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ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА 1.                 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В 

УМОВАХ СТРУКТУРНИХ ДИСБАЛАНСІВ 

 

Антонюк А. Г., студентка 3 курсу, 12 група, 

факультет міжнародної торгівлі та права, 

Київський національний торговельно-економічний університет, 

м. Київ 

 

ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА РОБОТОТЕХНІКИ 

НА ЕКОНОМІКУ ТА СУСПІЛЬСТВО 

 

У найближчі роки ринок праці зазнаватиме змін, і чим далі – тим 

більших. Головні причини – технологічний прогрес та штучний 

інтелект. 

Згідно з дослідженням, проведеним британським Центром бізнес-

досліджень CERB, який більше 20 років працює в сфері економічного 

аналізу та прогнозування, інвестиції в промислову робототехніку 

надають більший позитивний ефект на економіку, ніж ІТ, будівництво 

або нерухомість. 

«Промислові роботи призвели до, приблизно, 10% економічного 

зростання країн ОЕСР за останні 15–20 років, – каже економіст CERB 

Девід Уайтекер. – І це ще за скромними оцінками». Чим вище число 

роботів, тим вища продуктивність праці. Коли промислові роботи 

проникнуть в більш буденні сфери виробництва товарів і послуг, люди 

отримають більше простору для здійснення творчих задумів, на які 

роботи не здатні, вважає він. 

Колись лідером робототехніки була Японія, але тепер на перше 

місце вийшли США. Щорічно в Штатах з'являється все більше роботів. 

У 2015 році США витратили на промислових роботів $ 86 млрд, це в 15 

разів перевищує середній показник по країнах ОЕСР. 

За  даними видання Robotics Tomorrow загальна ринкова вартість 

роботизованих систем оцінюється в $ 32 мільярди, і продовжує 

рости. До 2019 року по всьому світу налічуватиметься 2,6 млн роботів, 

призначених для роботи на виробництві. У найближчі п'ять років на 

фабрики по всьому світу надійде близько 1,4 млн промислових роботів. 

Декілька десятиліть тому тема штучного інтелекту здавалася 

неймовірною науковою фантастикою. Та зараз усе змінилося, питання 

ШІ досліджують такі люди, як Ілон Маск, Стівен Хокінг, Білл Гейтс, 

співробітники компанії Google, Samsung і багато інших. Коли одні вчені 

впевнені, що штучний інтелект відкриє людству нові можливості та 

https://hightech.fm/2017/02/17/enough_robots
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вдосконалить світ, інші, навпаки, – побоюються повстання машин і 

зникнення людства.  

Світовий ВВП зросте на 15,7 трлн дол і досягне 90 трлн дол до 

2030 року коштом розвитку штучного інтелекту. Як повідомляє 

Bloomberg з посиланням на доповідь PricewaterhouseCoopers, приріст в 

6,6 трлн дол буде пов'язаний з автоматизацією процесів виробництва і 

збільшенням трудових ресурсів за допомогою штучного інтелекту. У 

свою чергу на збільшення світового ВВП на 9,1 трлн дол вплине 

зростання споживання персоналізованих і якісних товарів.  

Але у цих позитивних новин є і обернена сторона. Наприклад, 

загрозливі масштаби безробіття, зниження платоспроможності 

населення та девальваційні ризики національної валюти. Ми збудуємо 

машини, які мають інтелект людського рівня. Машини краще за людину 

виконують фізичні задачі: краще рухаються, вони більш точні і здатні 

піднімати більші вантажі.  

Роботизація і технології з елементами штучного інтелекту 

вплинуть на скорочення робочих місць не тільки в сегменті 

некваліфікованої праці. Підприємства по всьому світу все більше 

замінюють людей на роботів, і це в сотні разів підвищує 

продуктивність.  

Якщо автоматизація (верстат, конвеєр) в першу чергу полегшувала 

та оптимізувала працю людини, яка в результаті все рівно залишалась 

стояти поруч, то штучний інтелект людської участі майже не потребує, 

в усякому разі не у якості придатку до машини (можливо лише у якості 

обслуговуючого персоналу для забезпечення своєї штучно-

інтелектуальної діяльності).  

Найбільшими вигодонабувачами у новій реальності стають ті, хто 

буде поставляти інтелектуальний і матеріальний капітал. Тому 

технологія є одним з головних факторів скорочення робочих місць та 

зниження доходів навіть в країнах з високим рівнем розвитку: попит на 

висококваліфіковану працю зростає, а на середньокваліфіковану падає.  

Згідно з дослідженням Оксфордського університету The Future of 

Employment, з найвищою імовірністю зникнуть професії касира, 

таксиста, працівника банку, помічника юриста. 

Найменша ймовірність зникнення лікарів, психологів, 

священнослужителів та представників творчих професій – лікарів, 

фотографів, музикантів, акторів. 

 

 

 

 

http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
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МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА 

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Економічна глобалізація у XXI столітті є одним із вирішальних 

факторів світового та національного розвитку. Саме тому ефективно 

функціонувати як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках можуть 

лише ті промислові підприємства, які використовують адекватну 

маркетингову концепцію, як інструмент досягнення успіху в 

економічній діяльності. 

У зв’язку з цим, виробництво товарів, що користуються попитом, 

їх просування до споживача шляхом реалізації маркетингових стратегій, 

є основою формування товарної політики сучасних підприємств, адже 

саме ця складова маркетингової діяльності забезпечує 

http://dniprograd.org/2017/08/31/povstannya-mashin-chi-zamkne-shtuchniy-intelekt-kolo-finansovogo-zubozhinnya_59965
http://dniprograd.org/2017/08/31/povstannya-mashin-chi-zamkne-shtuchniy-intelekt-kolo-finansovogo-zubozhinnya_59965
https://www.epravda.com.ua/publications/2017/10/2/629689/
https://hightech.fm/2017/03/21/industrial-robots
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конкурентоспроможність товару на ринку та створює умови для 

отримання підприємством високого прибутку. 

Товарна політика підприємства – це багатогранний елемент його 

маркетингової стратегії, який, із одного боку, накопичує і перетворює 

інформацію про рівень розвитку ринків збуту продукції та стратегію 

потенційних конкурентів; а з іншого, − постійно порівнює реальні 

можливості участі підприємства в конкурентній боротьбі. 

Товарна політика визначає певний курс дій товаровиробника або 

торгового посередника на основі чітко сформульованої програми дій на 

ринку. Вона покликана забезпечити зв’язок між рішеннями та заходами 

щодо формування асортименту та його управління, підтримки 

конкурентоспроможності товарів на необхідному рівні, пошук 

оптимальних товарних ніш, розробку та втілення стратегії пакування, 

маркування, обслуговування товарів. Відсутність товарної політики 

веде до нестійкості структури асортименту через вплив випадкових і 

поточних факторів, втрати контролю над конкурентоспроможністю та 

комерційною ефективністю товарів [1]. 

Суттєвою складовою товарної політики у системі маркетингу є 

забезпечення адаптивності товару як у просторі − по відношенню до 

різних сегментів ринку, так і в часі − пристосовуваність товару до вимог 

не лише поточних, а і майбутніх споживачів. Саме адаптивність товару 

багато у чому вирішує завдання оптимізації витрат по здійсненню 

товарної політики у системі маркетингового комплексу [2]. 

Споживчі оцінки мають стратегічне значення на всіх етапах 

розробки та вдосконалення товару: від складання концепції нового 

товару та її перевірки до позиціонування, конструювання, виробництва, 

встановлення ціни, рекламування, збуту та технічного обслуговування. 

Саