методи боротьби з 
цією проблемою. Серед них: прийняття антикорупційного закону та 
цілої низки законодавчих актів, що стосуються боротьби з корупцією, 
розроблення антикорупційних програм, проведення різних заходів по 
боротьбі з корупцією тощо. 

Ми вбачаємо одним із головних чинників постійної невдачі 
влади у боротьбі з корупцією недосконалий механізм її протидії. По 
суті, даний механізм залишився тільки у великих «планах» та 
«проектах», що є зовсім віддаленими від реальності. Ми вважаємо, 
що ліквідувати закріплене роками явище можна шляхом покрокового  
вирішення його основних причин і вироблення дій, спрямованих не 
на кінцевий результат, а на усунення спочатку однієї причини, потім 
іншої і так поступово крокуючи до останньої. 

Отже, проаналізувавши ситуацію в державі, можна зробити 
висновок, що корупція здійснює негативний вплив на всі сфери 
людської діяльності, на ефективність публічного адміністрування, на 
розвиток української свідомості. Від успішного вирішення цієї 
проблеми залежить успішний розвиток держави і суспільства в 
цілому. 
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ 
ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

Сучасні процеси демократизації українського суспільства та 
реформування системи державного управління України включають не 
лише застосування нових управлінських технологій, але й 
упровадження інноваційних та ефективних моделей управління. Такі 
моделі публічного управління, як “new public management”, 
“governance” і “good governance” успішно апробовані багатьма 
розвиненими країнами світу. Сутність цих моделей управління 
полягає в поступовому переході від виконавчорозпорядчих форм 
управління до врядування, орієнтованого на задоволення потреб та 
інтересів клієнтів (споживачів послуг) [1, с. 18]. 

Обґрунтування необхідності побудови клієнтоорієнтованої 
моделі влади, спрямованої на задоволення громадян якісними 
державними послугами постійно перебувають у центрі уваги багатьох 
українських та зарубіжних вчених, зокрема Н. Варламова, B. 
Євдокименка, І. Коліушко, Ю. Кузнецової, К. Ніколаєнко, Д. Сандлер, 
В. Тимощука, Ю. Тихомирова та інших. 

Узагалі сама теорія публічних послуг запозичена з досвіду 
розвинених держав (Велика Британія, США, Канада та ін.), де з 80х 
рр. XX ст. відбулася зміна пріоритетів у державному будівництві, а 
також у засадах і формі відносин між владою і громадянами. Людина, 
її права та свободи визнані головною соціальною цінністю, а 
головним завданням публічної влади визначено саме надання якісних 
послуг громадянам. Відповідно громадяни у відносинах із владою є 
не прохачами, а споживачами послуг. При цьому держава в особі 
публічних адміністрацій орієнтується на потреби суспільства, так 
само як у приватному секторі надавачі послуг орієнтуються на 
потреби споживача («клієнта»), його запити та очікування [2]. 

Зрозуміло, що для побудови сервісної держави слід 
удосконалювати і рівень самого «сервісу», тобто надаваних послуг. 
Власне підвищення якості кожної послуги має відображатися в 
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удосконаленні таких її складових, як оперативність, строки 
задоволення послуги, доступність для всіх груп населення; ясність і 
прозорість процесу надання послуги; забезпечення прав користувачів; 
персональний підхід до клієнтів; послідовність політики надання 
послуги, можливість без обмежень одержати доступ до потрібної 
достовірної інформації; надійність (передбачуваність, рівень 
інформованості про зміни, обґрунтованість прийнятих рішень); якість 
культури обслуговування, загальнолюдська культура тощо. 

Отже, розбудова моделі «сервісної» держави, яка повинна 
займатися наданням послуг, як уже зазначалося раніше, має бути 
пов’язана зі зміною основних орієнтирів у державі: розуміння того, 
що держава існує для людини, а не навпаки. Крім того розбудові такої 
моделі сприяють сучасні технології та відкриті стандарти, які 
дозволяють забезпечити перетворення держави в сервісну організацію 
з надання послуг населенню (громадянам) і компаніям. При цьому 
важливим є момент надання саме якісних послуг, які підвищують 
довіру громадян до держави, сприяють розвитку їх взаємовідносин і 
підвищують власне імідж держави на міжнародній арені [3, с. 5]. 

Отже, на нашу думку, подальший розвиток публічного 
адміністрування доцільно спрямовувати у напрямку формування 
системи цінностей, політик та інституцій, які створюють підґрунтя 
для взаємодії держави, громадянського суспільства та бізнесу. Адже 
відсутність демократичних традицій у взаємовідносинах держави та 
суспільства, інституційних стандартів професійної діяльності 
державних службовців, власне неготовність державних службовців до 
розробки та впровадження дієвих політик негативно впливає на 
довіру громадян до владних структур і сприйняття суспільством 
держави загалом. 
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 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ 
СУДОВИХ РІШЕНЬ 

Виконання рішень суду та інших юрисдикційних органів – один 
з основних критеріїв, за яким громадянське суспільство оцінює 
спроможність, ефективність і чесність влади. Забезпечення реального 
виконання таких рішень є безумовним завданням держави, що має 
виконуватись безкомпромісно. Без реалізації законного рішення 
втрачається сенс попередньої діяльності органів публічної 
адміністрації, які уповноважені на забезпечення прав людини. 
Невиконання таких рішень негативно впливає на авторитет державної 
влади, оскільки в цьому разі не досягається призначення правосуддя – 
забезпечення ефективного поновлення у правах.  

Виконавче провадження є кінцевим результатом юрисдикційної 
діяльності, в межах якої здійснюється примусове виконання рішень 
суду та інших органів. Разом з тим останнім часом в Україні 
спостерігається тенденція дуже легковажного ставлення до рішень 
органів влади, в тому числі й тих, які мають забезпечувати примусове 
виконання судових та управлінських рішень. Відсоток реалізації 
таких рішень є дуже низьким. До того ж, Україна посідає одне з 
перших місць за кількістю звернень до Європейського суду з прав 
людини у зв’язку з порушенням прав людини на стадії виконання 
судових рішень. 

Виступаючи гарантом державної волі, втіленої у судових та 
управлінських рішеннях, державна виконавча служба відіграє 
ключову роль у забезпеченні обов’язковості владних велінь, а також у 
відновленні порушених прав, свобод та інтересів. Разом з тим, процес 
реформування виконавчої системи (у квітні 2015 року рішенням 
Кабінету Міністрів України діяльність Державної виконавчої служби 
України було припинено, а її функції передано до Департаменту 
Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України) протікає 
досить складно.  
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Недосконалою є низка норм права, які визначають перелік 
рішень, які підлягають примусовому виконанню, окремі строки у 
виконавчому провадженні, порядок доступу виконавців під час 
виконання рішень до державних баз даних і реєстрів, у тому числі 
електронних, що містять інформацію стосовно боржників, їх майно, 
доходи та кошти. За загальним визнанням науковців і практиків, 
необхідним є досягнення справедливого балансу інтересів між 
захистом прав стягувачів і боржників, встановлення належного рівня 
фінансового забезпечення виконавців, вирішення питання 
заформалізованості процедур та якості інформаційнотехнічного 
забезпечення тощо. 

Вивчення практичних аспектів примусового виконання рішень 
майнового та немайнового  характеру змушує констатувати, що поряд 
з недоліками загальної процедури, кожен окремий вид виконавчого 
провадження характеризується власним “набором” правових та 
організаційних проблем, які потребують невідкладного вирішення. 
Це, зокрема, і недостатня визначеність окремих процедур, і недоліки 
структури процесуальних документів, і проблеми визначення місця 
виконання рішень, і неефективність механізмів звернення до 
виконання окремих видів стягнень (наприклад, розшуку та арешту 
транспортного засобу боржника), і проблемні питання визначення 
вартості, оцінка майна боржника, і багато інших. 

Надзвичайно важливим кроком законодавця в напряму 
вдосконалення правових та організаційних засад виконавчого 
провадження стало прийняття нової редакції Закону України «Про 
виконавче провадження» від 02.06.2016 № 1404VIII. У порівнянні з 
попередньою редакцією Закону від 21.04.1999 № 606XIV, новий 
законодавчий акт має низку переваг, зокрема, ним:  запроваджено 
інститут приватних виконавців;  розширено перелік рішень, що 
підлягають примусовому виконанню;  передбачено формування 
відкритого Єдиного реєстру боржників;  запроваджено 
автоматизацію процедур виконання рішень шляхом електронної 
реєстрації документів, повного фіксування процесуальних рішень та 
виконавчих дій в автоматизованій системі;  оптимізовано строки 
проведення виконавчих дій;  передбачено посилення 
відповідальності боржника у виконавчому провадженні;  
модернізовано механізм адміністрування авансового внеску та 
виконавчого збору;  запроваджено можливість реалізації 
арештованого майна шляхом його продажу на електронних торгах. 
Разом з тим, вже перші місяці широкого застосування нової редакції 
Закону виявили в ньому низку недоліків, котрі обумовлюють 
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наявність проблем в організації та здійсненні виконавчого 
провадження.  

З метою їх усунення вирішення наявних проблем пропонуємо 
комплекс змін до Закону України від 02.06.2016 № 1404VIII “Про 
виконавче провадження”, а саме: 

частину 1 ст. 36 Закону України «Про виконавче провадження» 
викласти в такій редакції:  

“1. Для  встановлення відомостей про місце знаходження 
боржникафізичної особи, його майна виконавець повинен здійснити 
заходи щодо їхнього розшуку, зокрема, направити запити до органів, 
установ, організацій та осіб, які можуть володіти інформацією про 
боржника, його майна.  

У разі відсутності відомостей про місце проживання, 
перебування боржника  фізичної особи, а також дитини за 
виконавчими документами про відібрання дитини виконавець 
звертається до суду з поданням про винесення ухвали про розшук 
боржника або дитини”. 

ст. 56 “Арешт і вилучення майна боржника” доповнити 
частиною 10 такого змісту: 
“Копії постанови виконавця про арешт транспортного засобу 
боржника та оголошення його розшуку надсилаються не пізніше 
наступного робочого дня після її винесення у відповідні підрозділи 
Національної поліції та є обов’язковою для виконання. Постанова 
виконавця про арешт транспортного засобу боржника та оголошення 
його розшуку може бути оскаржена в десятиденний строк у порядку, 
встановленому цим Законом”;  

у ст. 57 “Визначення вартості, оцінка майна боржника” 
частину 1 викласти в такій редакції: “Визначення вартості майна 
боржника проводиться виконавцем за наявності платіжного 
документу, який підтверджує вартість цього майна. В інших випадках 
для оцінки рухомого та нерухомого майна боржника виконавець 
залучає суб’єкта оціночної діяльності  суб’єкта господарювання, 
який провадить свою діяльність відповідно до Закону України “Про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 
Україні” на конкурсних засадах. Витрати, пов’язані з призначенням 
суб’єкта оціночної діяльності  суб’єкта господарювання відносяться 
до витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій”. 

Література 
1. Закон України “Про виконавче провадження” від 02.06.2016 

№ 1404VIII  
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НОВАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПРОЦЕДУРИ 
ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА СПРАВЛЯННЯМ ЄСВ 

На сьогодні в Україні проходять реформи щодо адміністрування 
єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ). У межах реформ 
проводиться розподіл повноважень органів, що реалізують державну 
податкову політику та здійснюють контроль у цій сфері, що 
призводить до оновлення законодавства України, в якому з’являються 
нові поняття та категорії. У зв’язку з цим виникає необхідність 
дослідити новації законодавства, які стосуються процедури 
здійснення контролю за правильністю обчислення, нарахування та 
справляння ЄСВ. 

З 1 січня 2017 р. набрав чинності Закон України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо покращення 
інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 [1], яким внесено 
ряд кардинальних змін до ПК України [2], зокрема щодо проведення 
перевірок. З урахуванням зазначених змін ст. 193 ПК України 
визначаються функції державних податкових інспекції, серед яких 
відсутня функція проведення перевірок. Відповідно до підпункту 19
1.1.1 пункту 191.1 ст. 191 ПК України проведення перевірок 
покладаються на контролюючі органи, якими відповідно 
до пункту 41.1 ст. 41 ПК України є головні управління ДФС в 
областях та м. Києві. 

Розширено коло суб’єктів, які мають право приймати рішення 
про проведення перевірки, крім керівника, це його заступник або 
уповноважена особа контролюючого органу шляхом видання наказу. 
Уповноважена особа контролюючого органу – це посадова (службова) 
особа контролюючого органу, уповноважена керівником такого 
органу за погодженням з керівником ДФС на виконання певних його 
функцій в порядку, передбаченому ПК України. На офіційному веб
сайті ДФС обов’язково оприлюднюється перелік уповноважених осіб 
контролюючого органу та переданих таким особам функцій.  
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Також з 1 січня 2017 р. на податкові органи поширено дію Закону 
України «Про основні засади нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності» (далі – Закон). Органи ДФС здійснюють 
заходи контролю відповідно до встановленого Законом порядку, з 
урахуванням особливостей, визначених законами у відповідній сфері, 
в першу чергу ПК України та Законом України «Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» [3].  

Проте обов’язку щодо внесення посадовою особою перед 
початком здійснення перевірки запису до журналу реєстрації заходів 
державного нагляду не передбачено, оскільки ч. 12 ст. 4 Закону не 
поширюється на податкові органи. Тому, на нашу думку, необхідно 
внести відповідні зміни до ПК України.  

Відповідно до Закону, ДФС до 1 грудня затверджує річні плани 
заходів державного фінансового контролю, оприлюднює їх на 
офіційному вебсайті та повідомляє про них Державну регуляторну 
службу України. 

Законом (частина 6 ст. 7) встановлено, що за результатами 
здійснення перевірки посадовими особами контролюючого органу 
складається акт. Пункт 86.1 ст. 86 ПК України визначає, що 
результати перевірок (крім камеральних та електронних перевірок) 
оформлюються у формі акта або довідки. Відповідна колізія 
вирішується шляхом надання переваги акту спеціальної дії, тобто ПК 
України.  

Література  
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СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З ЄС В ПРАВОВОМУ 
РЕГУЛЮВАННІ ТУРИЗМУ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД 

Розвиток співпраці з ЄС відбувається згідно з програмою 
імплементації Угоди про партнерство і співробітництво між Україною 
та ЄС, Указом Президента України від 11.06.1999 р. № 615/98 "Про 
затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу" 
та від 14.09.2000 р. № 1072/2000 “Про Програму інтеграції України до 
Європейського союзу”, рішеннями саммітів Україна – ЄС, 
Державною програмою підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної 
інтеграції України. 

Відбувається гармонізація законодавства України в галузі 
туризму з директивами та іншими актами ЄС. З урахуванням 
євроінтеграційних завдань видано Указ Президента України від 11 
березня 2003 р. № 207 "Про деякі заходи щодо розвитку туристичної 
та курортнорекреаційної сфер України" та прийнято розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 390р "Про 
затвердження заходів щодо розвитку іноземного та внутрішнього 
туризму". Це відповідає світовому досвіду та надає додаткового 
імпульсу розвитку потужного туристичного та курортно
рекреаційного потенціалу України, збільшенню обсягів надання 
туристичних послуг. Рішенням Верховної Ради України з 1 січня 2004 
р. скасовано готельний збір, що підвищило конкурентоспроможність 
готельних послуг. 

З метою розвитку ринку послуг, дотримання рівних прав і 
свобод громадян прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 
17 серпня 2002 р. № 1136 “Про забезпечення дотримання 
законодавства під час надання послуг іноземцям та особам без 
громадянства” щодо встановлення рівних цін і тарифів на послуги, що 
надаються як українцям, так і іноземцям і особам без громадянства. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ 
Банківська таємниця –інформація щодо діяльності та 

фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі 
обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при 
наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної 
чи моральної шкоди клієнту.  

Відповідно до статті 3 Закону України «Про Антимонопольний 
комітет України», основним завданням Антимонопольного комітету 
України (АМКУ) є участь у формуванні тареалізації конкурентної 
політики в частині, зокрема, здійснення державного контролю за 
дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на 
засадах рівностісуб'єктів господарювання перед законом та 
пріоритетуправ споживачів, запобігання, виявлення і припинення 
порушень законодавства про захист економічної конкуренції. З метою 
забезпечення належного виконання АМКУ покладених на нього 
завдань, законодавець наділив данийорган низкою спеціальних 
повноважень, одним з яких євитребування необхідної інформації. 

Так, відповідно до приписів статті 7 Закону України «Про 
Антимонопольний комітет України», АМКУ має повноваження, 
зокрема, при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про 
захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших 
передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів 
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господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого 
самоврядування, органів адміністративногосподарського управління 
та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та 
юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом. 

Статтею 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет 
України» передбачено, що суб'єкти господарювання, інші юридичні 
особи, їх посадові особи та працівники зобов'язані на вимогу органів 
Комітету подавати документи, предмети чи інші носії інформації, 
пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та 
банківську таємницю, необхідну для виконання Комітетом, його 
територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством 
про захист економічної конкуренції. 

З аналізу наведених положень антимонопольноконкурентного 
законодавства випливає, що законодавець наділив АМКУ правом 
витребувати відсуб'єктів господарювання банківську таємницю,не 
конкретизуючи в яких обсягах така інформаціяможе запитуватися. 
При цьому, пункт 13 частини першої статті 50 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції» визначає, що неподання інформації 
Комітету, його територіальному відділенню у встановлені органами 
АМКУ, головою його територіального відділення чи нормативно
правовими актами строки є одним з видів порушення законодавства 
про захист економічної конкуренції, наслідком чого є, як то 
передбачено частиною першою статті 52 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції», накладення штрафу у розмірі до одного 
відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що 
передував року, в якому накладається штраф. 

На практиці виникають неузгодженості наведених правових 
норм з іншими нормативними та підзаконними нормативно
правовими актами, в тому числі з приписамибанківського 
законодавства у сфері розкриття банківської таємниці. 

Визначення «банківської таємниці» наведене в частині 1статті 
60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до 
якої інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка 
стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та 
взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є 
банківською таємницею. 

В силу частини 2 статті 60 ЗУ «Про банки і банківську 
діяльність», банківською таємницею, зокрема, є: 

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі 
кореспондентські рахунки банків у Національномубанку України; 
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2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням 
клієнта, здійснені ним угоди; 

3) фінансовоекономічний стан клієнтів; 
4) системи охорони банку та клієнтів; 
5) інформація про організаційноправову структуруюридичної 

особи  клієнта, її керівників, напрями діяльності; 
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи 

комерційної таємниці, будьякого проекту, винаходів, зразків 
продукції та інша комерційна інформація; 

7) інформація щодо звітності по окремому банку, завинятком 
тієї, що підлягає опублікуванню; 

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. 
Частиною 1 статті 1076 Цивільного кодексу України 

встановлено обов'язок банку гарантувати таємницю банківського 
рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості 
про операції та рахунки можуть бути наданітільки самим клієнтам або 
їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної 
влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть 
бутинадані виключно у випадках та в порядку, встановлених 
законодавством. 

Порядок розкриття банківської таємниці визначений статтею 62 
ЗУ «Про банки і банківську діяльність», в пункті 3частини 1 якої 
зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка 
містить банківську таємницю, розкривається банками органам 
прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства 
внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України  на 
їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної 
юридичної особи або фізичної особи  суб'єкта підприємницької 
діяльності за конкретний проміжок часу. 

3 пункту 3 частини 1 статті 62 ЗУ «Про банки  і банківську 
діяльність» однозначно випливає, що даною правовою нормою 
встановлено вичерпний обсяг інформації, яка розкривається 
комерційними банками на вимогу органів АМКУ, а саме встановлено 
обмеження по операціях за рахунками конкретної юридичної або 
фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний 
проміжок часу. 

При цьому, відповідно до абзацу 4 пункту 3.3 Правил 
зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці 
(які є нормативноправовим актом НБУ), банк відмовляє в розкритті 
інформації, що містить банківську таємницю, якщо за своєю формою 
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або змістом вимога відповідного державного органу не відповідає 
нормам частини 2 статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність». 

Слід зауважити, що в силу імперативнихприписівчастини1 
статті 56 ЗУ «Про Національний банк України», Національний банк 
видає нормативноправові акти з питань, віднесених до його 
повноважень (одним з таких нормативноправових актів і є Правила 
зберігання, захисту, використання та розкриття банківської 
таємниці),які є обов'язковими для органів державної влади і органів 
місцевого самоврядування, банків, підприємств, організацій та 
установ незалежно від форм власності, а також для фізичних осіб. 
Законодавство встановлює певний порядок та межі розкриття 
комерційними банками інформації, що становить банківську 
таємницю. Порушення ж такою порядкута неправомірне розкриття 
комерційним банком інформації, матиме своїм наслідком 
застосування відповідних санкцій до банку. 

Таким чином, на практиці, неузгодженість антимонопольно
конкурентного та банківського законодавства у сфері розкриття 
банківської таємниці може мати негативні наслідки для комерційних 
банків. 

Зокрема, в разі необхідності отримання від комерційних банків 
певної інформації, що становить банківську таємницю, голови 
територіальних відділень АМКУ, наділені компетенцією направляти 
відповідні вимоги до банківських установ, керуючись при цьому 
спеціальним законом («Про Антимонопольний комітет України»), 
який не встановлює будь яких обмежень щодо витребування 
банківської таємниці лише певною характеру. 

Проте, отримавши вказану вимогу АМКУ та виявивши, що 
запитувана інформація виходить за межі, встановлені пунктом З 
частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську 
діяльність», комерційний банк змушений керуватися абзацом 4 
пункту 3.3. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття 
банківської таємниці, які, в силу частини 1 статті 56 Закону України 
«Про Національний банк України» є обов'язковими для виконання 
органами державної влади та комерційними банками. У 
вказаномувипадку, комерційний банк повинен відмовити у її наданні 
з посиланням на норми банківського законодавства. 

В той же час, неподання комерційним банком інформації на 
вимогу голови територіального відділення АМКУ 
можерозцінюватись останнім як порушення положень статті 72 
Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та може 
бути підставою для накладення на штрафу урозмірі до одного 
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відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що 
передував року, в якому накладається штраф. 

Подання такої інформації, може розцінюватися Національним 
банком України як розголошення банківської таємниці та порушення 
статті 1076 ЦК України і статті 61Закону України «Про банки і 
банківську діяльність» щодо обов'язку банку по збереженню 
банківської таємниці. 

Отже, спостерігається неузгодженість правових норм в частині 
регулювання питання розкриття банківської таємниці на вимоги 
органів АМКУ, у зв'язку з відсутністю в антимонопольно
конкурентному законодавстві вказівки на можливі межі витребування 
органами АМКУ банківської таємниці. Вирішенням даної проблеми 
бачимо внесення змін до статті 221 «Про Антимонопольний комітет 
України» шляхом доповнення вказаної правової норми посиланням на 
можливість витребування від комерційних банків інформації саме по 
операціях за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи й 
суб'єкта Підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. 

Внесення запропонованих змін приведе статтю 22«Про 
Антимонопольний комітет України» у відповідністьдо положень 
пункту 3 частини 1 статті 62 Закону України«Про банки і банківську 
діяльність» та сприятиме однозначному розумінню та практичному 
застосуванню правових норм. 

Література: 
1) ЗУ «Про банки ібанківську діяльність»[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/212114. 
2) ЗУ «Про антимонопольний комітет України» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/365912 
Науковий керівник: Севастьяненко О.В., старший викладач 
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3 грудня 2016 року пройшов Synergy Global Forum, на якому 
виступив Кьелл Нордстрем – професор шведської школи економіки, 
який зарекомендував себе як вчений, прогнози якого збуваються 
майже зі стовідсотковою точністю. В своїй розповіді він навів ряд тез, 
одна із яких і надихнула мене написати дану роботу: «Ми 
знаходимось на початку найшвидшої урбанізації людства і ключове 
поняття тут «на початку». Нам здається, що все вже почалось і 
закінчилось, але це тільки старт».      
 На основі аналізу даних, що можна отримати у Державній 
службі статистики України чітко видно, що, в середньому, за останній 
90 років у кожному обласному центрі кількість жителів збільшилась 
на 500%, а у з’язку зі збільшенням кількості мешканців міст потрібно 
будувати все більше житлових будинків. Не кожен може дозволити 
собі купити квартиру на вторинному ринку нерухомості, а купуючи 
на первинному є занадто велика кількість ризиків, які не хоче 
застрахувати жодна страхова компанія. Так чому ж страхові компанії 
застраховують автомобілі, життя та здоров’я людини, але не надають 
послуги зі страхування ризиків забудовників та інвесторів житлових 
будинків? Щоб розібратись у цьому питанні слід проаналізувати ряд 
аспектів, що не дають можливість передбачити щонебудь під час 
будівництва: 

1) Відсутність одного єдиного закону. У нас є житловий кодекс, 
відповідно до статті 2 метою якого є забезпечення громадян права на 
житло, належного використання і схоронності житлового фонду. 
Закон України «Про кооперацію» надає обслуговуючим житлово
будівельним кооперативам право забудови й у тому числі житлових 
будинків, а Закон України «Про фінансовокредитні механізми і 
управління майном при будівництві житла та операціях з 
нерухомістю» взагалі запропонував майже ідеальну схему залучення 
коштів у будівництво. Але у законодавстві нашої країни не існує 
зведеного закону, що в повній мірі врегульовував би відносини між 
інвестором, забудовником та страховими компаніями (за їх участі). 

2) Відсутність усієї дозвільної документації. При чому тут слід 
розуміти, що може бути різна дозвільна документація. Це залежить, 
зокрема, від цільового призначення земельної ділянки. Але навіть 
стовідсоткова наявність дозвільної документації не гарантує того, що 
об’єкт буде законним будівництвом, адже ряд забудовників може 
порушувати обмеження, що встановлені законом або проектною 
документацією, наприклад:  побудувати замість 9 поверхів, які вказані 
у проектній документації, 25 поверхів, що тягне за собою анулювання 
дозвільних документів. Приклад: житловий комплекс «Флагман», у 
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проекті якого записано 9 поверхів, а по факту весною 2015 року 
побудували 25.  

3) Попередній договір купівліпродажу квартири. Уклавши 
даний вид договору із забудовником ви передаєте гроші за укладення 
в майбутньому договору купівліпродажу квартири після того, як 
будинок добудується. Зверніть увагу на те, що предмет договору це 
укладення в майбутньому основного договору купівліпродажу і 
підписавши даний договір та внісши частину коштів у вас не виникає 
жодних майнових прав на квартиру, при цьому ні ви, ні страхова 
компанія не зможе контролювати будівництво. 

4) Різні схеми залучення коштів та використання під час 
будівництва. Існує 3 основні схеми залучення коштів на будівництво 
житлових будинків:  

1. Шляхом створення обслуговуючих житловобудівельних 
кооперативів. Україні є безліч об’єктів, що будують житлово
будівельні кооперативи. Особам, що хочуть купити квартиру (пай) 
пропонують укласти договір про прийняття в асоційовані члени. 
Закон України «Про кооперацію» у статті 14 наголошує на тому, що 
асоційований член кооперативу має право лише дорадчого голосу, 
тобто по суті він не має права голосу взагалі. Тому, будучи 
асоційованим членом ви, фактично, ніяким чином не можете 
здійснювати контроль за будівництвом.     
 Також слід зазначити і те, що перед підписанням договору слід 
вичитати статут, зокрема усі аспекти, що регулюють виключення 
асоційованих членів з кооперативу. Наголосив я на цьому тому, що 
більшість житловобудівельних кооперативів прописують те, що за 
рішенням зборів учасників можна виключати асоційованого члена 
кооперативу.  

2. Укладення інвестиційного договору безпосередньо із 
забудовником (без створення Фонду Фінансування Будівництва). 
Відповідно до положень Закону України «Про фінансовокредитні 
механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з 
нерухомістю» внесення / перерахування фізичними особами 
грошових коштів для будівництва житлового будинку може 
здійснюватись виключно на банківський рахунок відповідної 
фінансової компанії (Фонду Фінансування Будівництва). 
Відповідно до ст. 4 Закону України «Про фінансовокредитні 
механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з 
нерухомістю» (далі – Закон): 
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«Управителем може бути фінансова установа, що отримала в 
установленому законодавством порядку дозвіл/ліцензію на 
здійснення визначеної цим Законом діяльності». 

Так, відповідно до ст. 5 цього закону: фінансові компанії 
створюють Фонди Фінансування Будівництва з метою отримання у 
власність житла довірителями (це фізичні особи, які укладають 
договори з фінансовою компанією та перераховують грошові кошти в 
якості оплати вартості житла). 

Відповідно до ст. 9 закону: фінансова компанія укладає із 
забудовником договір, за яким забудовник зобов'язується збудувати 
один або декілька об'єктів будівництва, ввести їх в експлуатацію в 
установленому законодавством порядку та передати об'єкти 
інвестування установникам цього фонду у строки та на умовах, 
визначених цим законом, Правилами фонду та договором управління 
майном, а управитель зобов'язується здійснювати фінансування 
будівництва цих об'єктів будівництва на умовах договору. 

Відповідно до ст. 19 Закону: 
«Після введення об'єкта будівництва в експлуатацію забудовник 

письмово повідомляє про це управителя та надає дані щодо фактичної 
загальної площі об'єктів інвестування. 

На підставі даних щодо фактичної загальної площі об'єктів 
інвестування довіритель за поточною ціною вимірної одиниці об'єкта 
інвестування здійснює остаточні розрахунки з управителем ФФБ та 
отримує в управителя ФФБ в обмін на свідоцтво про участь у ФФБ 
довідку за встановленою формою. Ця довідка є документом, що 
підтверджує право довірителя на набуття у власність закріпленого за 
ним об'єкта інвестування. 

Отриману від управителя ФФБ довідку про право довірителя на 
набуття у власність об'єкта інвестування довіритель надає 
забудовнику для подальшої державної реєстрації за довірителем 
права власності на закріплений за ним об'єкт інвестування.   
 Для проведення державної реєстрації права власності на 
закріплений за довірителем об'єкт інвестування забудовник та 
довіритель підписують складений забудовником акт прийняття
передачі об'єкта інвестування». Таким чином у зв’язку з відсутністю у 
схемі фінансування будівництва фінансової компанії (Фонду 
фінансування будівництва),  немає чітких гарантій і контролю за 
цільовим використанням грошових коштів, перерахованих інвестором 
фізичною особою на користь замовника будівництва для будівництва 
житлового будинку.     
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3. Створення Фонду Фінансування Будівництва. Але ризики 
присутні навіть у такій схемі, тому, що ФФБ опосередковано 
підпорядковані забудовнику та не має контролю з третьої сторони за 
тим, що зобов’язання зі сторони забудовника будуть виконані вчасно 
та у повній мірі. 

 6) Форсмажор та визнання юридичної особи банкрутом. 
Україна та ринок нерухомості пережив 3 кризи, кожна із яких 
негативним чином вплинула на ринок нерухомості:  

1. У 2005 рік, коли ціна за однин квадратний метр стрімко упала 
з 3000$ майже до 1500$.  

2. У 2008 рік, коли курс долара піднявся з 5 до 8 гривень за 1$. 
Ціна за квадратний метр дійшла 12001000$ в середньому. 

3. 20142017 рік. Події за останні 3 роки негативним чином 
вплинули на економіку нашої країни, курс долара піднявся до 27 
гривень. 

При цьому слід розуміти, що у безлічі забудовників не 
вистачало коштів виконати свої зобов’язання, так як відповідно до 
статті 533 Цивільного кодексу України розрахунки за грошовими 
зобов’язання в Україні проводяться в національній валюті України – 
гривні. А, оскільки, її курс стрімко падав це спричинило здороження 
будівельних матеріалів, послуг будівельних підрядних компаній. Крім 
того будівельні компанії, як правило, тримають кошти на рахунках у 
банку, а кожна із криз супроводжувалась ліквідацією більше 50 
банків. За період з 2014 по 18 березня 2017 року за статистикою 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за останні ліквідовано 
більше 120 банків на території України. Окремо хочу наголосити на 
тому, що найбільш відомий банк України «ПриватБанк» 
націоналізовано і були заморожені транзакції між юридичними 
особами.  
 Отже, виходячи із вищезазначеної інформації, навіть пересічний 
громадянин зрозуміє чому страхові компанії не хочуть брати на себе 
ризики інвесторів, зокрема:  

1) Не має чіткої схеми використання грошей, тому їх можуть 
використовувати не за цільовим призначенням, відмивати в дуже і 
дуже великих масштабах навіть у державних компаніях (УКРБУД та 
КИЇВМІСЬКБУД), тому, що Фонд Фінансування Будівництва у них 
створений з ініціативи забудовника та опосередковано 
підпорядкований йому. 

2) Наявність дозвільної документації у забудовника на момент 
укладення договору купівліпродажу не гарантує того, що вона у 
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нього буде в подальшому і що він не буде порушувати проектні 
умови та законодавство в цілому. 

3) Відсутність єдиного закину, що в повній мірі регулював би 
дану сферу. Із низки законів створили цивільний, житловий, 
господарський та інші кодекси, тому, я вважаю, слід створити 
нормативноправовий акт, що регулюватиме відповідну сферу у 
повній мірі, як варіант кодекс житлового та комерційного будівництва 

4) При підписанні договорів слід вчитуватись не тільки кожне 
слово, але і у статути юридичних осіб, вивчення який займає не мало 
часу.  

5) Нестабільна ситуація в країні.  
Література: 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 
Становлення України як правової, соціальної держави потребує 

постійного удосконалення існуючих і створення нових механізмів, 
спрямованих на реалізацію прав та свобод людини і громадянина. 
Інститут прав людини повинен займати центральне місце не лише в 
нормах цивільного права, а й інших галузей права. Конституція 
України встановлює обов’язок держави створити умови для реалізації 
прав людини, в тому числі і тих, що пов’язані з життям, здоров’ям, 
працездатністю та пенсійним забезпеченням. 

Охороняти та забезпечувати реалізацію прав та інтересів 
громадян у випадку понесення не передбачуваних втрат можна за 
допомогою інституту особистого страхування. Страхування життя  
це  вид  особистого  страхування,  який передбачає обов'язок 
страховика здійснити страхову виплату  згідно  з  договором  
страхування  у  разі  смерті застрахованої особи,  а  також,  якщо це 
передбачено договором страхування,  у разі дожиття застрахованої  
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особи до закінчення строку дії договору страхування та (або) 
досягнення  застрахованою  особою  визначеного  договором віку.  
Умови  договору  страхування життя можуть також передбачати 
обов'язок страховика здійснити страхову виплату у  разі  нещасного 
випадку,  що  стався  із  застрахованою  особою,  та (або) хвороби 
застрахованої особи.  У разі, якщо при настанні страхового випадку 
передбачено   регулярні   послідовні   довічні   страхові  виплати  
(страхування  довічної  пенсії),  обов'язковим  є  передбачення  у  
договорі  страхування ризику  смерті застрахованої особи протягом 
періоду між початком дії договору страхування та першою  
страховою виплатою  з  числа  довічних  страхових  виплат.  В інших 
випадках передбачення ризику  смерті  застрахованої  особи  є  
обов'язковим протягом всього строку дії договору страхування 
життя[1]. 
 Страхування життя є універсальним інструментом для 
вирішення багатьох соціальних завдань. Насамперед, це матеріальне 
забезпечення особи після досягнення пенсійного віку чи у випадку 
втрати дієздатності через нещасний випадок. На Заході виплати за 
довгостроковими договорами страхування складають основу доходу 
громадян пенсійного віку[2]. 
  Страхування життя в усьому світі розглядається як один з 
наймогутніших резервів внутрішніх інвестицій. Так, у Франції в 1999 
р. із загальних інвестицій страховиків у розмірі 701 млрд. євро 610 
млрд., або 87%, ішло на страхування життя. У середньому в Європі ця 
цифра коливається в межах 8085%. У світі протягом останніх років 
спостерігається тенденція збільшення частки страхування життя у 
структурі всіх страхових платежів. З 1990 року вона збільшилась на 
10%. У структурі ВВП частка страхування в середньому складає б —
10%, у Швейцарії  12%, а в Південній Африці 16%. У таких країнах, 
як США, Великобританія, Канада розмір страхових платежів на 
одиницю населення перевищує 3000 дол., а в Швейцарії та Японії  
4000 дол. Це лише кілька прикладів, що характеризують потенціал 
галузі у розвинутих країнах світу. У Східній Європі найбільших 
успіхів досягла Словенія, де платежі зі страхування складають майже 
500 дол. на одиницю населення, або 5% ВВП. У Польщі цей показник 
становить 124 дол. та понад 3% ВВП і в Росії  42 дол. на одиницю 
населення або 2,5 % ВВП. В Україні цей механізм не діє[3]. 
 У сучасних умовах страхування життя являє собою обов'язки 
страховика по страхових виплатах у випадках: 

1) дожиття до обумовленого в договорі терміну; 
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2) забезпечення людини в старості або при втраті 
працездатності; 

3) смерті; 
4) забезпечення кредиту перш за все іпотечного; 
5) накопичення коштів для оплати освіти дітей або для надання 

їм фінансової підтримки при досягненні ними повноліття. 
Страховий ризик при страхуванні життя  це тривалість 

людського життя. Ризиком не є сама смерть, а час її настання, бо 
страховий ризик має два аспекти: померти в молодому віці або раніше 
середньої тривалості життя; жити в старості, маючи велику тривалість 
життя, що потребує отримання регулярних доходів без продовження 
трудової діяльності[2]. 

Звернемо увагу на особливості страхування життя, що 
притаманні всім страховим програмам, де предметом страхового 
захисту є життя фізичної особи: 

1. Довгостроковість договору страхування. 
2. Договір страхування життя вважається вигідним вкладенням 

грошей, тому що накопичення страхової суми здійснюється з 
урахуванням норми доходності (становить зараз 4% річних); 

3.  У разі дострокового припинення договору страхування 
життя страховик виплачує страхувальникові викупну суму. 

4. У договорах страхування життя завжди вказуються вигодо 
набувачі. Вигодонабувач  особа, визначена страхувальником для 
отримання належних сум страхових виплат у разі, якщо 
страхувальник (застрахований) не буде здатний скористатися ними 
самостійно. 

5. При формуванні ціни страхового ризику використовують 
таблиці смертності[4]. 

Згідно з Податковим кодексом (стаття 14.1.52.) договір 
довгострокового страхування життя договір довгострокового 
страхування життя  договір страхування життя строком на п'ять і 
більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у 
вигляді ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закінчення 
терміну дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі 
страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір 
не може передбачати часткових виплат протягом перших п'яти років 
його дії, крім тих, що здійснюються у разі настання страхових 
випадків, пов'язаних із смертю чи хворобою застрахованої особи або 
нещасним випадком, що призвело до встановлення застрахованій 
особі інвалідності I або II групи чи встановлення інвалідності особі, 
яка не досягла вісімнадцятирічного віку. При цьому платник податку 
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 роботодавець не може бути вигодонабувачем за такими договорами 
страхування життя. 
 Найбільш популярні види страхування життя, які мають ощадну 
функцію: змішане страхування життя, страхування дітей, страхування 
до одруження, довічне страхування, страхування добровільної пенсії. 
 Обсяги страхової відповідальності за договором страхування 
життя визначають, виходячи зі складу страхових випадків (ризиків) і 
страхової суми. 
Страхову суму при страхуванні життя встановлюють за згодою 
сторін. У правилах страхування життя страховик може передбачити 
мінімальну страхову суму, з якої починають укладання договорів 
страхування. Якщо в договір страхування включено тільки один 
страховий випадок, то страхова сума за страховим випадком і 
договором в цілому буде однаковою. Якщо в договір включено кілька 
страхових випадків, то розмір загальної страхової суми залежатиме 
від розміру страхової суми кожного страхового випадку. Для 
страхувальника страхування життя тим дорожче, чим більша кількість 
страхових ризиків охоплена страховим захистом і чим більша 
загальна величина страхової суми за договором[5]. 

Таким чином, рівень розвитку ринку зі страхування життя 
безпосередньо пов'язаний з рівнем стабільності економічної системи 
та рівнем добробуту. І тільки поверховий погляд виявляє рівень 
добробуту як причину, а обсяг страхового захисту з особистого 
страхування в цілому та страхування життя як наслідок високого 
рівня добробуту. Насправді, взаємодіючи, причина і наслідок 
міняються місцями. І страхування життя для багатьох застрахованих є 
запорукою збереження високого рівня добробуту. Звісно, живучи за 
економічної системи, в якій переважна більшість населення всю свою 
життєву енергію витрачає на виживання, не до страхування життя. 
Але в міру просування країни до соціально орієнтованої економіки 
потреби в страховому захисті зростають. Зростає у не схильного до 
ризику населення й потреба здійснювати у формі страхування життя 
заощадження. 
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ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНОЇ  ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У 
ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ 

Питання юридичної відповідальності в умовах становлення і 
розвитку ринкових відносин у нашій державі набувають особливої 
актуальності за останній час, адже стосуються важливих майнових 
інтересів учасників трудових правовідносин. Однією із видів 
юридичної відповідальності у трудовому праві є матеріальна 
відповідальність, яка передбачає обов'язок однієї із сторін трудового 
правовідношення відшкодовувати збитки, заподіяні іншій стороні 
протиправними і винними діями. Незважаючи на велику кількість 
проблем у цій сфері, деякі роботодавці занадто переймаються 
збереженням свого майна, укладаючи договори про повну 
матеріальну відповідальність навіть з тими працівниками, з якими 
трудовим законодавством не передбачено укладення таких договорів. 
Або часто за працівниками закріплюють оргтехніку, меблі та інші 
матеріальні цінності з погрозами стягнути з них їхню вартість у разі їх 
ушкодження чи втрати. Також працівники не знають своїх прав у 
сфері застосування умов та підстав матеріальної відповідальності за 
трудовим законодавством, що призводить до виникнення 
непорозумінь і проблем у стосунках  з іншою стороною трудових 
правовідносин. 

Матеріальна відповідальність у трудовому праві носить 
двосторонній, взаємний характер. Складовими частинами її є: 
матеріальна відповідальність працівників і матеріальна 
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відповідальність роботодавця – власника підприємства, установи, 
організації або уповноваженого ним органу чи фізичної особи.  

Прилипко С. М. зазначає, що під час з’ясування сутності 
інституту матеріальної відповідальності необхідно виходити з того, 
що суб’єкти трудових правовідносин знаходяться в нерівному 
становищі стосовно один одного. Працівник – менш захищена й 
економічно слабша сторона трудових правовідносин. Така нерівність 
суб’єктів трудових правовідносин зумовлює певну спрямованість 
завдань і функцій, особливості правового регулювання матеріальної 
відповідальності роботодавця перед працівником та забезпечення дії 
особливого правового механізму її реалізації [1, с.157]. 

Відповідно до чинного законодавства, в основі матеріальної 
відповідальності роботодавця лежить його обов’язок створити умови, 
необхідні для нормальної роботи; забезпечити здорові та безпечні 
умови праці, а також впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки 
та санітарногігієнічні умови, які запобігають виробничому 
травматизму і виникненню професійних захворювань працівників.  

Загальні правила щодо матеріальної відповідальності 
працівників визначаються главою IX Кодексу законів про працю 
України [2] та Положенням про матеріальну відповідальність робочих 
і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, 
затвердженим Указом Президії Верховної Ради СРСР від 13 липня 
1976 року № 4204IX [3]. Зазначені норми визначають підстави і 
умови покладення матеріальної відповідальності на працівників, а 
також розміри такої матеріальної відповідальності. Видами 
матеріальної відповідальності є: 1) обмежена матеріальна 
відповідальність. 2) повна матеріальна відповідальність. 3) підвищена 
матеріальна відповідальність. 4) колективна матеріальна 
відповідальність 

Згідно з частиною 2 статті 130 КЗпП України матеріальна 
відповідальність на працівника покладається тільки за пряму дійсну 
шкоду, проте саме визначення прямої дійсної шкоди в КЗпП України 
також не дається. Пленум Верховного Суду України в частині 2 
пункту 4 Постанови від 29 грудня 1992 року, №14 «Про судову 
практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної 
підприємствам, установам, організаціям їх працівниками» дав 
роз’яснення, що слід розуміти під прямою дійсною шкодою. Під 
такою шкодою, зокрема, потрібно розуміти втрату, погіршення або 
зниження цінності майна, необхідність для підприємства, установи, 
організації провести затрати на відновлення, придбання майна чи 
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інших цінностей чи провести зайві, тобто викликані внаслідок 
порушення працівником трудових обов’язків, грошові виплати. 

Суть повної матеріальної відповідальності полягає в тому, що 
працівник повинен відшкодувати збиток, заподіяний підприємству, в 
повному обсязі, без урахування розміру його середньомісячного 
заробітку. 

Слід зазначити, що факт укладення договору про повну 
матеріальну відповідальність не може бути підставою для 
притягнення працівника до повної матеріальної відповідальності, 
якщо він не підпадає під категорію працівників, з якими роботодавець 
згідно із законодавством може укладати такий договір.  

Потрібно зазначити, що однією з головних причин поширення 
неправильного застосування норм інституту матеріальної 
відповідальності є відсутність у працівників та роботодавців 
достатніх правових знань. Також значною проблемою цього інституту 
трудового права є те, що окрім нормативноправових актів України 
питання матеріальної відповідальності регулюють декілька актів 
колишнього СРСР. Ці нормативноправові акти є застарілими і не 
відповідають сучасному регулюванню трудових відносин, тому 
потрібно прийняті нові.  

Матеріальна відповідальність працівника і матеріальна 
відповідальність роботодавця становлять дві самостійні складові 
інституту матеріальної відповідальності за нормами трудового права 
як різновиду юридичної відповідальності і входять до її складу. 
Матеріальна відповідальність роботодавця має трудоправову 
природу, а отже, має бути врегульована більш детально саме у 
трудовому законодавстві України. У зв’язку з цим вважаємо, що у 
новому Трудовому кодексі слід передбачити окремі глави 
«Матеріальна відповідальність працівника» та «Матеріальна 
відповідальність роботодавця», де детально закріпити підстави, 
умови, випадки матеріальної відповідальності кожної зі сторін та 
санкції у випадку їх невиконання. 
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ПИТАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ 
До спеціальних категорій осіб, які мають додаткові гарантії у 

працевлаштуванні ст. 14 Закону України «Про зайнятість 
населення»[1] віднесено: молодь, яка закінчила або припинила 
навчання у загальноосвітніх, професійнотехнічних і вищих 
навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або 
альтернативної (невійськової) служби і яка вперше приймається на 
роботу; особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 
10 і менше років; інваліди, які не досягли пенсійного віку та ін.  

Трудове законодавство оперує поняттям «молодь» і 
«неповнолітні» як особи, які не досягли вісімнадцяти років. У той же 
час поняття «молодь» в трудових правовідносинах має вікові межі від 
15 до 28 років, але згідно ст. 188 КЗпП України[2] за згодою одного з 
батьків допускається прийняття на роботу осіб по досягненні ними 
чотирнадцятирічного віку. Але доволі часто можна спостерігати 
участь дітей, яким ще не виповнилося 14 років у різних видах 
реклами, телепередачах, фільмах в яких дозволяється офіційне 
використання праці неповнолітніх. Для врегулювання цього питання 
необхідно внести зміни у діючий КЗпП України, які б стосувалися 
праці таких категорій неповнолітніх і давали законні підстави та 
можливості використовувати їх у створенні видовищних, 
театральних, концертних і кінематографічних заходах та передачах. У 
той же час служба у справах дітей повинна контролювати 
використання праці таких дітей і не дозволяти зловживати батькам чи 
виробникам відповідної продукції щодо непосильних навантажень на 
неповнолітній дитячий організм.  

У різних країнах існують спеціальні інституційні механізми 
боротьби із дискримінацією при наймі на роботу осіб, які потребують 
підтримки суспільства та держави. 
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Положення ст. 29 Закону України «Про зайнятість населення» 
передбачають розширення можливостей для підвищення 
конкурентоспроможності молоді щодо проходження стажування.  

Мета стажування це  набуття досвіду з виконання професійних 
завдань та обов'язків, удосконалення професійних знань, умінь та 
навичок, вивчення та засвоєння нових технологій, техніки, набуття 
додаткових компетенцій. З одного боку, це є позитивним моментом 
щодо можливостей працевлаштування молоді, а з іншого  це 
покладання додаткових зобов’язань на роботодавця, які його 
особливо не зацікавлять.  

 Згідно законодавства, керівник підприємства відповідає за 
створення належних умов роботи та забезпечення оплати праці 
стажиста, якщо він виконує професійні роботи відповідно до наданих 
йому завдань. Стажист зобов’язаний дотримуватися вимог 
установчих документів і правил внутрішнього трудового розпорядку, 
установлених на підприємстві та умов колективного договору. При 
виплаті заробітної плати та створенні належних умов праці, 
проведенні інструктажу з охорони праці між роботодавцем і 
стажистом посуті виникають трудові відносини, які мають ознаки 
укладення строкового трудового договору терміном дії на 6 місяців. 
Своїм листом Міністерство соціальної політики від 07.03.2014 № 
300/039/9714 повідомило, що стажери можуть проходити стажування 
на підставі строкових трудових договорів або договорів про 
стажування. Якщо зі студентом укладено трудовий договір, то він 
отримує заробітну плату. Якщо ж укладено договір про стажування, 
то роботодавець забезпечує оплату виконаних робіт на підставі акта 
здаванняприймання робіт. І такі відносини переходять у площину 
цивільноправових і відповідно заробітна плата не виплачується, 
щорічні відпустки не надаються, трудовий договiр не укладається, то 
вiдповiдно i трудова книжка на таку особу не заповнюється. 

За трудовими відносинами особа підлягає 
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і 
сплачує єдиний соціальний внесок, а особа, яка стажується 
загальнообов’язковому соціальному страхуванню не підлягає.  

Проаналізувавши законодавчі вимоги щодо працевлаштування 
молоді напрошується висновок, що роботодавець не поспішатиме 
брати на стажування студентів, адже додаткових стимулів для себе 
він не матиме. І враховуючи на сьогоднішній день високий рівень 
безробіття, то простіше буде найти роботодавцю кваліфікованого 
працівника уже зі стажем роботи в певній сфері чим навчати 
студента. Із досвіду багатьох розвинутих країн випливає, що 
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найбільша частина випускників навчальних закладів отримує роботу 
після їх закінчення у тих роботодавців, де вони проходили 
стажування під час навчального процесу, а це на жаль у нашій 
державі не відбувається. У національному законодавстві відсутні 
нормигарантії, що забезпечували (за умови успішного проходження 
стажування і належного виконання робіт студентами) можливість 
працевлаштуватися, після закінчення навчання, за місцем 
проходження свого стажування. 

На даний час дискримінація в сфері трудових відносин у нашій 
державі доволі поширене явище і особливо благодатним грунтом для 
неї є високий рівень безробіття. А от напрямки її подолання 
потребують значних зусиль і змін  у державі, суспільстві, а також 
зміни стереотипів мислення щодо ролі молоді на ринку праці. Тому 
чинне трудове законодавство, у частині регулювання праці молоді 
певною мірою не відповідає сучасним вимогам і потребує 
вдосконалення з використанням позитивного зарубіжного досвіду. 

Молодь є майбутнім української держави і на ринку праці є 
вразливою категорією, тому держава зобов’язана піклуватися про них 
та максимально намагатися забезпечувати її першим робочим місцем. 
Тому основна увага законодавця має бути спрямована на створення 
сприятливих соціальноекономічних умов працездатної молоді. Для 
цього необхідно створювати і реалізовувати програми, які б сприяли 
працевлаштуванню молоді, причому не тільки авторитарними, а й 
демократичними методами. 

Розв’язання проблем працевлаштування молоді передбачає 
вирішення цілого комплексу задач таких як: удосконалення 
законодавчої бази у цій сфері з врахуванням реалій суспільного 
життя; впровадження дієвих способів стимулювання роботодавців; 
стимулювання розвитку молодіжного підприємництва; передбачити 
законодавчі гарантії щодо стажування студентів вищих та учнів 
професійнотехнічних закладів за умови подальшого 
працевлаштування таких осіб на конкретні робочі місця.  
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НЕТИПОВІ (НЕСТАНДАРТНІ) ВИДИ ТРУДОВИХ 
ДОГОВОРІВ 

Поява в інституті зайнятості нових форм праці, які 
відрізняються від наявних своєю організацією, гнучкістю, 
застосуванням інформаційнотелекомунікаційних технологій та 
збільшенням значимості творчої компоненти праці спричинили низку 
проблем правового характеру, пов’язаних із браком правового 
регулювання нестандартної зайнятості чинним національним 
законодавством, зокрема, відсутністю чітких норм щодо конструкції і 
змісту трудового договору. Тому вважаємо звернення до зазначеної 
проблематики таким, що відповідає потребам часу. 

Аналізуючи ст. 1 нового Закону України «Про зайнятість 
населення» № 5067VI від 05.07.2012 р. зауважимо, що стандартною 
або традиційною вважається повна зайнятість  зайнятість працівника 
за нормою робочого часу, передбаченою у відповідності із 
законодавством, колективним або трудовим договором [1]. Це – 
наймана праця на умовах повного робочого часу на основі 
безстрокового трудового договору з оформленням трудових відносин, 
як правило, безпосередньо на підприємстві, установі, організації (у 
роботодавця). При зміні хоча б однієї з перелічених умов доцільно 
вести мову про нестандартну зайнятість. 

Явище нетипової зайнятості добре відоме чинному 
законодавству про працю, ним регулюється, зокрема, самозайнятість, 
праця на умовах строкових трудових договорів або неповного 
робочого часу, праця за цивільноправовими договорами тощо. 

Сьогодні на ринку праці виникли нові форми нестандартної 
праці, не регламентовані чинним трудовим законодавством, серед 
яких варто відзначити дистанційну зайнятість (телероботу) і 
запозичену працю. 

Серед різноманітних ознак, властивих такій зайнятості, 
виділимо окремі її юридичні риси, якот:  
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- у теоретичному плані в основу нестандартної зайнятості 
покладено нетипові трудові правовідносини;  

- сторони таких трудових правовідносин погоджують між 
собою умови праці, не передбачені законодавством про працю;  

- між сторонами відсутній письмовий трудовий договір або 
укладений нетрадиційний трудовий договір, який 
відрізняється від усталеного за конструкцією і змістом;  

- працівник виконує роботу не за місцем розташування 
роботодавця;  

- високий ступінь правової індивідуалізації трудових відносин. 
При запозиченій (залученій) праці працівник, залишаючись 

оформленим в одного роботодавця, передається в розпорядження 
іншого. За сучасних умов у межах запозиченої праці виокремлюють  

- аутсорсинг,  
- аутстафінг,  
- лізинг персоналу. 
- Іншим поширеним видом нестандартної зайнятості є телеробота 

або дистанційна зайнятість. Для неї характерними є дві ознаки:  
- виконання роботи не за місцем розташування роботодавця;  
- застосування при цьому інформаційнокомунікаційних 

технологій. 
Вбачаємо позитив запровадження такого виду зайнятості в тому, 

що вона, хоча і частково, але дозволяє подолати проблему безробіття, 
вирішення якої є одним із пріоритетних напрямків політики нашої 
держави, та суспільства, в цілому. 

До того ж, нетипові види трудової зайнятості є доволі 
привабливими як для роботодавців, так і для різних категорій 
працівників. 

Необхідно зазначити, що основними противниками таких 
відносин стали профспілкові організації. На їх думку, нестандартні 
види зайнятості – це загроза робітничому руху. Наслідком їх 
поширення є погіршення умов та оплати праці, істотне зменшення 
соціальних стандартів. 

Поряд з цим, нетипові види зайнятості розцінюються як 
найпоширеніші форми прихованих трудових відносин в Україні. На 
практиці, виконання роботи на умовах нетипової її організації, 
здійснюється як на підставі трудового договору, так і за цивільно
правовими договорами, а іноді, загалом, без належного оформлення, 
що своєю чергою, призводить до різних правових наслідків [2]. 

На нашу думку, важливо щоб обираючи той чи інший договір про 
працю сторони були вільні у своєму виборі, їх наміри 
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супроводжувалися прозорістю, були належним чином оформлені у 
відповідній формі та надійно законодавчо захищені.  

На сьогодні, хоча необхідність законодавчого регулювання 
нестандартних (нетипових) видів трудової зайнятості в Україні давно 
назріла, проте, вони так і не отримали ні законодавчого закріплення, 
ні втілення у відповідних законопроектах. Зволікання з вирішенням 
цієї проблеми може посилити напругу в соціальнотрудовій сфері та 
негативно позначитися на ринку праці. 
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ПРЕЦЕДЕНТ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА В УКРАЇНІ 
Як відомо, Україна належить до романогерманської правової 

сім’ї, тобто це означає що головним джерелом права для українського 
законодавства є нормативноправовий акт. В якості другорядних 
джерел права в Україні виступають: правовий звичай, правовий 
(судовий) прецедент та нормативноправовий договір. Українське 
законодавство не керується такими джерелами права як правова 
доктрина та релігійноправова норма. 

Ми розглянемо доцільність використання правового (судового) 
прецеденту на території України як основного джерела права, що 
власне і обумовило актуальність обраної теми. 

Використання юридичного (судового) прецеденту як основного 
джерела права має наступні переваги: практична обґрунтованість, 
точність та гнучкість. Практична обґрунтованість полягає в тому, що 
він зумовлений потребою розв’язання конкретних реальних життєвих 
ситуацій. Точність юридичного (судового) прецеденту полягає в 
повній узгодженості обставинам певної справи. Гнучкість правового 
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(судового) прецеденту означає, що від нього завжди можна 
відхилитись, якщо вирішувана справа буде відрізняється від судового 
прецеденту.  

Розглянувши переваги прецедентного права можна 
переконатися, що воно завжди буде відповідати рівню правового 
розвитку держави та законодавства. Але всетаки постає питання: чи 
потрібно Україні використовувати правовий (судовий) прецедент як 
основне джерело права?  

Існують як прихильники так і противники використання 
судового прецеденту як головного джерела права в Україні, є дискусії 
щодо можливості визнання судових рішень судовими прецедентами.  

Прихильники концепції судового прецеденту вважають, що 
застосування прецеденту в юридичній діяльності нашої держави є 
нагальною потребою, бо для неї вже створені необхідні, як вони 
вважають, правові та політичні передумови. Вони вважають, що 
Україна вже рухається на шляху до прецедентного права, нічого 
кращого, окрім прецедентного права, ще не було вигадано чи 
створено. Крім того прихильники цієї концепції повністю переконані, 
що саме судова влада може і має вдосконалювати українське 
законодавство шляхом заповнення прогалин в законодавстві та 
надання тлумачення, які ніхто інший не може надати.  

Але виникає питання: чи зможе судовий прецедент органічно 
влитися в українське законодавство? Покаже час. 

Противники згаданої концепції говорять, що українським 
суддям під час здійснення правосуддя достатньо буде лише 
застосувати та керуватися існуючими нормами права, а не створювати 
нові. Вони вважають, що Україна ще не готова до визнання судового 
прецеденту головним джерелом права, бо існує великий рівень 
недовіри українських громадян до судової системи, оскільки в даний 
час суди є досить корумпованими, несправедливими та недостатньо 
компетентними у вирішенні багатьох судових справ.  

Крім цього, в різних регіонах України судами можуть 
виноситися зовсім різні рішення стосовно однакових правовідносин. 
Справді, це досить важливі фактори, які ні в якому разі не можна 
випускати з уваги. Також варто додати, що Україна має досягти 
статусу правової держави, високого рівня правової культури та 
правової свідомості, як в країнах англоамериканської правової сім’ї, 
де використовується прецедентне право, таких як Велика Британія чи 
Сполучені Штати Америки.  

Крім того, не слід забувати про недоліки системи прецедентного 
права: неузгодженість, слабка впорядкованість та казуїстичність.  
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Враховуючи проблеми та недоліки, які існують в українському 
законодавстві та судовій системі, можна зробити висновок, що наша 
держава ще не досягла того рівня правового розвитку та розвитку 
судової системи, який існує у Великій Британії чи Сполучених 
Штатах Америки, а тому, на нашу думку, на сьогодні визнання 
судового прецеденту як головного джерела права в Україні не 
принесе бажаних результатів.  

Але в жодному разі не варто відмовляти від судової практики як 
допоміжного джерела права. В Україні є цікава судова практика. 
Судова практика, на відміну від судового (правового) прецеденту, є 
комплексним рішенням вищих судів з певного юридичного питання, в 
якому здійснюється конкретизація та тлумачення існуючих норм 
права, узагальнюється єдина практика застосування норм права.  

Тобто, на нашу думку, судова практика може позитивно 
вплинути на розвиток законодавства України та наблизити нас до 
набуття статусу правової держави. 

Отже, можна підсумувати, що на даному етапі розвитку Україні 
буде недоцільно використовувати правовий (судовий) прецедент як 
основне джерело права, оскільки наша держава ще не досягла 
потрібного рівня розвитку судової системи та законодавства, високої 
довіри українських громадян до судів. 
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ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 
ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ 

Під бізнеспроцесом будемо розуміти сукупність 
взаємопов'язаних операцій (робіт) з виготовлення готової продукції 
або виконання послуг на основі споживання ресурсів. Управління 
бізнеспроцесами націлене на виконання якісного обслуговування 
споживачів (клієнтів). При цьому в ході управління бізнеспроцесами 
всі матеріальні, фінансові та інформаційні потоки розглядаються у 
взаємодії. 

Управління бізнеспроцесами доцільно розглядати і на рівні 
взаємодії різних підприємств, коли потрібна координація діяльності 
підприємствпартнерів в потоках товароруху або в логістичних 
процесах. 

В якості основних бізнеспроцесів підприємства найчастіше 
виділяють наступні: 
 Процеси товароруху (логістики), пов'язані з основною 

діяльністю підприємства  випуском продукції і 
обслуговуванням кінцевих споживачів. 

 Процеси підготовки виробництва, націлені на планування 
діяльності підприємства з позиції задоволення потреб 
потенційних споживачів і виведення на ринок нових продуктів і 
послуг  дослідження ринку (маркетинг), стратегічне 
планування виробництва, конструкторська і технологічна 
підготовка виробництва (проектування та інжиніринг). 

 Процеси інфраструктури, орієнтовані на підтримку ресурсів в 
працездатному стані (підготовка і перепідготовка кадрів, 
закупівля та ремонт обладнання, соціальнокультурне 
обслуговування працівників підприємств) [2]. 
Імітаційне моделювання  це метод, що дозволяє будувати 

моделі процесів, які описують, як ці процеси проходили б насправді 
[1]. 

Програмним інструментарієм є Anylogic, який містить механізм 
імітаційного моделювання та дозволяє виконувати симуляції 



536 
 

створених моделей бізнеспроцесів. При цьому для кожного завдання 
в процесі призначається час виконання, вартість та інші 
характеристики, які можуть бути змінними величинами. 

AnyLogic – програмне забезпечення для імітаційного 
моделювання, розроблене російською компанією 
TheAnyLogicCompany (колишня «Екс Джей Текнолоджис», англ. 
XJTechnologies). Інструмент володіє сучасним графічним 
інтерфейсом і дозволяє використовувати мову Java для розробки 
моделей [3]. 

Суть імітаційного моделювання полягає в тому, що на вхід 
створеної моделі бізнеспроцесу надходить задана кількість запитів в 
певному часовому інтервалі. Кількість запитів відповідає тій кількості 
разів, що процес повинен бути повністю виконаний. Відповідно, при 
обробці чергового запиту накопичується статистика про виконання 
різних етапів бізнеспроцесу. 

З метою безперервного вдосконалення можна моделювати 
бізнес процеси, а потім впроваджувати їх і здійснювати моніторинг, 
приймаючи ті чи інші заходи на основі ключових показників 
ефективності. 

Таким чином, бізнеспроцеси тісно пов'язуються зі 
стратегічними цілями підприємства і в міру необхідності 
коригуються, що дуже зручно в умовах швидкоплинних змін в бізнес 
середовищі. 
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База даних – сукупність даних, організованих відповідно до 
концепції, яка описує характеристику цих даних і взаємозв'язки між їх 
елементами; ця сукупність підтримує щонайменше одну з областей 
застосування. В загальному випадку база даних містить схеми, 
таблиці, подання, збережені процедури та інші об'єкти. Дані у базі 
організовують відповідно до моделі організації даних[3]. Таким 
чином, сучасна база даних, крім саме даних, містить їх опис та може 
містити засоби для їх обробки. 
В базі даних підприємства, наприклад, може зберігатися: 

1. вся інформація про штатний розклад, про робітників і 
службовців підприємства; 

2. відомості про матеріальні цінності; 
3. дані про надходження сировини і комплектуючих; 
4. відомості про запаси на складах; 
5. дані про випуск готової продукції; 
6. накази і розпорядження дирекції і т. п. 

Навіть невеликі зміни будьякої інформації можуть приводити 
до значних змін у різних інших місцях. 

Бази даних класифікують за різними критеріями. За моделлю 
організації даних розрізняють такі бази даних: 

 Ієрархічна. Ієрархічна база даних може бути представлена як 
дерево, що складається з об'єктів різних рівнів. Між об'єктами 
існують зв'язки типу «предокнащадок». При цьому можлива 
ситуація, коли об'єкт не має нащадків або має їх декілька, тоді 
як у об'єктанащадка обов'язково тільки один предок. 

 Мережна. Така база даних подібна до ієрархічної, за винятком 
того, що кожен об'єкт може мати більше одного предка. 

 Реляційна. Реляційна база даних зберігає дані у вигляді таблиць.  
 Об'єктноорієнтована. У базі даних цього виду дані оформляють 

у вигляді моделей об'єктів. 
За розміщенням даних виділяють такі види баз: 

 Локальна, або централізована. Така база даних підтримується на 
одному комп'ютері. 

 Розподілена. Частини такої бази даних розміщують на різних 
комп'ютерах мережі. 
Система управління базами даних — сукупність програмних і 

лінгвістичних засобів загального або спеціального призначення, що 
забезпечують управління створенням та використанням баз даних[2]. 

Основне призначення системи управління базами даних 
(скорочено – СУБД) — створення та підтримка в актуальному стані 
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бази даних, а також зв'язок її з програмами розв'язування економічних 
завдань (прикладні програми користувачів)[2].  

Організація єдиної бази даних стала можливою лише завдяки 
тому, що були створені спеціальні програмні продукти — системи 
управління базами даних. 

У світі існує безліч СУБД. Незважаючи на те, що вони можуть 
порізному працювати з різними об'єктами і надають користувачу 
різні функції й засоби, більшість СУБД спираються на єдиний 
устояний комплекс основних понять. Це дає нам можливість 
розглянути одну систему й узагальнити її поняття, прийоми й методи 
на весь клас СУБД. Найпоширенішими СУБД є Visual FoxPro та 
Microsoft Access [1]. 
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МЕТОДИ ТА ПІДХОДИ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 
ПІДПРИЄМСТВ 

Побудова моделі бізнеспроцесів – складне завдання, яка 
вимагає певного набору методів та засобів для її розв’язання 

Слід зазначити, що методом моделювання є сукупність певних 
правил, способів, прийомів, норм пізнання та дій. 

Серед підходів до побудови моделей бізнеспроцесів можна 
виділити наступні [1]:  

 функціональне моделювання;  
 об’єктноорієнтоване моделювання;  
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 імітаційне моделювання. 
За функціонального підходу головним елементом є функція 

(бізнесфункція, дія, операція). При такому підході система подається 
у вигляді ієрархії взаємозалежних функцій. Моделювання бізнес
процесів зводиться до побудови їх схеми у вигляді послідовності 
кроків, а саме, виконання бізнесфункцій. Перевагою такого підходу є 
наочність послідовності та логіки операцій у бізнеспроцесах 
підприємства, а недоліком – деяка суб’єктивність у деталізації 
операцій [3].  

За об’єктноорієнтованого підходу система розбивається на 
набір об’єктів, що тотожні до об’єктів реального світу та взаємодіють 
між собою за допомогою передачі повідомлень. Об’єктами в 
моделюванні бізнеспроцесів є певні предмети або реальні сутності, 
наприклад, клієнт, замовлення, послуга тощо. Такий підхід дозволяє 
більш об’єктивно виділити операції над об’єктами і вирішити 
завдання щодо доцільності використання цих об’єктів. Недолік 
об’єктноорієнтованого підходу полягає у меншій наочності [2].  

Імітаційне моделювання передбачає побудову моделей бізнес
процесів за допомогою програмних засобів для імітації їх виконання у 
часі. Такий підхід дозволяє імітувати виконання бізнеспроцесів з 
урахуванням графіків робочого часу та наявності необхідної кількості 
ресурсів, що дозволить проаналізувати особливості виконання бізнес
процесів в умовах невизначеності, оцінити реальний час їх виконання.  

Таблиця 1 
Порівняльний аналіз основних методів моделювання 

Метод моделювання Слабкі 
сторони 

Сильні сторони 

Блок схема Значний обсяг Легкий, гнучкий 

DFD  схеми інформаційних 
потоків 

Відображає 
лише потік 
даних 

Легко створити та 
перевірити 

RAD – діаграми рольових дій 
Відсутність 
декомпозиції 

Легкий, включає 
бізнесоб’єкти 

RID  діаграми взаємодії ролей 
Важко 
змінити 
існуючу схему 

Легкий, можна 
відображати 
складні процеси 

IDEF0 
 

Не 
представлені 
ролі 

Показує входи та 
виходи, механізм 
управління 

IDEF3 
 

Значна 
кількість 

Легкий, стійкі 
позначення 
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діаграм 

Об’єктноорієнтовані методи 

Дуже великий, 
вимагає багато 
даних та часу 

Прийнятний для 
контролю та 
моніторингу 
процесів 
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МOДEЛЮВAННЯ ЛOГICТИЧНИX ПРОЦЕСІВ У  
МIЖНAРOДНIЙ ТOРГIВЛI 

Aктуaльнicтьтeми  незважаючи на відносно молодий вік 
логістики як науки її важливість загальновизнана і використання 
накопичених знань і досвіду в цій сфері широко застосовується. 
Використання логістичних методів в економічній діяльності 
організації дозволяє оптимізувати існуючі процеси і як наслідок 
зменшити кількість операційних та інших витрат. Створення будь
якої логістичної системи є перспективним напрямком розвитку 
мережевої продовольчої торгівлі. 

Мeтoю cтaттi є дослідження особливостей логістичних 
процесів та систем і методів їх моделювання. 

Oб’єктoм дocлiджeння в даній статті є логістика та логістичні 
процеси та аналіз засобів вирішення задачі для побудови імітаційної 
мoдeлi лoгicтичнoї cиcтeми. 
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Логістика в даний час широко використовується у всьому світі, 
і, як вважають багато економістів, без рішення логістичних завдань 
важко перемогти в конкурентній боротьбі. 

«Логістика  це система способів і методів ефективного 
управління товарними потоками з метою забезпечення найменших 
витрат і високого рівня організації та здійснення процесів постачання, 
управління товарним ринком, виробництва і збуту, включаючи і 
післяпродажне обслуговування ». 

Дocлiджeння i прoгнoзувaння пoвeдiнки лoгicтичниx cиcтeм нa 
прaктицi здiйcнюєтьcя зa дoпoмoгoю eкoнoмiкoмaтeмaтичнoгo 
мoдeлювaння, а саме іммітаційного моделювання oпиcу лoгicтичниx 
прoцeciв у виглядi іммітаційних мoдeлeй.  

Імітаційне моделювання  це метод дослідження, при якому 
система яка вивчається замінюється моделлю, з достатньою точністю 
описує реальну систему, з якою проводяться експерименти з метою 
отримання інформації про цю систему. 

Мета імітаційного моделювання полягає у відтворенні 
поведінки досліджуваної логістичної системи на основі результатів 
аналізу найбільш суттєвих взаємозв'язків між її елементами або 
іншими словами  розробці симулятора досліджуваної предметної 
області для проведення різних експериментів. 

В даний час існує досить багато програмних продуктів, що 
дозволяють моделювати логістичні  процеси. До таких пакетів 
відносяться: Arena, GPSS, Simplex і ряд інших. Разом з тим в даний 
час на ринку комп'ютерних технологій є продукт, що дозволяє 
ефективно вирішувати зазначені проблеми  програмне забезпечення 
AnyLogic.  

«AnyLogic»  інструмент, службовець для імітаційного 
моделювання бізнеспроцесів, розроблений російською компанією 
«Екс Джей Текнолоджіс» (англ. XJTechnologies). Інструмент 
обладнаний сучасним графічнім інтерфейсом і дозволяє 
використовувати мову Java для розробки моделей. 

AnyLogic Включає в себе графічну мову моделювання, а також 
дозволяє користувачеві розширювати створені моделі за допомогою 
мови Java. Інтеграція компілятора Java в AnyLogic надає ширші 
можливості при створенні моделей, а також створення Java аплетів, 
які можуть бути відкриті будьяким браузером. Ці аплети дозволяють 
легко розміщувати моделі AnyLogic на вебсайтах. На додаток до 
Javaаплетів, AnyLogicProfessional підтримує створення Javaдодатків, 
в цьому випадку користувач может запустити модель без інсталяції 
AnyLogic. 
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В результаті огляду було вибрано програмний засіб AnyLogic, 
оскільки даний програмний засіб є найпотужнішим серед всіх вище 
зазначених програмних засобів.  
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МОДУЛІ УПРАВЛІННЯ«РОЗУМНИМ» ПРИМІЩЕННЯМ 
У даній статті ми розглянемо модулі для створення «розумного» 

приміщення, проведемо порівняльний аналіз та зробимо висновки. 
Актуальним є питання щодо встановлення «розумних» модулів 

у звичайних приміщеннях, оскільки автоматизація процесу 
слідкування за ним дозволяє знаходячись в іншому місті знати про 
ситуацію у приміщення. 

«Розумне» приміщення – приміщення у якому існує можливість 
керувати електроприладами і освітленням та слідкувати за станом 
приміщення  за допомогою смартфону чи комп’ютеру по технологіям 
Bluetooth, Wifi та інтернет. 

Модулікерування для «розумного» приміщення являє собою 
складний комплекс різноманітних приладів, які взаємодіють між 
собою та створюють єдину систему. Ці модулі є дуже важливими як 
для домашнього використання, так і для систем автоматизованого 
виробництва продукції. Із основних модулівкерування можна 
виділити такі: Arduino, NodeMCU, Raspberry Pi, Orange Pi. 



543 
 

Для всіх цих модулів існують універсальні датчики, які і 
використовуються при побудові «розумних» приміщень. А саме 
датчик руху, модульреле, датчик температури та вологості, датчики 
газів, датчик забрудненості повітря. Для промислових приміщень 
можна додати: датчики магнітного поля  та інфрачервоний датчик 
підрахунку. 

Модулькерування Arduino  це платформа з відкритим 
вихідним кодом, створена для швидкої і легкої розробки 
різноманітних електронних пристроїв. Arduino може отримувати дані 
про навколишній світ завдяки датчикам і реагувати, керуючи світлом, 
моторчиками та іншими приводами [1]. 

До плюсів цієї платформи можна віднести багатий різновид 
плат, які можна підключати одна до одної не використовуючи 
додаткових кабелів і легкий поріг входження у програмування 
пристроїв. Негативною стороною, є те, що без модулів, в ній немає 
засобів зв’язку з навколишнім середовищем. 

NodeMCU  це плата є зручним рішенням для невеликих 
проектів, в яких планується використовувати обмін даними за 
допомогою технології WiFi. Ця платформа дуже схожа на Arduino і 
навіть є такі модулі в яких ці платформи об’єднані в одному корпусі. 
Із плюсів є програмне забезпечення яке дозволяє користуватися 
мобільними додатками для управління платою. До мінусів можна 
віднести, використання модуля без Arduino, призводить до великої 
кількісті кабелів для з’єднання модулів.  

Raspberry Pi та Orange Pi   ці два модулі представляють із себе 
одно платні комп’ютери на які можна встановити операційні систем 
як для керування «розумним» приміщенням, так і для створення 
повноцінного робочого місця. У цих модулях є всі потрібні для 
«розумного» приміщення засоби зв’язку, мережевий порт, usb, Wifi, 
Bluetooth. Із негативних сторін цих плат, є досить складний поріг 
входження в програмування модулів. 

Підсумовуючи вище сказане можна виділити, що є дві основні 
платформи для розумного приміщення, у перші два модуля можна 
обрати за простоту додавання датчиків і розробки, у інших двох 
велика потужність і більше можливих варіантів використання  у сфері 
торгівлі чи підприємстві.  
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ПІДТРИМКА БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНИМИ 
ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ 

Уданій статті ми розглянемо сучасні технології проектування 
спеціалізованих інформаційних систем, що забезпечують автоматичне 
функціонування бізнеспроцесів. 

Актуальним є питання комплексного аналізу знань ІТ галузі для 
усестороннього підходу до моделювання бізнеспроцесів та 
проектування інформаційних систем.  

Створення нового інформаційного продукту вимагає 
дотримання стандартів створення інформаційних систем. Стрімкий 
розвиток ІТсфери, законодавчої бази конкретної держави та 
інформаційних форм організації підприємницької діяльності має 
безпосередній вплив на технології створення бізнесорієнтованих 
продуктів [1]. 

При реалізації будьякого ІТ проекту необхідно звертати увагу 
на те, які задачі має виконувати готовий продукт, який обсяг 
інформації має бути оброблений та перетворений у структуровану 
систему даних (баз даних). Для кожного такого проекту потрібно 
визначитися зі специфікою роботи в предметній області та з 
можливими проблемами та суттєвими помилками в роботі 
створюваного продукту. 

Сукупність усіх підходів до реалізації конкретного проекту в 
галузі ІТ та шляхів вирішення можливих задач буде визначати 
технологію створення інформаційної системи. 

Для забезпечення функціонування інформаційної системи 
необхідно розробити ряд функціональних можливостей, а саме: 
модуль безпеки, модуль звітності, модуль врегулювання та модуль 
службової підтримки. Декомпозиція  складної системи надасть 
можливість гарантованого вирішення проблеми, що виникла під час 
функціонування системи [2]. 

Практика використання інформаційних технологій в 
проектуванні інформаційних систем, моделюванні бізнеспроцесів та 
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автоматизації підтримки прийняття рішень в управлінні соціально
економічними процесами тісно пов’язана із постійним аналізом 
значних обсягів інформації. 
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ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Анотація. Розглянуто поняття електронного документообігу, 

вимоги й особливості створення системи електронного 
документообігу та переваги використання системи електронного 
документообігу. 

Під документообігом розуміють рух документів на підприємстві 
з моменту їх отримання або створення до завершення виконання або 
відправки на архівне зберігання. Сьогодні завдяки використанню 
інформаційних технологій на зміну паперовим документам приходять 
електронні.  

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про електронні документи 
та електронний документообіг» електронний документообіг (обіг 
електронних документів) – сукупність процесів створення, 
оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, 
використання та знищення електронних документів, які виконуються 
із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з 
підтвердженням факту одержання таких документів [1]. 

Електронний документообіг потребує створення системи 
управління документами будьякої установи, організації або 
підприємства як в умовах зосередженої, так і територіально
розподіленої оргструктури. Система електронного документообігу 
(СЕД) має охоплювати всі етапи життєвого циклу документів, 



546 
 

забезпечуючи при цьому створення єдиного інформаційно
комунікаційного простору і загального структурованого сховища 
документів. 

Створення СЕД вимагає дотримання стандартів створення 
інформаційних систем та основних принципів документообігу. Єдина 
державна система діловодства (ЄДСД) встановила основні принципи 
організації документообігу – проходження документів має бути 
оперативним, цілеспрямованим, тобто, виключати зворотні, 
зигзагоподібні та інші маршрути. Основу правильної організації обігу 
документів становить чітке розмежування функцій і обов'язків між 
працівниками підприємства, принцип одноразового перебування 
документа в одному структурному підрозділі або у одного виконавця 
[2].  

При створенні СЕД потрібно попередньо визначитися з 
специфікою документообігу на підприємстві: перелік документів, 
етапи їх обробки, розгляду, узгодження і зберігання; перелік 
посадових осіб, які беруть участь в електронному документообігу 

Висновки. 
Впровадження електронного документообігу має забезпечити: 

 автоматизацію ділових процесів щодо обліку та опрацювання 
вхідної, вихідної, внутрішньої, нормативнорозпорядчої 
кореспонденції, звернень громадян, запитів на інформацію, 
заявок, договорів, комерційних та інших документів; 

 оперативний доступ до документів з урахуванням прав доступу 
користувачів;  

 організацію колективної роботи над документами з 
використанням безпаперових технологій із застосуванням елект
ронного цифрового підпису (ЕЦП); 

 контроль виконавчої дисципліни;  
 надання статистичної та аналітичної інформації;  
 електронну взаємодії між установою та зовнішніми суб’єктами 

(громадянами, іншими установами, клієнтами);  
 автоматизацію процесів архівної служби та підтримка 

електронного архіву; 
 надійне зберігання та захист інформації. 
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ПІДХІД ВИКОРИСТАННЯ БАЗ ДАНИХ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 
Для спрощення управління підприємством, перш за все 

фінансового, необхідно мати ефективну інформаційну систему 
підтримки її діяльність, яка забезпечує функції планування, 
управління і аналізу [1] та являє собою складний комплекс 
різноманітних своїх складових, що взаємодіють між собою та 
створюють необхідні для користувача властивості системи [2]. Вона 
відноситься до невід'ємної частини інфраструктури управління 
підприємством, що включає в себе різні інструменти координації 
виробничих та бізнес процесів. 

В даній роботі пропонується підхід до вирішення актуальної 
задачі інформаційного забезпечення процесу управління діяльністю 
підприємства шляхом розвитку та покращення концептуальної 
структури бази даних конкретної інформаційної системи 
підприємства з урахуванням  функціональних потреб замовника та 
поліпшенням обороту електронних документів на різних рівнях їх 
представлення.    

Інформаційні системи підприємств (ІСП) створюються для 
вдосконалювання керування й забезпечують нерозривний зв'язок між 
інформацією й керуванням. Створення ІСП складна проблема. Навіть 
для дрібних організацій вона припускає розробку ряду підсистем, які 
повинні відповідати принципам інтеграції й керованості. 

Істотний вплив на розроблювальну інформаційну модель робить 
стратегія (або система поглядів) щодо організації ІСП: підхід від 
організаційної структури, підхід з відкладеною інтеграцією, підхід, 
що базується на зборі даних, підхід, заснований на використанні баз 
даних, підхід "зверху вниз", загальносистемний підхід, підхід, 
керований подіями [3]. 



548 
 

В рамках реалізації випускної кваліфікаційної роботи був 
обраний метод розробки баз даних інформаційної системи на основі 
використання схеми бази даних з універсальною моделлю даних. 

Пропонуються наступні етапи цього методу: 1 етап  вивчення 
(збір відомостей) предметної області (ПрО) і виділення її основних 
значущих елементів, 2 етап  аналіз зібраних відомостей про ПрО і їх 
фіксація, 3 етап  складання концептуального опису ПрО за 
допомогою моделі даних «об'єктподія», 4 етап  складання логічної 
моделі ПрО за допомогою універсальної моделі даних (УМД), 5 етап  
формалізація моделі ПрО за допомогою мови модельних даних, 6 етап 
 інсталяція схеми бази даних з УМД, 7 етап  завантаження схеми 
бази даних з УМД реальними даними, 8 етап  перегляд завантажених 
даних, 9 етап  тестування бази даних з УМД.  

На даний момент основна увага надана першому та другому 
етапам. 

Такий метод розробки баз даних інформаційних систем дозволяє 
оперативно створювати бази даних, що відповідають функціональним 
потребам замовника, для будьякої ПрО, створювати досить докладну 
документацію, що описує різні рівні представлення даних 
розробляється БД і зрозумілу фахівцям різного профілю і 
кваліфікації, розвивати і покращувати концептуальну структуру бази 
даних для конкретної інформаційної системи, розглянутої ПрО, без 
зміни фізичної структури схеми бази даних [4]. 

Висновок: в результаті виконання цієї роботи був обраний та 
поетапно розібраний метод, за допомогою якого буде розроблено 
інформаційну систему підприємства для виконання випускної 
кваліфікаційної роботи. 
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ОСНОВИЗАХИСТУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
Програмні продукти є предметом інтелектуальної праці фахівців 

високої кваліфікації. Процес проектування та реалізації програмних 
продуктів характеризується значними матеріальними та трудовими 
затратами, заснований на використанні наукоємних технологій та 
інструментарію, вимагає застосування та відповідного рівня 
обчислювальної техніки. Це обумовлює необхідність вжиття заходів 
щодо захисту інтересів розробника програм і творців комп'ютерних 
баз даних від їх несанкціонованого  використання. 

Захист програмного забезпечення має на меті: 
 обмеження несанкціонованого доступу до програм або їх 

навмисне руйнування і розкрадання; 
 виключення несанкціонованого копіювання (тиражування) 

програм; 
 програмний продукт і бази даних повинні бути захищені за 

кількома напрямками від впливу: 
1. людини  розкрадання машинних носіїв і документації 

програмного забезпечення; порушення працездатності програмного 
продукту та ін.; 

2. апаратури  підключення до комп'ютера апаратних засобів для 
зчитування програм і даних або їх фізичного руйнування; 

3. спеціалізованих програм  приведення програмного продукту 
або бази даних в неробочий стан (наприклад, вірусне зараження), 
несанкціоноване копіювання програм і бази даних і т.д. 

Розрізняють дві категорії прав: 
1. економічні права, що дають їх власникам право на отримання 

економічних вигод від продажу або використання програмних 
продуктів і баз даних; 

2. моральні права, що забезпечують захист особистості автора в 
його творі. 



550 
 

У багатьох цивілізованих країнах несанкціоноване копіювання 
програм з метою продажу або безкоштовного розповсюдження 
розглядається як державний злочин, карається штрафом або 
тюремним ув'язненням. Але, на жаль, саме авторьске право не 
забезпечує захист нової ідеї, концепції, методології та технології 
розробки програм, тому потрібні додаткові заходи захисту. 

Патентний захист встановлює пріоритет в розробці і 
використанні нового підходу або методу, застосованого при розробці 
програм, засвідчує їх оригінальність. 

Статус виробничого секрету для програмного забезпечення 
обмежує коло осіб, знайомих або допущених до  експлуатації, а також 
визначає міру відповідальності за розголошення секретів. Наприклад, 
використовується парольний доступ до програмного продукту чи бази 
даних. Програми, як будьякий матеріальний об'єкт мають велику 
вартість, необхідно охороняти від крадіжки і навмисних руйнувань. 

Ліцензійні угоди поширюються на всі аспекти правової охорони 
програмних продуктів, включаючи авторське право, патентний 
захист, виробничі секрети. Найбільш часто використовуються 
ліцензійні угоди на передачу авторських прав. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМАХ 

КЕРУВАННЯ БАЗ ДАНИХ 
Aктуaльнicть тeми. Сьогодні використання баз даних та 

інформаційних систем є невід’ємною частиною функціонування будь
яких організацій та підприємств. У зв’язку з цим є необхідним 
засвоєння принципів побудови та ефективного використання 
відповідних технологій та програмних продуктів. 

Метою роботи є огляд основних тенденцій розвитку технологій 
в системах керування баз даних. 
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Під розподіленою зазвичай мають на увазі базу даних, яка 
включає в себе фрагменти з декількох баз даних, які розташовуються 
на різних вузлах комп’ютерної мережі та можливо керуються різними 
СКБД. Розподілена база даних виглядає з точки зору користувачів і 
прикладних програм як звичайна локальна база даних. У цьому сенсі 
слово "розподілена" відображає спосіб організації бази даних, але не 
зовнішню її характеристику. ("Розподіленість" бази даних невидима 
ззовні) [1]. 
До переваг розподілених баз даних відносяться: 

 відповідність структури розподілених баз даних структурі 
організацій; 

 гнучка взаємодія локальних БД; 
 широкі можливості централізації вузлів; 
 безпосередній доступ до інформації, зниження вартості передач 

(за рахунок ущільнення і концентрації даних); 
 високі системні характеристики (малий час відгуку за рахунок 

розпаралелювання процесів, висока надійність); 
 модульна реалізація взаємодії, розширення апаратних засобів, 

можливість використання об'єктноорієнтованого підходу в 
програмуванні; 

 можливість розподілу файлів відповідно до їх активності; 
 незалежні розробки локальних БД через стандартний інтерфейс 

[2]. 
У числі загальних переваг сучасних СКБД  надійність: 

можливість забезпечувати роботу відмовостійких кластерів, 
дзеркалювання і резервування. Потім, масштабованість і 
продуктивність. Безпека забезпечується за рахунок підтримки 
багатьох сучасних поширених криптоалгоритмів, можливістю 
прозорого шифрування бази даних, а також керування зовнішніми 
ключами і проведенням аудиту (реєстрації всіх дій користувачів з 
даними).  

Найбільш важливими тенденціями розвитку сучасних 
універсальних комерційних СКБД на найближчий час будуть 
наступні:  

 віртуалізація ресурсів і GRIDтехнології;  
 вбудовування Information Life Cycle Management (ILM) вСКБД;  
 самоврядування, самодіагностика, самолікування;  
 Real Application Testing  механізми промислового тестування 

версій і змін;  
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 удосконалення архітектур максимальної доступності (різні 
режими standby, Active standby, Snapshot standby, мінімізація 
часу планових простоїв (модифікація прикладних програм та 
версій СКБД, online redefinition);  

 включення вимірювання часу в СКБД;  
 підтримка нових типів даних (XML, RFID, Semantic Web, геном, 

медицина, швидкі LOB тощо);  
 розумні механізми стиснення і дедублювання;  
 удосконалення методів захисту даних (DataVault, Audit Vault, A 

& Imanagement);  
 inmemory СКБД реального часу як кеш для комерційних СКБД;  
 хмарні обчислення (Cloud computing);  
 машини баз даних [3]. 

Висновки.Бази даних є невід’ємною частиною будьяких 
підприємств та організацій, без яких неможливо уявити їх швидку 
роботу і точну роботу. Розвиток систем керування базами даних 
покращує стабільність та швидкість їх роботі та дає нові області їх 
застосування. 
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Київський національний торговельноекономічний університет 
(м. Київ) 

ОПТИМІЗАЦІЯ WEBСТОРІНКИ 
SEOоптимізація (Search Engine Optimization) webсайту для 

пошукових систем – це внутрішня оптимізація HTMLкоду сайту, 
його тексту і структури. 

Метою пошукової оптимізації є виведення сайту в ТОП – в 
перші десять відповідей, які розташовуються на першій сторінці 
видачі [1]. 

Методи оптимізації можна поділити на три класи:  
Біла оптимізація – це робота по налаштуванню webсторінки без 

застосування офіційно заборонених кожною пошуковою системою 
методів розкрутки ресурсу (без впливу на пошукові алгоритми 
сайтів).  

Сіра оптимізація – додавання великої кількості ключових слів в 
текст сторінки. При цьому оптимізація полягає в підборі ключових 
слів (запитів) для конкретної webсторінки, у формулюванні 
ключових фраз, із застосуванням ключових слів певну кількість разів 
в різних відмінках.  

Чорна оптимізація – це методи, які суперечать правилам 
пошукових систем. Виділяють наступні методи: doorway (сторінок і 
ресурсів, створених спеціально для роботів пошукових систем); 
cloaking (відвідувачам показується один контент, пошуковому роботу 
 інший); використання прихованого тексту на сторінках сайту [2]. 

Особливості алгоритмів роботи пошукових систем на прикладі 
Google.com та Yandex.ua:  

SEOоптимізація Google передбачає використання брендових та 
безанкорних посилань. Через застосування анкорів система може 
накласти санкції. Яндекс, навпаки, не індексує неінформативні 
посилання та радить вставляти в них ключові слова, а за посилання з 
однаковими анкорами відразу відправляє сайт під фільтри.  

Контенту досить бути унікальним, щоб Яндекс приніс сайту 
серйозний трафік. В Google цього майже неможливо домогтися без 
використання посилань.  

Google знижує позиції сайту за велику кількість неунікальних 
текстів, а Яндекс добре обчислює рерайт і неунікальні зображення [3]. 

В кожній пошуковій системі є певні особливості, дотримуючись 
яких рейтинг сайту буде підвищуватись. Але є і спільні риси – це 
методологія структурування опису webсторінки. Перш за все 
необхідно обрати правильне кодування webсторінки, щоб пошукові 
системи та користувачі бачили текст, а не «знаки запитання». 
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Варіанти кодувань наступні: UTF8 – для тексту, що знаходиться 
безпосередньо на сторінці; ANSI – для тексту, який підтягується з БД. 

МЕТАтеги – HTML або XHTMLтеги, призначені для надання 
пошуковим системам структурованих метаданих про webсторінку.  

Тег «title» – назва посилання. В цьому тегу повинна знаходитись 
інформація, що якомога точніше відповідає темі webсторінки. 

МЕТАтег «description» – тег, що відповідає за інформацію про 
webсторінку. Саме цей тег використовується для «сірої оптимізації». 
Інформація з тегу «description», в пошукових системах знаходиться 
під назвою посилання (тегом «title»). 

МЕТАтег «keywords» – тег, що відповідає за ключові слова 
сторінки. Ключові слова відповідають запитам користувачів в 
пошукових системах. Рекомендована кількість символів в цьому тегу 
60 символів. Якщо більше, то пошукові системи знижують рейтинг 
сторінки.  

МЕТАтег «author» – тег, який відображає ім’я власника та 
назву компанії. Сайти з тегом «author» індексуються як верифіковані.  

Висновки. SEOоптимізація і розкручування сайтів є одним з 
найважливіших інструментів Internetреклами. Грамотна оптимізація 
дозволяє збільшити продуктивність ресурсу та зменшити витрати на 
підтримку та рекламу сайту. 
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ПРОЕКТУВАННЯ ТА СТВОРЕННЯ WEB-ОРІЄНТОВАНОЇ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

Інформаційна система – це сукупність моделей і методів, 
технічних, програмних, технологічних засобів і рішень, а також 
спеціалістів призначена для обробки інформації і прийняття 
управлінських рішень. Але використання засобів webрозробки не 
вичерпуються поняттям інформаційної системи. Інформаційну 
систему слід розуміти значно глибше. Термін «система» тут 
вживають з двох позицій: 

1) як деякий метод, суть якого – в раціональному поєднанні і 
впорядкованості всіх елементів в часі і просторі таким чином, 
що кожний з них сприяє успіху діяльності всього об’єкта; 

2) як об’єкт, який має досить складну, певним чином впорядковану 
внутрішню структуру [1]. 
В контексті сучасних реалій завдяки використанню новітніх 

технологій змінюється роль, спосіб, швидкість та ефективність 
використання webрозробки в процесі проектування та створення 
інформаційної системи. 

Webпрограмування охоплює широке коло професійних задач, 
пов’язаних з розробкою програмних та інформаційних систем, що 
функціонують у межах інфраструктури всесвітньої мережі WWW та її 
сервісів. Особливої уваги заслуговує задача проектування та 
побудови ефективних систем керування webконтентом (CMS), які є 
фундаментом будьяких webпроектів, що в тій чи іншій мірі 
застосовують автоматизоване керування редагуванням та публікацією 
інформації для відвідувачів webресурсів [2].  

Незважаючи на велике розмаїття програмних систем, що 
застосовуються для створення webдодатків, актуальним завданням 
залишається дослідження, розробка та вдосконалення засобів 
універсального керування інформаційними об’єктами webресурсів, 
що дозволить спростити створення нових ресурсів різного 
призначення, а також забезпечить ефективні механізми їх 
супроводження та налаштування. 
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ У ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ 

УКРАЇНИ ДО ЄС 
Особливістю двадцять першого століття є сприйняття людьми  

культурної ідентичності у мультиполярному просторі не як дещо 
гарантоване, а як суперечливе, проте властиве глобальному розвитку 
суспільства. Водночас наявність розбіжностей між культурами 
призводить до нагальної потреби міжкультурного діалогу та 
прийнятних нових стратегій розвитку культур.  

Злагоджена міжкультурна комунікація є гарантом тісних як 
політичних так і економічних звязків між країнами завдяки взаємній 
повазі до чужорідного способу життя та системи поведінки, норм або 
цінностей. Взаємодія з іншими культурами вимагає знання не тільки 
іноземної мови, культури, ментальності, а й історії народу, для того, 
щоб бути готовими до виникнення непередбачуваних конфліктних 
ситуацій. Важливо, щоб людство навчилося взаємодіяти злагоджено 
як єдиний організм, в якому кожна національність залишатиметься 
самобутньою та незалежною[1].  

У сучасних умовах проблема міжнаціонального 
взаєморозуміння набуває особливого значення, адже діалог культур є 
важливим фактором  формування гармонізації міжнаціональних 
стосунків, визнання різноманіття нашого духовного і матеріального 
світу. Українська культура здійснення комунікації найбільш подібна 
до європейської, проте навіть в такому випадку це не може 
гарантувати повного взаєморозуміння. 

У контексті зростаючого культурного різноманіття 
Європейського Союзу, розвиток міжкультурних зобов’язань та 
забезпечення міжкультурного діалогу є фундаментальним. Питання 
інтеграції України до ЄС залишається актуальним протягом довго 
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періоду часу, а у останні роки набуло резонансу та головного 
пріоритету на майбутнє. Таким чином, інтеграція України в ЄС для 
багатьох постає як об’єктивна необхідність, проте важливо при цьому 
з’ясувати, наскільки реальне її здійснення на даному етапі, в яке 
русло необхідно спрямовувати розвиток стосунків України зі 
Співтовариством та якими мають будуть напрями співпраці для 
досягнення поставленої мети у перспективі. 

На мою думку, проблема відсутності зустрічних кроків від ЄС у 
цьому напрямі повязана не тільки із економічною нестабільністю в 
Україні, падаючим рівнем життя та всеохоплюючим соціальним 
невдоволенням. Щоб зрозуміти головну перешкоду, яка стоїть на 
шляху до омріяного багатьма вступу до ЄС, необхідно думати 
набагато глибше і тоді перед нами постане справжній корінь 
проблеми[2].  

Причина постійної появи нових труднощів полягає у відсутності 
правильної комунікації на рівні спілкування у сфері економіки та 
політики, а також у культурних відмінностях між народами, які 
можуть приймати форму протиріччя або навіть відкритого зіткнення 
між різними системами норм і цінностей. Такі непорозуміння можуть 
мати історичне підґрунтя, сплив певних стереотипів, базуватися на 
особистісній або глобальній обмеженості доступу до інформації.  

Важливо зазначити, що Україні необхідно визначити 
пріоритетні шляхи розвитку задля досягнення національного 
благополуччя  адже це має бути головною метою функціонування 
державних органів та населення як одного стабільного та 
гармонійного механізму. Зважаючи на те, як неефективно 
відбувається процес інтеграції України до ЄС протягом багатьох 
років, перед нами постає необхідність пошуку єдиного консенсусу у 
веденні діалогу з представниками ЄС, який би почав давати певні 
результати[3].  

В свою чергу, громадянське суспільство має розуміти усі 
переваги та недоліки для України при вступі в Європейський Союз. 
Зважаючи на негативний досвід країн із нестабільною економікою, 
які шукали спасіння у приєднанні до Співтовариства, проте стали 
сировиною та дешевою робочою силою для країнзасновників, 
необхідно ще раз добре обдумати ідею інтеграції. Різнобічність у 
побудові взаємовідносин у країнах Європи та у країнах колишньої 
Співдружності досить різна, тому проблема міжкультурної 
комунікації та пошук шляхів її вирішення являється актуальною на 
сьогоднішній день. Необхідно враховувати культурноісторичні 
відмінності задля отримання необхідного результату лише у 
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позитивному ключі та уникнення небажаних непорозумінь. Україна 
вирішила вступити до ЄС і має бути готова до перейняття 
європейського способу життя, культурних особливостей, але не 
забувати про свої культурні особливості. 
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THE INTERCULTURAL COMMUNICATION BETWEEN 
EDUCATIONAL SYSTEMS OF UKRAINE AND THE EUROPEAN 

UNION  
Intercultural cooperation increases due to the international 

integration and globalization in recent years. Students play an active role in 
this process as they have different practices abroad. Today in Ukraine one 
of the significant tasks is to create the theoretical and practical basis for 
training of students for intercultural communication and cooperation. The 
knowledge of foreign languages helps students of different professions to 
promote their mobility and international competences. Learning a foreign 
language in higher education establishments has a cultural sense as the 
future specialists who know a foreign language have to perform 
professional activities on the international level, adapt to the new means of 
communication, learn another culture, comprehend own ethnocultural 
source, adapt in multicultural space and show tolerance to foreign language 
and culture.Intercultural communication is an implicit element of most 
language courses or features as an autonomous subject in other disciplinary 
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fields. Where intercultural communication features as an autonomous 
subject the content is theoretically grounded in a specific discipline, e.g. 
law, linguistics, philosophy and sociology. Alternatively, it is frequently 
linked to subjects like business studies, economics and law with the aim of 
providing students with the competence to operate in the professional 
sector concerned. In some cases it is taught not only as knowledge and a 
skill but also with the aim of promoting an appropriate attitude/awareness 
as an integrated part of language learning[1]. Intercultural communication 
is sometimes associated with translation or with intercultural knowledge 
dissemination. In some business and law schools it is taught as part of 
business or legal language degrees.In general, foreign language degree 
programmes do not offer courses in intercultural communication as such. 
Business schools and the business/law faculties of universities offer a 
variety of courses on cultural theory and behaviour but many of these have 
no direct connection to languages at all. In the context of language learning 
the emphasis will be on the integration of intercultural communication and 
language learning.  

Today the communicative process is a necessary condition for 
formation, development and functioning of educational social system 
because through it the connection between generations becomes possible, 
as well as accumulation and transmission of social experience, its 
enrichment, the division of labor and exchange of its products, organizing 
of social activities. Thanks to the modern means of communication there is 
a possibility to get information and knowledge from different sources, in 
particular at a distance [2].     

The informational environment has a very large impact on people's 
minds, but not everything announced in the mass media is reliable, 
objective and useful.The media culture is around us, so its application in 
the educational process will be quite natural. It should be noted that 
intercultural communication is not only a science, but a certain set of 
necessary social skills which are desirable. Therefore, the aim of 
communication in an intercultural context is the achievement of mutual 
understanding and solving of common personal or professional problems. 
The central concept in the field of intercultural communication is a “cross
cultural worldview”. It is connected with the rapid changes that 
characterize the modern society. It requires appropriate grounding of a 
student for the future life. Therefore, the primary role in providing the 
mobility and competitiveness of students  future professionals in the 
global labor market belongs to culture and education. The development of 
the intercultural communication in higher educational establishments 
should be in three main areas which can be achieved through the 
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participation of students in projects and programs of international 
cooperation: interlingual communication; interdisciplinary 
communication, communication between educational systems [3]. 

The intercultural communication is a significant factor in the quality 
of education which contributes to students’ communicative competence 
and directs them to the foreign language intercultural communication in the 
context of the dialogue of cultures. So, to train the students for foreign 
language communication, help them to see the world and at the same time 
realize themselves an integral part of intercultural interaction, it is 
necessary to change approaches to the educational process: turn from the 
theoretical knowledge to practical international trainings, projects, 
programs, raise the level of teaching of foreign languages, foreign 
literature. The development and implementation of acquired knowledge 
and skills by means of the international cooperation will improve the 
quality of education of young people. 
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INTERNATIONAL COMMUNICATION IN THE LIGHT OF 
UKRAINIAN INTEGRATION INTO THE EUROPEAN UNION 

The EU is a big «country» with one pulse, but there are more than 30 
nationalities which are residents’ different ethnic groups – Slavic, German, 
Finns, Hungarians, Spanish, Italians and so on.  

This organization cares about human qualities, peace and harmony. 
No one looks at your religion, your nationality or skin’s color.   

First, we’ll obtain European standards, for what this aspect? The 
whole World is the big market with thousands buyers and sellers. Remind 
the consumer needs, everyone of us wants to buy the best things and to 
spend not a big quantity of our money. Did you hear that Germans say «oh, 
I desire to buy Daewoo Matiz»? No? I think the main reason why our cars 
are so bad and German Auto is top of auto area is simple meeting to 
European Standards. 

I have two great examples in our region with postsocialistic 
countries and their integration into the EU.  

Now I want to tell you about Bulgaria, every of you may say “it’s not 
a great country with hundreds problems”. But all economic measures and 
indexes say us that in country goes process of industrializing economy. 
The key of success is said is the lowest European taxes and one of the 
lowest interest rate in all Europe region, our country is placed on 37th and 
20th (or 17th) position accordingly. 

Almost 30 percents in our country do not want to associate with the 
EU, why?  Objective reasons are absent, in my opinion. Cause if you want 
to stay with rural sector, will you work on fields with annual or with tractor 
and combiner? If you are afraid of atomic and nuclear pollution which may 
be with developing our Nuclear Power Plants, will you use a candle or 
could you explain us the way of charging your pocket devices? By the 
way, nuclear energy is the cheapest energy.  

And my second example is our lovely Poland, most of us heard “I 
would like to go for money to Poland, because I’ll work there on 
strawberries and going to get 800 Euros per month, it’s my three wages 
here”. 

Poles also are Slavic; our mentalities are placed so close. And Poland 
entered into the EU in 2004, because they had been preparing to this event 
since they got their Sovereign after the USSR breakup. The majority of 
East Poland did not want the association into the EU.  

Ukrainian integration process has started just in 2009 year, when 
Ukraine became the member of Eastern Partnership. 

Another our problem is total uncertainty what we do and what we 
want to do. Ukrainian equilibrium politic is between Russia and the EU.  
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Summarizing, I could say with confidence in my voice that real 
problems are absent in international communication in the light of the 
integration. 
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ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
Міжкультурна комунікація виступає як багато аспектна і багато 

функціональна система взаємодії представників різних культур – 
індивідів, груп, які реалізують свої інтереси, потреби, мотивації у 
різних сферах життєдіяльності. У центрі міжкультурних взаємодій 
перебуває людина як носій загальнолюдських культурних 
особливостей. Ефективність взаємодії у  міжкультурній комунікації 
залежить від адекватного знання, розуміння, інтерпретації і 
оперування концептами комунікації, що являють собою факти 
заміщення об’єктів соціальної реальності, символічні знаки і маркери 
соціального простору, створюючи відповідну концептосферу 
(систему концептів) комунікативного процесу. 

Міжкультурна комунікація являється тим механізмом, який 
дозволяє здійснити сумісну діяльність по створенню загальних 
цінностей, нового сумісного пізнання і єдиного соціокультурного 
простору, у якому можуть розвиватися і взаємодіяти представники 
різних культур. «Успішна міжкультурна комунікація, – вказує Н. 
Берестеньова, – передбачає разом із володінням іноземною мовою, 
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вміння адекватно інтерпретувати комунікативну поведінку 
представника іносоціуму, а також готовність учасників спілкування 
до сприйняття іншої форми комунікативної поведінки, розуміння її 
відмінностей та варіювання від культури до культури» [3, c.63]. 

На сучасному етапі розвитку Україна розширює контакти між 
державними інститутами, соціальними групами та індивідами різних 
країн та культур, запозичує культурні цінності західних країн, а також 
змінює культурне середовище внаслідок міграцій, тим самим 
здійснюючи глобалізацію культури. Наша держава впевнено 
рухається у напрямку інтеграції з Європейським Союзом, що без 
сумніву, є важким, трудомістким, тривалим процесом. Саме тому 
сьогодні так важливо розробити нову модель культурної політики, що 
повинна проводитися з ЄС, не моделі асиміляції, а моделі 
міжкультурної політики, направленої на домінування національної, 
етнічної культури.  

Проблема розуміння в міжкультурній комунікації пов’язана з 
поєднанням кодів і концептів між взаємодіючими культурами. В 
основі цього лежить єдність концептів, фонових знань і уявлень, 
алюзій та інших культурномовленнєвих засобів. Переклад та 
інтерпретація  найважливішими засобами розуміння в міжкультурній 
комунікації. 

В міжкультурній компетентності толерантність виступає як 
принцип оптимізації міжкультурних відносин, як необхідна умова 
вирішення міжкультурних суперечностей. Вона передбачає взаємну 
поступливість, постійну готовність до діалогу, рівність 
взаємодіючихсторін, визнання іншої думки, унікальності і цінності 
іншої особистості. Саме на цій основі створюється атмосфера довіри, 
рівності і терпимості, які забезпечують ефективну міжкультурну 
комунікацію. 

Міжкультурна комунікація представляє собою одну з форм 
відтворення, збереження, розвитку і трансляції культури кожного 
етносу у свідомості і поведінці її окремих представників, а також у 
єдиному фонді загальнолюдських цінностей світової культури. 
Міжкультурна комунікація як соціокультурне явище сприяє 
взаємопроникненню культур і їх відкритості, що виступає умовою 
взаємодії представників різних культур у глобалізованому 
мультикультурному просторі світової спільноти. 

Таким чином, реалії останніх років свідчать про необхідність 
осмислення ролі міжкультурної комунікації у  процесі осмислення 
глобальної культури як такої. 
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЇ В ГАЛУЗІ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

Сучасне суспільство перебуває на етапі соціокультурної 
трансформації і модернізації. Комунікація в соціокультурному 
просторі – це відображення міжкультурних зв’язків певних груп 
людей у певний історичний період його розвитку. 

Правознавство, як один з підрозділів наукової сфери має свою 
мовну специфіку, оскільки охоплює низку самостійних наукових 
галузей та практичних дисциплін. Кожна із правових галузей має 
свою мовну, логічну та графічну основи. Мовна основа повинна бути 
точною, простою й зрозумілою. Однозначність і максимальна 
точність інформації в правових актах досягається за рахунок логічної 
послідовності викладення думки, її смислової завершеності, 
використання єдиних способів формулювання приписів, 
використання термінів з чітким та строго визначеним змістом, 
визначення слів та виразів у прямому й безпосередньому їхньому 
значеннях . 

Мова кримінального права була в полі зору таких дослідників, 
як Лада Василькова, Людмила Гапонова, Наталія Руколянська та ін. 
Лада Василькова проаналізувала синонімію як вияв системності 
лексики кримінального права. Вона зокрема наголошує, що в сучасній 
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лексикології можна виділити три основні підходи до вивчення 
синонімії: денотативний (нерозкритий – розслідуваний злочин – 
злочин з матеріальним складом; службові – посадові злочини); 
сигніфікативний (непокора – невиконання (наказу); угін (захоплення) 
транспортного засобу – незаконне заволодіння транспортним 
засобом) тощо; структурний, до якого належать різноструктурні 
одиниці: слово – словосполучення: непокора – невиконання наказу 
тощо. 

Наталія Руколянська розглянула гіперогіпонімічні відношення в 
термінології кримінально процесуального права. Вона виявила 
закономірності й специфіку цих відношень, визначила характер 
семантичних зв’язків, встановила способи їх вираження та активність 
у межах досліджуваної термінології. Н. Руколянська дослідила дві 
ключові лексикосемантичні групи в термінології кримінального 
права сфери її функціювання: «суб’єкт злочинної діяльності», «дія, 
процес», визначила способи творення іменникових термінів у межах 
обстежених лексикосемантичних груп, ядерні і периферійні, активні 
й продуктивні словотвірні моделі. 

Отже, можемо констатувати, що, незважаючи на значну 
кількість мовознавчих досліджень терміносистем різних галузей 
права, юридична мова, а саме галузь кримінального права 
залишається ще недостатньо дослідженою, особливо в частині 
міжкультурної комунікації. Сучасне суспільство перебуває на етапі 
соціокультурної трансформації і модернізації, зміни типу своєї 
організації, відповідно до чого формується нова культурна реальність, 
яка характеризується новими відносинами між людьми у різних 
сферах життя, новими умовами розвитку, особливою системою 
цінностей, норм і принципів, культурних потреб і засобів їх 
задоволення. 
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РОЛЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСАХ УКРАЇНИ 

Не секрет, що в сучасному світі міжкультурна комунікація 
виступає як багатоаспектна і багатофункціональна система взаємодії 
представників різних культур – індивідів, груп, які реалізують свої 
інтереси, потреби, мотивації у різних сферах життєдіяльності. 
Ефективність взаємодії у міжкультурній комунікації залежить від 
адекватного знання, розуміння, інтерпретації і оперування 
концептами комунікації, що являють собою факти (чи процеси). Так, 
під впливом концепцій міжкультурної комунікації західних вчених 
Е.Холла, К.Гірца, В.Гудікунста, Г.Тріандіса, Г.Гофштеде іу 
вітчизняній літературі відбулося стрімке зростання інтересу до 
дослідження різних проблем міжкультурної взаємодії і діалогу 
культур [1, с.220221]. 

Можливості культурної міжкультурної комунікації все більше 
розширюються і притягають увагу. Поряд з існуючими, які стали 
класичними засобами комунікації, виникли і розповсюджуються 
засоби масової комунікації, здатні втягнути в комунікативний процес 
велику аудиторію. Єдність і взаємопроникнення, спілкування і 
відокремлення, взаємодія і відштовхування, зв’язки і протиставлення 
– все це характеризує суперечливу єдність особливостей світового 
соціокультурного процесу, суперечливу єдність форм культурного 
буття, властивих людству вже з перших кроків його розвитку. [1, 
с.222224]. 

Взаємодія культур  це особливий вид безпосередніх відносин 
і зв’язків, а також тих впливів, взаємних змін, які з’являються у ході 
цих відносин. Вирішальне значення у процесах взаємодії набуває 
зміна станів, якостей, областей, діяльності, цінностей культур, що 
породжують нові форми культурної активності, духовних орієнтирів і 
ознак образу життя людей під впливом імпульсів, які йдуть ззовні.  
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Якщо спиратися на досвід України то відомо що,на 
сьогоднішній день існує стратегія зовнішньоекономічної діяльності 
спрямована на розвиток в Україні торгівлі, участі її в міжнародному 
поділі праці, та обміні знаннями, досвідом та технологіями. Тому, з 
початком незалежного існування, в Україні було взято курс на 
активну участь в інтеграційних процесах Європи. [2, с.5863]. 

Але для того щоб інтеграція та міжкультурна комунікація в 
Україні була ефективною, наша держава потребує певних політико 
правових, соціальнокультурних, економічних та інфраструктурних 
передумов. [3, с.3437] 

Україна приймає активну участь в інтеграційних процесах та 
міжкультурній комунікації у світі. Проте, в Україні спостерігається 
процес зниження рівня функціональної цілісності соціокультурного 
комплексу, у зв’язку з чим необхідно прослідкувати динаміку 
розвитку міжкультурних зв’язків народів України; виявити 
взаємозумовленість деструктивних і конструктивних тенденцій у 
періоди глибоких соціокультурних перетворень в сучасному 
українському суспільстві; виявити міру впливу глобалізаційного 
процесу на зближення культур; виявити найбільш ефективну модель 
міжкультурної комунікації, яка може бути допустимою для різних 
культур з врахуванням сучасних економічних, політичних і 
соціальних умов. Таким чином, реалії останніх років свідчать про 
необхідність осмислення ролі міжкультурної комунікації у процесі 
осмислення глобальної культури як такої. 
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ЮРИДИЧНИЙ ТЕРМІН ЯК ЕЛЕМЕНТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ 
Комплексне дослідження юридичного терміну з позицій 

сучасної юрислінгвістики дозволяє кваліфікувати його роль як 
ключового елементу професійної комунікації в лінгвістичному, 
соціолінгвістичному і соціокультурному аспектах. Вивчення та 
узагальнення проблем сучасного термінознавства дозволяє 
розглянути особливості функціонування терміну в юридичному 
дискурсі з позицій основних тенденцій його розвитку в рамках 
процесів інтеграції, диференціації, уніфікації, інтернаціоналізації, 
економії. Термін є стрижневим компонентом, основою спеціальної 
мови і має цілу низку характеристик, які повинні враховуватися при 
створенні нових термінів і правильному професійному використанні 
вже існуючих. 

Юридичний термін є основою мови права як мови для 
спеціальних цілей. В рамках юрислінгвістики термін розглядається як 
особлива лексична одиниця, що несе в своїй семантичній структурі 
соціально значущу інформацію. 

Процес появи юридичної термінології в німецькому праві 
пройшов кілька стадій: на початковому етапі появи і розвитку 
національного німецького права терміни запозичувалися з римського 
права, з плином часу такі терміни піддавалися онімечченню 
(асиміляції), в подальшому терміни утворюються з коренів 
національної мови. На даний момент характерною особливістю 
німецької мови права є те, що на противагу більшості інших 
спеціальних мов, вона обходиться, як правило, без вживання 
іноземних слів і по можливості уникає їх. Хоча, однією з тенденцій 
розвитку мов для спеціальних цілей є інтернаціоналізація, однак, 
процеси інтернаціоналізації менше торкаються німецької юридичної 
термінології. Німецька юридична термінологія прагнення до 
збереження унікальних рис національної мови в німецькій юридичній 
комунікації. У більшості термінів є німецькі еквіваленти. 

Аналіз юридичних термінів дозволив виділити основні моделі 
термінотворення в Німеччини, такі як: словоскладання, експліцитна 
деривація, імпліцитна деривація. Найбільш продуктивна (і широко 
представлена) є така модель термінотворення, як словоскладання. 
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Систематизація процесів лінгвістичного і соціолінгвістичного 
розгляду юридичних термінів дозволяє запропонувати модель 
термінографічного опису мови права з урахуванням соціокультурного 
компоненту. 

Проблематика вивчення правової термінології надзвичайно 
широка. Взаємодія та взаємовплив двох тенденцій у функціонуванні 
терміну (інтернаціоналізація і прагнення до унікальності) 
виявляються істотними для опису ситуації міжкультурної комунікації 
в зв'язку з розширенням міжнаціональних контактів, суспільними 
змінами, пов'язаними з процесами міграції, збільшенням кількості 
змішаних шлюбів, що визначили потреби міжкультурної взаємодії в 
області права і зумовили динаміку соціокультурних змін, що призвело 
до зміни традиційних соціокультурних стереотипів. Вивчення 
конкретних характеристик юридичного терміну показує, що в 
сучасному суспільстві йде переоцінка цінностей, що виражається в 
появі нових форм відношення до дійсності і професійної комунікації. 
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ УКРАЇНИ ЯК НАПРЯМОК 
ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

Верховною Радою України в основних напрямках зовнішньої 
політики від 2 липня 1998 р., Угодою про партнерство та 
співробітництво між Європейським Співтовариством і Україною від 
14 червня 1994 р., а також у зверненні українського парламенту до 
Європарламенту і парламентів країнчленів ЄС 20 червня 2002 р. було 
визначено стратегічне спрямування України – курс на євроінтеграцію. 
Обрання напрямком розвитку країни інтеграцію до європейської 
спільноти передбачає проведення реформ в економіці, внесення змін 
до політичного, соціального та культурного життя українського 
суспільства. Ключовим моментом у соціальнокультурному 
середовищі євроінтеграційних процесів є виникнення й розвиток 
міжкультурних комунікаційних процесів, дослідження яких у 
контексті євроінтеграції українського суспільства є актуальним.  

Підвищення інтересу до проблем міжкультурної комунікації на 
сучасному світі пов'язане з процесами глобалізації, що виражаються 
не лише в процесах бізнесінтеграції, але й у розширенні 
інформаційного простору, розвитку нових інформаційних технологій, 
зміцненні ділових і особистих контактів. Сучасна епоха ознаменована 
поступовим входженням України в світову спільноту, що обумовлює 
проблему освоєння культурних особливостей інших країн. 
Усвідомлення приналежності до єдиного світового простору вимагає 
досягнення розуміння між носіями різних культур і неможливе без 
освоєння його культурного контексту [1, c.8588]. 

В умовах трансформації сучасного українського суспільства, що 
прагне створити ефективну систему соціальної організації, потреба в 
дослідженні проблем міжкультурної комунікації особливо зростає. Із 
самого початку міжкультурна комунікація мала яскраво виражену 
прикладну орієнтацію. Це не лише наука, але і набір навиків, якими 
можна і потрібно володіти. У першу, черга ці навики необхідні тим, 
чия професійна діяльність пов'язана із взаємодією між культурами, 
коли помилки і комунікативні невдачі призводять до інших провалів в 
переговорах, до неефективної роботи колективу, до соціальної 
напруженості [2, c.177184]. 

Адекватна мовна поведінка в будьякому професійному форматі 
вимагає освоєння не лише системномовних знань, але і знання 
законів, звичаїв, національного менталітету країни мови, що 
вивчається. 

Процес глобалізації виявляється все більше в активізації 
культурних міжнародних зв'язків. Дуже важливе сьогодні зміцнення 
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соціальної і духовної консолідації в суспільстві, створення високої 
культури міжособового і міжнаціонального спілкування. Також 
гостро стоїть проблема виховання терпимості до чужих культур, 
пробудження інтересу і пошани до них, подолання в собі відчуття 
роздратування від надмірності, недостатності або просто несхожості 
інших культур [3, c.27]. 

Отже, євроінтеграційні процеси, що мають місце в Україні, 
відбиваються на двох аспектах соціального та культурного життя 
представників українського суспільства. Поперше, це необхідність 
здійснення міжнаціонального спілкування (лінгвістичний аспект). По
друге,це постійна міжкультурна взаємодія української і європейської 
спільноти, яка впливає на етнічну, культурну та національну 
ідентичність кожної комунікуючих сторін. Для ведення ефективної 
міжкультурної взаємодії необхідно відмовитись від національних та 
культурних стереотипів, а також вдосконалювати засоби здійснення 
міжкультурної комунікації. 
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 Every business or diplomatic meeting begins with preparation for it. 
In truth, the British do not pay much attention to organizational 
preparation. Nevertheless, in business negotiations, the English are quite 
rigidly follow the rules of the protocol. That is why it is not necessary to 
begin negotiations with English firms without careful preparation of all 
documents and coordination of conditions for conducting negotiations. 
 The main feature that is common to all European businessmen is 
punctuality. Businessmen of other European countries do not like it if the 
invited are late for a business meeting. However, it should be noted that the 
generally accepted rule of coming to a meeting 10 to 20 minutes before the 
appointed time here does not work. After being late, you will show 
disrespect and your own disinterest in holding a meeting. But do not come 
until the appointed time. This can be interpreted as disrespect.  
 The standard greeting in England is a simple handshake (for both 
men and women). Very important is the procedure of acquaintance, the 
British pay special attention to it. With greeting and treatment, lifetime 
titles are often used. Later, when communicating with their English 
partners, it is not necessary to call them only by their surname, this 
treatment is considered rude. It is best to use the treatment "mister". 
 As for the negotiations themselves, here the British prefer to do 
everything according to the rules, trying not to back away from the 
protocol. At the same time, the British are flexible enough and willingly 
respond to the initiative of the opposite side, and the activity of the partners 
during the talks will be received extremely positively.  
 When doing business in England it is not customary to give gifts. 
However, if you still decided to give a gift to your English partner, it 
should be an inexpensive souvenir that will not put the host in an 
uncomfortable position, will not commit to anything. However, business 
gifts are not very accepted, but by inviting your business partner to the 
theater, you will give him pleasure, and he will appreciate it. 
 A few words can be said about clothes at business negotiations. Of 
course, here the most appropriate is the classic costume. But the most 
important detail in the clothes for the British is a tie. It is for him to 
determine the social situation and human wellbeing. 
 Often, at the end of a business meeting, your partner will want to 
continue negotiations in a more informal setting. In the UK more often 
than in many countries of Northern Europe, it is customary to invite friends 
home. But business partners are more likely to be invited to a restaurant or 
pub. The traditions of a business lunch (which is held around 13 hours) are 
strong here, although lately evening dinners (organized at 18 hours and 
later) are becoming increasingly popular.  
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 The Englishman adheres to the rule "not to be personal", that is, not 
to expose yourself in conversation, not to talk about yourself, about your 
affairs, your profession. Moreover, it is considered a bad form to show 
their own erudition and generally categorically affirm, whatever that may 
be. So the calculations to shine with knowledge and humor in a verbal duel 
and take hold of the general attention here do not promise laurels, like the 
French. In this respect, the British are closer to the Japanese. 
 In conclusion, I would like to note that you can understand another 
culture by only giving up the habit of measuring everything by your own 
yardstick. To correctly assess the behavior of representatives of other 
nations, one must understand the system of representations, measures and 
norms inherent in this people. You will feel quite comfortable among 
people of a culture alien to you, and communication with them will 
become much more productive and enjoyable. 
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ У ПРАВОВІЙ СФЕРІ 
Сучасне розуміння комунікації як соціального явища, сукупності 

видів спілкування  необхідна умова розвитку суспільства. 
Комунікація набуває масовості в процесі розвитку і формування 
індустріального суспільства [1, с. 281282]. 

Поняття міжкультурної комунікації в сучасній науковій 
літературі визначають як особливий вид комунікації, що припускає 
спілкування між носіями різних мов та різних культур. Сучасний 
інтеграційний процес в Україні спонукає до більш широкого 
розповсюдження даного явища в Україні. Міжкультурна комунікація 
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відіграє велику роль у становленні полікультурного суспільства через 
те, що змушує представників різних національностей, мов, релігій 
сприймати звичаї іншого етносу крізь призму того культурного 
середовища, яке існувало в чужому суспільстві з давніх віків. 

Інтеркультурна комунікація має справу з розумінням та 
порозумінням, що означає: розуміти чуже і водночас бути 
зрозумілим, спілкуючись чужою мовою. 

Російський дослідник А.В. Поляков пропонує поглянути на 
сучасну юриспруденцію і право, за допомогою інтегрального 
феноменологокомунікативного підходу. В основі його досліджень 
лежить думка, що за допомогою можливостей загальної теорії права у 
формі комунікативних підходів, що надають можливість  
запозичувати кращі досягнення інших країн, опираючись на 
феноменологічні засади формування поведінкових модусів, які 
зазвичай містяться в культурі суспільства [2]. Таким чином автор 
аналізує основні засади правової комунікації між західною традицією 
права і національним правом. 

Правова комунікація  це різновид соціальної комунікації; 
заснований на юридичних нормах порядок взаємодії суб’єктів, 
пов’язаної з обміном правовою та іншою інформацією та спрямованої 
на задоволення їх законних інтересів і проблем [3, c. 11]. 

Сучасна комунікація посилюється зростаючим впливом мас
медіа, усереднює культурні розбіжності й культурні проблеми. 
Динаміка взаємодії сучасних суб’єктів полікультурного суспільства 
така, що долає межі соціальних просторів, втручаючись в інші 
соціальні моносвіти. Комунікація суб’єктів проявляється у феномені 
транскультуралізму [4, с. 105]. 

За допомогою компаративістського методу можливо здійснити 
самоіндентифікацію національних правових культур. Таким чином, 
виникає можливість поширення асиміляційних процесів, суть котрих 
полягає в визнанні правових принципів інших держав, які втілені в 
культурі того чи іншого регіону. Проблематика даного 
компаративістського дослідження полягає стосується розбіжностей та 
подібностей різних правових систем, а також проблематика взаємодії 
уніфікових цінностей та характерних особливостей конкретної 
культури [1, с. 217218]. 

Отже, процес міжкультурної комунікації в Україні стосується 
всіх сфер діяльності суспільства та держави. Актуальним є питання 
верховенства уніфікованих норм над суто національними нормами 
законодавства. В процесі глобалізації перед країною стає питання 
необхідності збереження характерної національної самобутності та 
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впровадження уніфікованих стандартів в національному 
законодавстві. 
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КУЛЬТУРНA ПОЛІТИКA УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТЕНДЕНЦІЙ 

Глобалізація як об’єктивний соціальноекономічний процес 
формує чітку тенденцію до відкритості, що обумовлюється діючим 
фундаментальним законом єдності світу. На сучасному етапі 
інтернаціональні процеси не менш динамічно формують і 
відтворюють дезінтеграційне середовище. До найбільш негативних 
проявів глобальної інтеграції слід віднести розмежування і 
поляризацію країн, релігій, культур, політик тощо [1]. 

Стає більш очевидним, що разом з економікою і політикою 
міжкультурна комунікація є важливим чинником регуляції, як 
внутрішнього життя, так і взаємин між країнами. І як показує 
практика, багато наших співвітчизників виявилися не готові до 
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міжкультурних контактів, вони слабо усвідомлюють свої і чужі 
національнокультурні особливості. 

Останнім часом Україна все активніше співпрацює із 
Європейським Союзом у різних сферах суспільного розвитку. В 
умовах трансформації сучасного українського суспільства, що прагне 
створити ефективну систему соціальної організації, потреба в 
дослідженні проблем міжкультурної комунікації особливо зростає [2].  

Відкриття нових можливостей, перспектив розвитку нових 
підходів та практик у апараті державного управління у галузі 
культури допоможуть Україні не тільки вдосконалити систему 
керівництва, але й встановити сильніші зв’язки з ЄС. 

Участь України у різних ініціативах ЄС та впровадження 
систем Європи [3], наприклад, дотримання принципів 
адміністративного управління, метою яких є зміна підходів до 
управління у цій сфері, посилить діалог між нашою державою та 
Європейським союзом. 

Транскордонне співробітництво є ще одним вектором впливу 
на культурну політику. Основною метою транскордонного 
співробітництва є розвиток зв’язків, у тому числі і культурних, між 
суб’єктами та учасниками роботи. Впровадження такої політики 
допоможе перейняти досвід кращих систем управління та появі нових 
культурних практик. 

Таким чином, робота України в проектах Євросоюзу не є 
безрезультатною. Серед позитивних тенденцій, які спостерігаються 
сьогодні в культурному секторі України є помітне зростання 
громадських ініціатив та збільшення кількості інноваційних 
культурних проектів. Також, запровадження програм, які розвивають 
місцеве самоврядування. 

Тож, культурна політика України показує відкритість нашого 
суспільства до міжкультурної праці. 

Активізація культурної політики в Україні повинна набути 
нової сили, адже вона показує великий творчій потенціал нашої 
країни та виводить Україну на новий рівень у світі. 
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МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
В процесі міжкультурної комунікації в правових і судових 

питаннях перекладач часто стикається з труднощами адекватної 
передачі юридичних понять на іншу мову. Для здійснення 
юридичного перекладу перекладачеві недостатньо знання юридичних 
термінів і вміння знаходити їх відповідності в спеціалізованих 
словниках. Адекватність юридичного перекладу вимагає звернення до 
сфери функціонування, використання юридичного терміну в 
реальному житті, в реальних правових системах і зіставлення 
правових понять, що стоять за самим терміном. 

Питання судового захисту інтересів господарюючих суб'єктів, 
індивідуальних підприємців, комерційних організацій, тобто 
суб'єктів, що беруть участь в економічній конкуренції, відносяться в 
до компетенції арбітражних судів. Інтернаціональний термін 
«арбітраж» (arbitrage) присутній в системі права багатьох країн, 
проте, ми не завжди можемо замінити ці терміни без шкоди для 
правових реалій, які стоять за ними. Для встановлення істинності 
цього судження ми звернулися до розгляду правової конструкції. 

Якщо ми звернемося до юридичних двомовних словників, то 
побачимо, що слово «arbitrage» вже перекладається українською 
мовою словом «суд» у складі різних термінологічних поєднань: 
«arbitrage par commissionmixte»  колегіальний арбітражний суд; 
«Arbitrage par jugeunique»  одноосібний арбітражний суд. В 
українській мові арбітражний суд і третейський суд так само, як і у 
французькій мові, часто скорочено називають «арбітраж». 

Термінологічні словосполучення «tribunald'arbitrage / arbitral», 
«juridictiond'arbitrage / arbitrale» і «arbitrage», в залежності від 
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контексту, можуть виступати в якості перекладних еквівалентів 
українського словосполучення «арбітражний суд». Разом з тим, 
цікаво дізнатися, чи будуть дані варіанти перекладу аналогічні 
перекладному поняттю. Чи не буде спотворена передана в перекладі 
юридичного тексту правова реалія, що позначається терміном 
«арбітражний суд». 

Арбітражний суд в Україні є державним органом, який 
розглядає економічні суперечки між господарюючими суб'єктами. 
Важливим і характерним тут є саме те, що арбітражні суди України є 
однією з ланок державної судової системи, поряд із судами загальної 
юрисдикції. Тим часом, у всьому світі поняття «арбітраж» позначає 
розгляд суперечок в недержавних органах. Під арбітражем у Франції 
розуміють більше процес, процедуру вирішення комерційних і 
майнових суперечок, спосіб вирішення спорів. 

Деяким аналогом арбітражних судів у Франції, тобто судів, які 
розглядають суперечки між підприємцями, можна визнати торгові 
суди, члени яких обираються з числа осіб, які займаються 
підприємницькою діяльністю і розглядають спори, що виникають з 
підприємницької діяльності між комерсантами.  

Як бачимо, переклад правової конструкції «арбітражний суд» на 
вимагає додаткових пояснень. На прикладі розглянутого 
термінологічного словосполучення ми побачили, що для здійснення 
міжмовної комунікації перекладачеві необхідно розбиратися в 
особливостях нормативноправової системи різних держав, щоб 
виступати грамотним посередником у спілкуванні сторін. У зв'язку з 
цим стає очевидним, що юридичний переклад може здійснюватися 
перекладачамиюристами або перекладачами, які працюють з 
фахівцями в галузі права. 
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EXCHANGE OF INFORMATION AS THE CULTURAL BRIDGE 
BETWEEN UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION 

Tolerance, inter-cultural dialogue and respect  
for diversity are more essential  

than ever in a world where peoples  
are becoming more and more  

closely interconnected. 
Kofi Annan 

The European Union has considered the importance of Ukraine as an 
integral part of common European space and elaborated special 
instruments for the development of mutually beneficial relations. The EU 
and Ukraine have signed bilateral agreements; Ukraine has joined different 
European programmes of assistance and cooperation. The main goals of 
this wide range of documents are to stimulate internal transformation of 
Ukraine as well as to convergence Ukraine’s political, economic and social 
system to the European one. From its side, Kyiv has stressed out the vital 
significance to build close relationship with Europe and its will to put 
reforms into effect aiming to integrate to the EU in tenfifteen years. 

Nevertheless, nowadays the EU and Ukraine still share a border and 
are direct neighbors, which recognize their political and economic 
interdependence. So, there is a necessity to work together within Ukraine
EU dialogue for creating an area of stability, peace, sustainable 
development and overwhelming social and economic progress on the EU 
external borders. It is worth noting that Ukrainian case is a challenge to the 
EU and its status as one of the world powers [1].  
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The main purpose of this article is to emphasize the importance of 
intercultural dialogue between Ukraine and the European Union.  

The cultural bridge as the meaningful internship program provides 
the revitalization of the exchange of the information process. Generally, 
the informational cooperation between the countries is a useful tool of 
integration. Mostly, we are interested in building the cultural bridges 
because culture is defined as a social domain that emphasizes the practices, 
discourses and material expressions, which, over time, express the 
continuities and discontinuities of social meaning of a life held in common. 
The Cambridge English Dictionary states that culture is "the way of life, 
especially the general customs and beliefs, of a particular group of people 
at a particular time."Terror management theory posits that culture is a 
series of activities and worldviews that provide humans with the basis for 
perceiving themselves as "person of worth within the world of meaning"—
raising themselves above the merely physical aspects of existence, in order 
to deny the animal insignificance and death that Homo sapiens became 
aware of when they acquired a larger brain. 

The position that the ideas, meanings, beliefs and values people learn 
as members of society determines human nature. People are what they 
learn. The optimistic version of cultural determinism places no limits on 
the abilities of human beings to do or to be whatever they want. Some 
anthropologists suggest that there is no universal "right way" of being 
human. "Right way" is almost always "our way"; that "our way" in one 
society almost never corresponds to "our way" in any other society. Proper 
attitude of an informed human being could only be that of tolerance. 

Thus, the importance of cultural integration can be explained. In our 
opinion, it is necessary to define the main aspects of informational 
exchange process as the cultural bridge. Informational exchange can be 
represented as: 

1) information transfer; 
2) mass media cooperation; 
3) deeping the intercultural relations among the youth; 
4) information literacy. 
The notion “information literacy” is defined as the ability to know 

when there is a need for information, to be able to identify, locate, 
evaluate, and effectively use that information for the issue or problem at 
hand. The phrase information literary first appeared in paint in a 1974 
report by Paul G. Zurkowski written on behalf of the National 
Commissionon Libraries and Information Science. Zurkowski used the 
phrase to describe the "techniques and skills" learned by the information 
literate "for utilizing the wie range of information tools as well as primary 
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sources in molding information solution to their problems" and drew a 
relatively form line between the "literates" and "information illiterates". [2] 

In conclusion, it is important to state, that information processes are 
required for the successful integration and deeping the political and 
economic relations between Ukraine and the European Union.  
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖКУЛЬТУРНОГО ПРОФЕСІЙНОГО 

СПІЛКУВАННЯ 
Сучасний етап розвитку суспільства вимагає, щоб фахівець був 

готовий до діалогу культур, до пізнання і зміни себе і навколишнього 
світу, а також він повинен володіти здатністю інтегруватися в 
світовий культурний процес.  

Успішне міжкультурне професійні спілкування означає 
адекватне комунікативну поведінку в процесі встановлення взаємного 
професійного співробітництва та, передбачає, поряд з досить високим 
рівнем володіння іноземною мовою, вміння розуміти і приймати 
соціокультурне різноманіття партнерів по комунікації. 

Навчання професійної іншомовної комунікації включає три 
компоненти: 

1) лінгвістичний – сприяє оволодінню студентами мовою права 
як явищем правової культури (мовні знання і правила оперування 
лексикограматичним і фонетичним аспектами мови права); 
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2) соціокультурний  орієнтований на ознайомлення студентів з 
культурноправовим контекстом функціонування досліджуваної мови 
(концептуальні знання правової культури); 

3) лінгвориторичний компонент, спрямований на здійснення 
ефективної діяльності в стандартних соціальних ситуаціях, що 
виникають в рамках правової культури (лінгвориторичні знання, 
навички та вміння). 

Корпоративне законодавство в даний час знаходиться в стадії 
становлення; багато інститутів корпоративного права ще не отримали 
належного законодавчого підтвердження і часто запозичують ті чи 
інші правові інститути з корпоративного законодавства інших 
країн,перш за все, Англії та США. Навіть використання 
словосполучення «корпоративне право Англії» є некоректним, 
оскільки термін «корпоративне право» (corporate law, law of 
corporations, corporations law) належить до правової системи США. 
Однак в Росії він більш відомий, ніж відповідний англійський термін 
«право компаній» (company law). В Англії термін «корпорація» 
співвідноситься з поняттям «юридична особа», хоча більш вживаним 
терміном є body corporate, так яксаме це словосполучення 
використовується в Companies Acts (Законах про компанії). 

Таким чином, для успішної участі в міжкультурному 
професійному спілкуванні фахівця (юриста) необхідно володіти 
глибокими предметними знаннями і оперувати спеціалізованою 
лексикою, тобто володіти як предметними, так і термінологічними 
компетенціями. Предметна компетенція розуміється як база знань, яка 
склалася у студентів рідною та іноземною мовами з даної тематики. 
Наприклад, курс «Корпоративне право Англії» будується на знаннях, 
отриманих студентами в рамках як українського цивільного права, так 
і англійської деліктного і контрактного права. Крім цього, студенти 
повинні мати базову підготовку в галузі економічної теорії і, по 
можливості,бухгалтерського обліку. Термінологічна компетенція 
розглядається як різновид лексичної компетенції, а саме  знання 
термінологічних одиниць певної галузі професійної діяльності та 
вміння їх адекватно використовувати в мовленні 
[1, c. 37]. Спеціальна лексика і термінологія, як відомо, становлять 
основу мови професійної комунікації і несуть основне культурне 
навантаження, тому розбіжності в термінологічному фоні можуть 
стати причиною порушення міжкультурної професійної комунікації.  

Володіння засобами міжкультурної комунікації є однією з умов 
затребуваності фахівця на ринку праці і, отже, важливим аспектом 
його професійної підготовки. 
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INTERCULTURAL COMMUNICATION IN ADVERTISING 
Over the last few years, there has been a clear tendency towards 

economic integration, penetration of unified patterns and standards into 
various areas, aspiration for unification. Globalization processes affect 
advertising as well. The main problem in the field of international 
marketing and advertising is the consumer behavior of different countries' 
representatives. In particular, the following issues remain unresolved: 
whether their behavior is becoming more and more similar or different; 
whether the differences in consumer behavior remain stable; whether it is 
worth standardizing advertising strategies or, on the contrary, contributing 
to their adjustment to behavior models of each region. The topicality of our 
research is determined by the lack of appropriate solution to the problem of 
advertising unification and standardization. 

Nowadays advertising is not only a source of information but also a 
factor facilitating the formation of certain consumption standards, as well 
as consumption preferences, relevant stereotypes and images. Advertising 
is one of the efficient mechanisms of influencing a human being, offering 
ready behavior models, producing and introducing certain spiritual and 
material values, forming stable symbols in the mass consciousness, 
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through which a human being (a consumer) can change the style and way 
of life. Transmitting values, setting out certain rules and forming peculiar 
social ideals, advertising is an active participant of the modern personality 
socialization. Based on this, the issue of applying adapting instruments in 
the advertising communication is especially urgent. 

Today we can observe a certain trend to individualistic development 
of advertising campaigns, despite the identity of the product to an 
international brand. Each advertising message is in a certain way decoded 
and perceived by the target audience taking into account the cultural basis.  

Thus, for the purpose of unalterable perception of the brand in 
different cultures, advertising should be adapted according to the local 
national culture, and one should not standardize one campaign for all 
markets. Advertising is efficient in individualistic cultures, whereas in the 
collective ones it will not definitely be able to achieve the aim. Taking into 
account the fact that the majority of the world population belongs to the 
collective cultures, most advertising motives, developed in New York or 
London, demonstrating values of individualistic cultures, are efficient only 
for a small part of potential consumers. Efficient advertising should reflect 
values of the targeted audience. Currently many global brands depend on 
sales in overseas markets and develop their strategies with the help of 
standardizing, failing to consider cultural differences of countries. It is a 
profitable solution from the financial point of view, but not prudent and 
inefficient in the long run. 
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EASTAND WEST. VARIETIES OF COMMUNICATION 
APPROACHES 

Communication is the exchange of information, ideas and views by 
means of mutually understood signs and semiotic rules. Intercultural 
communication is communication between people of different cultures. It 
is a specific action where the experience, skills and abilities are shared. 

Communication is a tool of intercultural interaction, which enriches 
the mutual cultures and improves international relations. In the process of 
communication it is used to observe some clashes of cultural beliefs, 
contradiction between the global and the local, between the "your own" 
and "external". 

Communication between nations is much harder than linguistic 
communication. Overcoming conflict of worldviews is made possible by 
language, cultural understanding and cooperation with their 
representatives. 

Currently, when Ukraine goes into Europe such kind of 
communication issues becomes dramatically actual. 

English is recognized as a main language of international relations. 
That is why the process of establishing communication with English
speaking population is a key priority in Ukraine. In my opinion, one of the 
obstacles to this goal is a clash of cultural beliefs focused on linguistic 
differences in Ukrainian and English languages.Language influence on 
mentality forming is confessed by science. Therefore the communication 
variety is key priority in intercultural communication tooling.  

It is essentially to pay attention to the most fundamental differences 
between English and Ukrainian languages.  

1) In English language, unlike Ukrainian, there is a clearly 
inherited word order.Each sentence part has a specific place that cannot be 
changed. Subject  predicate  Object AdverbialModifiers. It forms a 
logical and structured Englishspeakers world. In Ukrainian strict order of 
sentence parts is not obligatory. It brings extra opportunities for widening 
the language functions, in particular flexibility, polisemanticy, 
expressivity and emotionality. 

2) In English the sentence parts, except predicate, have no ending. 
In Ukrainian construction of parts are provided by means of ending. 
Englishmen combine the words in a sentence much easier, altering the 
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predicate forms only. For instance:  I am going to London, I have been to 
London, I would go to London, I went to London. 

3) There isone million words in English, meanwhile Ukrainian 
language has got nearly 150 thousand words. Despite of that, Ukrainian 
language is more verbose, as translated book from English to Ukrainian 
takes extra 2030% pages. 

The stability and prosperity of the world in the third millennium 
depends on the ability of young generation to demonstrate tolerance, 
respect to other cultural and social features, willingness to understand each 
other and cooperate, to seek and find ways of resolving social and cultural 
conflicts. Integrative processes in Europe and in the world, the transition 
from bipolar to multipolar cooperation, from dialogue of various cultures 
to polylogue, constantly growing academicmobilityof youthquires not only 
the desire to understand neighbors, but, above all, involve the willingness 
to master its language. 
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BARRIERS TO INTERCULTURAL COMMUNICATION 
BETWEEN EUROPE AND UKRAINE 

А modern attribute of the world development is intensificationof 
integration processes in the world and Europe in particular. Actual issues 
are improving friendly and partnership relations between the EU and 
Ukraine. The European Union is a great power in today's geopolitical 
space. The European Union is one of the most significant geopolitical 
events of the 20th century. 
Asaresultofextensiveanddeepintegration,theEuropeanUnionbecameapowerf
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ulgeopoliticalcenter. The geopolitical future of the European project and its 
role in world politics primarily depends on the efficiency of cooperation 
with countries and regions that are immediate neighbours of the EU. Thus, 
cooperation between Ukraine and the EU is important for both 
sides.Ukraine has a complete and total support for the course, which is 
aimed at European integration. The public  the vast majority of Ukrainian 
citizens want their country to gain the status of a member of the EU [1]. 

Language diversity is a key feature of European identity, and 
therefore both the EU institutions  that is based in Brussels and in 
Strasbourg  actively promote language education and spreading 
multilіngvіzm. In Europe, almost half a billion inhabitants who speak 120 
languages.But in these cases we face with intercultural communication. 
Intercultural communication as a special kind of communication involves 
communication between speakers of different languagesand different 
cultures. The comparison of languagesand cultures reveals not only 
common, universal, but specific, national, origin, which is caused by 
differences in the history of nations. The problem of studying a foreign 
language as a reason of culture`s formation of interethnic relations is 
relevant for the present, taking into consideration Ukraine's integration into 
Europe and its standards. I believe that the primary means of 
communication is language, and in a diverse society  several languages. 
That is why the studing of foreign languages achives a special status in our 
country [3]. 

In communication the most common arelanguage barriers. They may 
cause misunderstandings and misinterpretations between people. Among 
them are accents and dialects. Accent acts a vital role in the art of 
pronunciation. Different regions or social groups have different accents, in 
other words, accent of the speaker is an identity of his/her origin. A dialect 
is another form of a given language. It also refers to a language derived 
from a primary language. The meanings and interpretations of words are 
different, and it is sometimes hard to understand what person really wanted 
to express. So it may lead to various kinds of conflicts [2]. 

Jargons are the technical words used in communication. It may vary 
according to different professions, specialities and technical field of a 
person. For instance, technical words used by doctors and polititians are 
extremely different. During their conversation, both of them will not get 
what the other is talking aboutif they use jargons. People should try to use 
them only with people in similar profession, in this case language 
barrierdoes not exist.Spelling and grammarare typical barriers in 
communication as peoples  speech may be changes in different parts of 
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the world. Such mistakes create a huge communication barrier in written 
and everyday communication [2]. 

To sum up, the most common causes of language barriers in 
communication are accents and dialects, jargons or technical words, 
spelling and grammar. There are also many other causes like language 
disabilities, noise, distance or use of metaphors or similes which can be 
included in other barriers like physiological and physical. Great majority of 
language barriers are overcoming by everyday practice or in other ways 
such as translation, interpreting, language classes, listening. In the same 
time, there aresome barriers that people сan not overcome. These barriers 
must not be presented to make the effective communication. 
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INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE PROCESSOF 
UKRAINE’S EUROPEAN INTEGRATION 

 European integration is the most determining factor in the 
international activity of Ukraine, and its internal policy for the long term, 
securing the safety and positive impact on Ukraine’s relations with all 
countries of the world. Cooperation with the European Union remains a 
key area of national foreign policy. Implementation of course of 
integration into the European Union will guarantee human rights, 
development of civil society in Ukraine, the making of a social market 
economy and huge financial support from the EU. For successful 
integration there is a more detailed review of practical skills of effective 
professional foreign language intercultural communication. 
 Intercultural communication is the exchange of information between 
people of different national and regional cultures. Terms of communicative 
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behavior of representatives different cultures mean the equivalent attitude 
towards other cultures, knowledge of national customs and traditions. 
 Problems in communication can appear due to large number of 
factors. One of them is the language. The basic intercultural 
communication skills are necessary and sufficient. They are a set of 
knowledge and skills to successfully use a foreign language among foreign 
language culture. 
 Besides, linguistic competence, communicative competence plays an 
important role. It includes the individual’s ability to communicate 
effectively, to establish and maintain a positive relationship with someone 
to achieve an adequate level of mutual understanding and cooperation. 
 During the indepth study of a foreign language, the question of 
geography, language etiquette and rules of behaviour in a particular 
European country, including intercultural aspects of international business 
communication, should be studied. 
 Intercultural education covers a variety of specific issues, ranging 
from linguistic, pragmatic, cultural, aesthetic and ethical problems. All 
these areas must be thoroughly examined and taken into consideration 
while communicating with European countries. 
 Gesture language should be taken into consideration for success in 
the professional or any other activity of Ukrainians and Europeans. One 
and the same gesture in different countries can have different meanings. 
Moving one’s head from side to side, in Ukraine and much of Europe 
means «no», in Bulgaria or Greece it means «yes», while nodding one’s 
head means «no». A gesture, named as «Ring» – connection of a thumb 
and an index finger, in Englishspeaking countries clearly stands for 
positive gesture. At the same time it is an expression of negative emotions 
in France. In Germany the audience is banging fists on the table, instead of 
applause. It usually expresses admiration. 
 Understanding the mentality of another person, respect of his or her 
culture and traditions are the key components of successful 
communication. Awareness of the importance of cultural and historical 
factors in the process of communication, knowledge and adequate playing 
rules of verbal and nonverbal behavior contributes to the success of 
intercultural communication. Communication process involves 
understanding and mutual adaptation of interlocutors. 
 So in the process of integration of Ukraine and the EU accepted, 
universal rules of communicative behavior should be observed, which may 
differ from national etiquette. We should take into account the peculiarities 
of national character and thinking of participants of communication, 
customs and traditions of the country. 
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ASPECTSOFINTERCULTURALCOMMUNICATION 
Intercultural communication is a discipline that studies 

communication across different cultures and social groups, or how culture 
affects communication. It is used to describe the wide range of 
communication processes and problems that naturally appear within an 
organization or social context made up of individuals from different 
religious, social, ethnic, and educational backgrounds. Aside from 
language, intercultural communication focuses on social attributes, thought 
patterns, and the cultures of different groups of people. It also involves 
understanding the different cultures, languages and customs of people from 
other countries.  Intercultural communication is also referred to as the base 
for international businesses [1]. 

The prospect of becoming a full member of the international 
community appeared for Ukraine, basing on its principles and preserving 
national characteristics. This is especially relevant for our country at this 
stage of its economy. The problem of integration of Ukraine lies in the fact 
that European Union (EU), that is one of the fastest developing integration 
unions, is becoming our closest neighbor and involving close cooperation 
with Ukraine in the near future. Intercultural cooperation increases due to 
the international integration and globalization in recent years. People play 
an active role in this process as they have different practices abroad. Today 
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in Ukraine one of the significant tasks is to create the theoretical and 
practical basis for training of people for intercultural communication and 
cooperation [2]. 

The knowledge of foreign languages helps the people of different 
specialties to promote their mobility and international competences. 
During the dialogue meeting between the two cultures, they do not merge 
and mingle but enrich each other. In the social philosophy these relations 
of different cultures were named crosscultural communication, which 
means an exchange between two or more cultures and products of their 
activities which are carried out in different forms. This exchange can take 
place both in politics and in interpersonal communication of people, at 
home, in a family, during informal contacts. And this finding suggests that 
the intercultural communication has a great variety of aspects which covers 
various sides of this process, not only linguistic but also social and cultural 
foundations of intercultural communication. Intercultural communication 
means not only direct dialogue of representatives of different cultures but 
also pragmatic understanding of this communication. It also should be 
noted that intercultural communication affects the development of the 
Ukrainian society [3].  

Today the communicative process is a necessary condition for 
formation, development and functioning of educational social system 
because through it the connection between generations becomes possible, 
as well as accumulation and transmission of social experience, its 
enrichment, the division of labor and exchange of its products, organizing 
of social activities. Ukraine is also interested in entering the European 
cultural and creative industry and declared its readiness to join the EU’s 
Creative Europe programme. Ukraine remains an important partner of the 
European Union in the context of the EU Eastern Partnership initiative in 
the humanitarian field. The programme also supports the development of 
contacts between business and academic circles involved in the 
cooperation in fields of culture and creative industry [4]. 
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РОЗБІЖНОСТІ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ ТА 
СВІТУ ЯК ОДНА З ПРОБЛЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Характерною рисою сучасного світового розвитку країн є 
активізація інтеграційних процесів у світі та Європі, зокрема 
актуальним є питання становлення дружніх, партнерських відносин 
між ЄС та Україною. Європейський Союз виступає активним актором 
в сучасному геополітичному просторі. Об'єднання Європи – це одне з 
найбільш значних геополітичних подій XX століття. У результаті 
масштабної і глибокої інтеграції Європейський Союз став потужним 
геополітичним центром. Геополітичне майбутнє європейського 
проекту та його роль у світовій політиці першочергово залежить від 
ефективності співпраці з країнами та регіонами, що є безпосередніми 
сусідами Євросоюзу. Таким чином, співпраця між Україною та ЄС 
має велике значення для обох сторін. 

Позиція України щодо Євросоюзу була сформована вперше на 
законодавчому рівні в Основних напрямках зовнішньої політики 
України, що були схвалені Верховною Радою України 2 липня 1993 р. 
Починаючи із цього моменту Україна почала тяжіти до європейського 
інтеграційного об’єднання і від того моменту намагалась все ж таки 
приєднатись до ЄС, ці намагання ми можемо спостерігати і до 
сьогоднішнього дня. 

Однак на даний момент ми маємо багато невирішених проблем, 
котрі не дають змоги Україні приєднатись до ЄС. Одними з них є 
міжкультурна комунікація щодо різних питань, а також податкової 
системи України та ЄС. 

В сучасних умовах порівняння української податкової системи з 
її аналогами в країнахчленах ЄС потрібно для визначення 
конкурентоспроможності нашої країни. Порівняння необхідне у 
деяких напрямах: за рівнем загального податкового навантаження, 
його розподілу між основними видами податків та групами платників, 
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фіскальної ефективності податкової системи; ефективності 
регулюючої дії останньої; достовірності розрахунків податкових 
зобов'язань тощо.  

Особливо важливим є порівняння в оподаткуванні України та 
нових членів Євросоюзу  так званої групи ЄС–10. Практично в усіх 
цих країнах корпоративний прибуток, додана вартість, індивідуальні 
доходи громадян, фонд зарплати підприємств оподатковуються за 
значно нижчими ставками, ніж в Україні. В Ірландії ставка податку з 
корпоративного прибутку (12,5%) нижча вдвічі, в Естонії вона взагалі 
дорівнює 0%. Ставка ПДВ в Іспанії, Німеччині, Великобританії, 
Люксембургу знаходиться у межах від 15% до 17%. Соціальний 
податок підприємств (роботодавців) становить 16,3 % у Нідерландах, 
10,7% – у Ірландії, 9,9%  у Великобританії та 0,5 %  у Данії. 
Індивідуальні доходи громадян в країнах ЄС – 10 в середньому 
оподатковуються на рівні від 6% до 12%, в Португалії –5,6%, у Греції 
– 0,6% доходів. 

Значно гірше виконується українською податковою системою й 
регулятивна функція. Наприклад, ПДВ у європейських країнах 
стягується за декількома ставками для різних за соціальною й 
економічною значимістю груп товарів і послуг, що забезпечує 
відповідну зацікавленість щодо їх виробництва і споживання. В 
Україні ж, як відомо, застосовується єдина ставка, що позбавляє цей 
податок регулюючого впливу. 

Ми можемо зробити висновок з вищенаведеного порівняльного 
аналізу, що податкова система України має суттєві вади і є набагато 
обтяжливішою як для ведення бізнесу, так і для споживчого попиту 
порівняно з податковими системами країн ЄС. Міжкультурна 
комунікація в сфені податковою системи є вкрай необхідною для 
нашої держави. 
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THE BARRIER OF NON-VERBAL COMMUNICATION 
BETWEEN UKRAINIANS AND EUROPEANS 

Integration of Ukraine into the EU is an important step for the 
bright future of our country. So,in order to join the Union, we need to 
avoid any mistakes: neither political nor spoken or «nonverbal». The 
important component of an effective intercultural communication is the 
ability to interpret nonverbal means of communication properly. The 
main components of nonverbal communication are posture, gestures, 
touching. If you go to another country you should know that «body 
language» between nations is perceived differently. That’s why you 
should definitely get acquainted with these features or you can trigger 
conflict arose from the mutual misunderstanding. The following items 
refer to the barrier of nonverbal communication. 

 Let’s start with postures. The situation when a woman stands in 
front of her sitting husband is not permitted in Europe and can be 
considered as a manifestation of bad manners. In some European 
countries holding hands in pockets will take it as an insult [1]. 

The gestures are the most diverse means of conveying nonverbal 
information. The Europeans point to something by forefinger but we 
consider that impolite and use for that a whole hand. In Europe except 
for Italy and Greece a tiny head nod means an approval. The thumbsup 
for us means «excellent».  In Germany and France it means «one» in 
Japan  «five», but in Greece, southern Italy and Middle East this gesture 
is used to send you nowhere. If Ukrainian as Italian oras French, 
considers an idea is silly he/she will bang his/her hand on forehead; but 
for British or Spanish the same gesture will show how they are pleased 
with themselves; and when the Dutchman is knocking on the forehead 
and at the same time is pulling the index finger, it means that he likes the 
idea, but he believes it is slightly crazy …The index and the middle 
fingers are straight (from Eng. the letter V) this sign in Ukraine means 
peace, two or it is just a selfiegesture;but in New Zealand, Malta it 
means «go away!»; in Germany and France it has a similar meaning; but 
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in UK  if a hand  returns to the interlocutor, it will be an insult and  if  it 
returns to himself, it will be the expression of joy.For Ukrainian and 
some European countries the gesture «Five fingers straightened up» 
means «stop» [2].But for Greeks it is «go away!». In Holland no one will 
understand us when we twist our index finger near our temple because 
for them it means that someone said a witty phrase. The gesture «Goat» 
in some countries is very undesirable in using it outside the rock 
concerts, for example in Argentina, Italy and Romania interlocutor will 
think that you called him a cuckold.However, in Brazil and Venezuela 
this means a wish of success. Another one that is named «OK» for both 
as for Europeans and for Ukrainian means «everything is all right» , but 
for French it can also be «zero» or even «nonentity»; and in Brazil, Malta 
and in some others countries it is a brutal insult[1].  

 The importance of intercultural communication is the nature, 
quantity and purpose of touch. For example, for Arabs going on the arm 
of is a national habit but any touch between them and the handshake are 
not allowed. But in the Slavic culture it is a common phenomenon. You 
should pay attention to greetings we have as a handshake, a friendly kiss, 
a hug, but for the Western culture it is a kiss ladies hands or a light 
handshake [1]. 

As we can see, nonverbal signals are also very important 
component in the process of the organization and communication which 
affect the result. Especially now, in the light of Ukraine’s integration into 
the EU, it can radically change our future, because it also includes a lot 
of information and it can contribute, preclude or even prevent 
intercultural communication. 
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МІМІКА І ПРОКСЕМІКА РІЗНИХ КУЛЬТУР ЯК ЗАСОБИ 
МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ  

Залежно від загальноприйнятих соціальних норм представники 
різних культур порізному керують вираженням емоцій на обличчі. 
Для високопосадовців, дипломатів і взагалі світської верхівки нормою 
є постійно контролювати свої емоції і відповідно «тримати обличчя». 
Так само і певні нації (британці, деякі північні, азійські народи) не 
звикли показувати свої емоції відкрито через вираз обличчя. Тоді як 
італійці, мексиканці, бразильці та багато інших народів не маскують 
гарного або поганого настрою. Американці намагаються приховати 
вираження горя, тоді як араби, латиноамериканці, навпаки, вважають 
нормальним оприлюднення і навіть перебільшений показ свого горя, 
журби на обличчі. [1, с. 220]. 

Особлива мова  мова очей, які є найкращим індикатором стану 
душі, довіри, інтересу, зміни настрою, регуляції найтонших емоцій та 
багатьох інших виявів людського Я. Дослідники з’ясували, що, 
розмовляючи, люди дивляться одне на одного в середньому 3550% 
часу, протягом якого відбувається розмова. Погляд затримується на 
очах співрозмовника в середньому 57 секунд. Крім особистісних 
характеристик, контакт очей має національно зумовлені коди, про які 
варто знати для досягнення міжкультурної толерантності. Так, у 
західних культурах, включно з українською, російською, іншими 
слов’янськими, прямий погляд здавна є позитивним знаком довіри, 
поваги, чесності. Дітей змалку привчають говорити правду і дивитися 
при цьому в очі. У США афроамериканці дивляться у вічі переважно 
коли говорять, а коли слухають  очі опускають. [1, c. 221]. 
 Загалом фахівці налічують понад 20000 різних виразів обличчя, 
серед яких виокремлюють універсальні (широка усмішка і сяючі очі 

 задоволення, щастя; підняті брови або широко відкриті очі та 
напіврозтулений рот  подив; зморщений ніс  незадоволення, зжаті 
губи  злість, опущені очі  сором або журба та ін.) та 
етноспецифічні (малайці надувають щоки на знак надзвичайного 
задоволення). [2, с. 52]. 

Особлива мова  мова очей, які є найкращим індикатором стану 
душі, довіри, інтересу, зміни настрою, регуляції найтонших емоцій та 
багатьох інших виявів людського Я. Дослідники з’ясували, що, 
розмовляючи, люди дивляться одне на одного в середньому 35  50% 
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часу, протягом якого відбувається розмова. Погляд затримується на 
очах співрозмовника в середньому 5  7 секунд. Дітей змалку 
привчають говорити правду і дивитися при цьому в очі. У США 
афроамериканці дивляться у вічі переважно коли говорять, а коли 
слухають  очі опускають. [1, с. 222]. 

Соціальний простір і час на відміну від реальних 
просторовочасових характеристик визначає норми того, де і коли 
людина має перебувати залежно від інших людей та обставин. Цей 
аспект комунікації досліджує проксеміка.  

Проксеміка (англ. рroximity  близькість)  спеціальна галузь 
соціальної психології, міжкультурної комунікації, паралінгвістики, 
інших суміжних наук, яка вивчає норми та особливості просторової і 
часової організації спілкування. 

 Засновником цієї галузі, як і міжкультурної комунікації 
загалом, вважають Е. Холла, який назвав проксеміку «просторовою 
психологією». Спочатку він досліджував природні форми 
просторового організування спілкування у тварин. Е. Холл виявив, що 
в них існує чітка ієрархія, що виражається, зокрема, й місцем на 
території, яке тварини обирають залежно від свого рангу в стаді чи 
зграї. Соціальний статус людей теж позначається на їхньому 
соціальному просторі.  

Кожна із зазначених зон не тільки відповідає особливим 
ситуаціям спілкування, а визначає психологічно релевантні та етично 
прийнятні відстані для комфортного спілкування між людьми. 
Порушення мінімальної межі персональної зони спричинює великий 
дискомфорт. Інколи студенти іноземці, які навчаються в 
американських викладачів, не можуть зрозуміти, чому це американці 
«відскакують» від них і намагаються бути подалі. Отже, засоби 
невербальної комунікації є тонким інструментом спілкування і обміну 
інформацією. [3, с 85]. 

Література 
1.  Кирабаев Н. С. Глобализация и мультикультурализм / Н. С. 

Кирабаев. – Москва : Издательство РУДН – 2005. – 332 с. 
2. Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація : навч. посіб. 

/ В. М. Манакін. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 288 с. – (Серія 
«Альмаматер»). 

3. Рот Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг / Ю. 
Рот. – Москва : ЮНИТИДАНА – 2006. – 223 с.  
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(м. Київ) 
МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: ПОДОЛАННЯ МОВНИХ 

БАР'ЄРІВ 
Міжкультурна комунікація – це спілкування, що відбувається в 

умовах, які відрізняються від культурнообумовлених традицій у 
комунікативній компетенції її учасників, ці відмінності суттєво 
впливають на успіх чи невдачу комунікативної події. 
 Під час перебігу євроінтеграційних процесів єдність етносів 
порушується, їх межі стають нечіткими, що призводить до втрати 
національної ідентичності, а як наслідок – до культурної та етнічної 
невизначеності суспільства. 
 На формування сучасної європейської культури значний вплив 
має історія її розвитку. Культурна комунікація передбачає постійну 
готовність людини до сприйняття, розуміння й прийняття чужих 
етнічних стереотипів. 
 Міжкультурна комунікація передбачає знання і розуміння 
символіки інших народів та їх культури, визнання їх рівноцінності та 
рівнозначності. Треба вийти за межі етноцентричного сприйняття 
навколишнього культурного світу, відмовитися від ідей націоналізму 
та расизму, переоцінити абсолютизацію схожості між культурами, 
ігнорувати їх специфіки та переходи до ідей релятивізму. 
 Євроінтеграційні процеси відбиваються на двох аспектах 
соціального та культурного життя України. Поперше, це 
необхідність збільшення міжнаціонального спілкування, яка підвищує 
вимоги до підготовки кваліфікованих фахівців у різних сферах 
господарської діяльності. Подруге, це постійна взаємодія української 
та європейської спільнот, яка впливає на національну ідентичність. 
Переоцінка культурноосвітніх напрямків, що означає зближення 
суспільної моралі з нормами країн Заходу. Крім того, ЄС є 
інструментом ідеологічного тиску на Україну. 

Проблема вироблення здатності до міжкультурної комунікації 
як процес обміну інформацією, почуттями, думками представників 
різних культур є наразі напрочуд обговорюваною. Задля ефективного 
її вирішення в кожному конкретному випадку слід сформувати 
здатність до міжкультурної комунікації, що включає в себе 
компетентність в використанні вербальних і невербальних 
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модальностей, уміння та інтерпретування, знання і формування 
навичок міжкультурних взаємодій. 

Для ведення ефективної міжкультурної взаємодії необхідно 
відмовитись від національних та культурних стереотипів, а також 
вдосконалювати засоби здійснення міжкультурної комунікації. 

Література 
1.Європейська інтеграція: навч. посіб. / За ред. С.В. Федонюка, 

В.Й. Лажніка. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. унту ім. Лесі 
Українки, 2008.  

2.М’язова І.Ю. Міжкультурна комунікація: зміст, сутність та 
особливості прояву (соціальнофілософський аналіз): дис. ... канд. 
філософських наук. Спец. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія 
історії; КНУТШ. – Київ: 2008.  

3.Міщенюк Н.М. Сутність та роль культурної та етнічної 
ідентичності в процесі міжкультурної комунікації [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http: //vuzlib. com/content/view/452/ 

Науковий керівник: кандидат філософських наук, старший 
викладач кафедри сучасних європейських мов КНТЕУ Ювковецька 
Ю.О. 
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МОВА І КУЛЬТУРА: СКЛАДОВІ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ 
Новітня епоха відзначена поступовим входженням України в 

світову спільноту, що зумовлює проблему розуміння культури інших 
країн. Приналежність до єдиного світового простору вимагає 
досягнення розуміння між носіями різних культур яке неможливе без 
освоєння його культурного контексту. Практика показує, що багато 
наших співвітчизників виявились не готові до міжкультурних 
контактів, вони майже не усвідомлюють чужі і навіть свої 
національнокультурні особливості. Міжкультурні контакти дають 
змогу людям обмінюватись інформацією з представниками інших 
культур. Відмінності проявляються в різних сторонах культури (одяг,  
мова, норми суспільної поведінки, національна кухня, традиції). 
Найважливішою причиною є різне світосприйняття. Кожен із нас 
повинен зрозуміти , що вдалому вирішенню цієї проблеми заважає 
наше ставлення до інших культур. 
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Активно Україна почала розвивати культурні комунікації в 90х 
роках. Зараз науковці, які працюють з вивченням міжкультурної 
комунікації активно використовують традиційні для цієї науки 
методи опитування (анкетування). Їх анкети направлення задля 
виявлення цілісних стереотипів і установок, що виявляються в 
поведінці людей. Насамперед, розглядається поведінка людей в 
діловій взаємодії , в бізнесі і на робочому місці. Найпоширенішими 
зонами анкетування є: обмін інформацією, взаємодія з колегами, 
ухвалення рішень, поведінка в конфліктних ситуаціях тощо. По
перше міжкультурна комунікація  це наука, яка являє собою набір 
певних навиків, якими потрібно володіти. Подруге ці навики 
необхідні тим, чия професійна діяльність пов'язана із взаємодією між 
культурами, та коли помилки і комунікативні невдачі призводять до 
невдалих переговорів, до неефективної роботи колективу, або ж до 
соціальної напруженості.  

Сучасне суспільство має достатньо простих фахівців: юристів, 
менеджерів, економістів, але потребує фахівців з міжкультурною 
комунікацією, що виходять за рамки знання мови, та розуміються в 
культурі.  

Отже, в Україні та в сучасному світі дуже актуальна проблема 
формування готовності до міжнародної комунікації.  

Література 
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Харьков : Штрих, 2001. 
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КОМУНІКАЦІЙНІ БАР’ЄРИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 
Комунікації  це складний процес, що складається з взаємо 

залежних кроків. Кожен з цих кроків потрібен для того, щоб зробити 
наші думки зрозумілими іншій особі [1]. 

Але існують деякі перешкоди, що виникають підчас 
комунікацій, їх умовно можна поділити на міжособистісні 
комунікаційні бар’єри та бар’єри в організаційних комунікаціях 
(табл.1) 

Таблиця 1 
Перешкоди, що виникають під час комунікації* 

№ Вид перешкоди Особливості 

  Перешкоди в комунікаціяхміж особами 
1. Перешкоди, що 

зумовлені 
сприйняттям 

Люди реагують не на те, що в дійсності 
відбувається в їх оточенні, а на те, що 
сприймається як дійсне. Люди можуть 
інтерпретувати одну ту саму інформацію 
порізному. Як наслідок, ідеї, закодовані 
відправником, можуть виявитися 
викривленими й не повністю зрозумілими. 

2. Семантичні бар`єри Відправник кодує повідомлення за 
допомогою вербальних і невербальних 
символів. Найуживанішими символами є 
слова, оскільки вони можуть матирізні 
значення для різних людей, тому те, що 
хтось намагається повідомити, не 
обов`язково буде інтерпретоване й 
зрозуміле таким же чином одержувачем 
інформації. 

3. Невербальні 
перешкоди 

Найчастіше невербальна комунікація 
відбувається одночасно з вербальною й 
може підсилювати або змінювати зміст 
слів. Культурні відмінності при обміні 
невербальною інформацією можуть 
створювати суттєві перешкоди для 
розуміння.  
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4. Поганий зворотній 
зв`язок 

Обмежувачем ефективності обміну 
інформації між особами може бути відсутні 
стьзворотного зв`язку з приводу 
надісланого відправником повідомлення. 
Зворотній зв`язок має  велике значення, 
оскільки дає можливість установити, чи 
дійсно ваше повідомлення, отримане 
одержувачем, витлумачене в тому 
розумінні, який ви спочатку йому надали. 

5. Невміння слухати Ефективна комунікація залежить не лише 
від того, на скільки точно й ефективно 
особа вміє передавати інформацію, а й від 
того, на скільки він вміє приймати 
повідомлення.  

  Перешкоди  в організаційних комунікаціях 
1. Викривлення 

повідомлень 
Коли інформація рухаєтьсяв гору й униз, 
зміст повідомлень дещо викривлюється. 
Повідомлення можуть викривлятися 
випадково через труднощі або свідомо, 
коли якийсь керівник не згоден з 
повідомленням. У такому разі він 
модифікує повідомлення таким чином, щоб 
зміна змісту від бувалася в його інтересах. 

2. Інформаційні 
перевантаження 

В цьому випадку перешкоди можуть 
виникнути у наслідок впливу наступних 
чинників: великого обсягу інформації; не 
можливості і не вміння з боку менеджера 
відбирати дійсно потрібну і важливу 
інформацію; перевищення реальних 
можливостей системи та людей, які до неї 
входять, обробляти інформацію. 

3. Незадовільна 
структура організації 

В організації з 
численнимирівнямиуправліннязростаєймов
ірністьінформаційнихспотворень. 
Безсумнівно, при обмінні інформацією 
заважають конфлікти між різними людьми, 
групами чи відділами. 

*Скаладено автором за [1;2] 
Зарубіжні науковці в сфері комунікацій ДжМ. Лейхіфф і ДжМ. 

ПенРоуз пропонують чотири основні правила подолання бар'єрів на 
шляху до ефективних комунікацій: 



603 
 

1. Необхідно завжди визначати контекст до того, як намагаєтеся 
встановити будьякі комунікації. Якщо контекст невірний, 
комунікація не буде мати ніякого змісту незалежно від того, 
наскільки добре підготовлена і уважна аудиторія. Якщо контекст 
правильний, якщо він має сенс, то і аудиторія піде на контакт в 
процесі комунікації. 

2. Не може бути комунікації за принципом «тільки давати» або 
«тільки брати». Внутрішня комунікаційна система, що допускає 
тільки однобічні комунікації, імовірно, не може бути ефективною. 
Потрібно розробляти й впроваджувати програми і види діяльності, що 
забезпечують двосторонні комунікації, навчати менеджерів бути 
«активними слухачами». 

3.Занадто багато комунікацій – це однаково що повна їх 
відсутність. Потрібно сконцентруватися і раціоналізувати свою 
діяльність. Переконатися, що інформація першорядної важливості 
обробляється в першу чергу. 

4. Необхідно стимулюйте на всіх рівнях управліннях організації 
впевненість співробітників у тім, що реальна поведінка – це те, що 
вони роблять, як чинять, за що винагороджуються й за що караються, 
– набагато важливіше від того, що формально записано і що 
декларується. Керівник має взяти особисте зобов'язання спостерігати 
за тим, щоб поведінка працівників не розходилася з їхніми словами 
[3]. 

Отже, ефективність подолання комунікаційних бар'єрів в цілому 
повністю залежить від роботи керівників та їх умінь чітко 
формулювати поставлені цілі та завдання та від їхніх навичок роботи 
з менеджерами, а також від часу витраченого на пояснення 
менеджерам основних особливостей процесу виробничої комунікації 
та специфіки проблем, що виникають під час цього процесу. 
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STEREOTYPE AS A BARRIER OF AN EFFECTIVE CROSS-
CULTURAL COMMUNICATION  

(in the integration of Ukraine into the EU) 
The relevance of this topic caused by the interest of the researchers 

of different fields such as psychology, sociology, ethnography, etc., to the 
perception of one culture by another, the interaction of culture and 
psychology of the people.  

The theme of this work is relevant also because the studying of the 
phenomenon as a "stereotype" can help to understand and to explore the 
roots of social and cultural obstacles of an effective crosscultural 
communication. 

The object of our work is ethnic, gender and social stereotypes in the 
phrases.  

The subject of the research is the language realization, contexts and 
language usage of such stereotypes.  

The tasks of the work are:  
 to define the concept and the essence of stereotype;  
 to specify the stereotypes for crosscultural communication;  
 to analyze the gender stereotypes on the grammatical and lexical 

levels;  
 to explore the gender stereotypes on the material of some 

phraseological units. 
Phenomenon and the term "stereotype" have attracted much attention 

of the researchers. The term "stereotype" was originally introduced by an 
American journalist W. Lippman to refer a widespread public opinion of 
the idea about members of ethnic, political and professional groups 

Crosscultural communication is the science that studies the 
characteristics of verbal and nonverbal communication between people 
(men and women). The knowledge of the language of another people in 
crosscultural communication is the first step to establishing successful 
communication between different nations and cultures. 

The gender stereotypes are considered to be the material for different 
fields of science. This topic is interesting and significant from the point of 
view of psychology, sociology, ethnography. The presentation of the 
gender factor of English phraseological units is very specific because it 
cannot be based on clear generic differences due to the lack of the 
grammatical category of gender. 
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We analyzed the gender stereotypes on the grammatical level, 
phonetic level and lexical level. 

Gender specifics found in modern phraseology. 
Women and men have their own special words – patterns. 
Also, the work presents recommendations on gender neutralizing in 

crosscultural communication. 
Due to the fact that today in our country is integrating into the EU  

everyone should understand specific stereotypes in the character of the 
person, because if we learn to feel people (especially of different 
nationalities and different sexes), our country will stay the same. So I think 
that the first thing to distinguish differences in the communication of 
people of different nationalities and different gender features is studying 
crosscultural communication. 
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BENNETT MODEL AS KEY COMPONENT OF 
INTERNATIONAL COMPETENCE 

European integration of Ukraine meets the vital interests of the 
Ukrainian people as strengthens security and a positive impact on 
Ukraine's relations with other countries, increases guarantees of political 
independence of Ukraine [1]. Communication helps create relationships 
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between states, which minimizes the risk of war and other conflicts and 
promote the creation of a common safe area. Because communication is a 
subsidiary link in the creation of the European integration of Ukraine. 
Communication  is one of the basic building blocks of cultural relativism. 
[2] M. Bennett first developed models that identify the major components 
of intercultural competence [3]. He considers intercultural competence as a 
conglomerate of specific behavioral responses and calls his model of a 
model of intercultural sensitivity. Bennett model offers six stages of 
intercultural sensitivity.The most primitive ethnocentrical stage begins 
with an objection that cultural differences do exist. People at this stage 
may be physically or psychologically isolated from other cultural groups or 
can build the physical or social barriers. The second stage is the protection 
of ethnocentrism, which involves the recognition of man that cultural 
differences exist. But man protects himself from them because the 
differences are perceived as threatening "I". Many people at this stage  
protect themselves from cultural differences, denigrate others and 
following derogatory attitudes towards them. 

The third stage is called ethnocentrism understatement. The stage 
includes recognizing that cultural differences exist. But at the same time 
downplayed the extent of their impact on their lives or their significance 
for her. One of the ways in which people go to understatement at this stage, 
is "universalization" of cultural differences  "All people are the same, so 
why should I worry about the differences?". The next stage is acceptance. 
At this stage cultural differences are not only recognized, but also 
command respect. Respect is manifested at two levels: first, at different 
behavioral manifestations of cultural differences, and the level of cultural 
values, representing in different cultures[3]. 

On the next stage, which contains the name of adaptation, individuals 
adapt to cultural differences that they now recognize and begin to acquire 
new skills in order to establish relations with other cultures and 
communicate with them. One of these skills  empathy  the ability to feel 
emotions and feelings of another person, standing on its point. The second 
skill refers to the concept of pluralism. Individuals begin to comprehend 
the philosophy of pluralism (plurality) in relation to their understanding of 
the values, ideas and attitudes. Mentally created many cultural contexts 
that contain their concept of plurality and difference. The last stage is 
integration. It involves the inclusion of pluralism in philosophy as the 
ability to assess cultural differences in terms of the context in which they 
appear. This level of integration can lead to constructive marginality in 
which individuals can mentally live within the boundaries of different 
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cultural systems adequately engaging in these cultural systems and leaving 
them according to social context[3]. 

Nowadays intercultural competence is a tool for success in 
intercultural interaction and integration of Ukraine into the European 
Union.The model of intercultural sensitivity Bennett is unique because it 
identifies not only the stage, but also specific skills, cognitive abilities and 
emotional processes associated with each of these stages. This model is to 
some extent indicates the direction of growth and development of 
intercultural sensitivity or intercultural competence. It demonstrates the 
specific skills and attributes necessary to move along the continuum of 
development, the underlying model. 
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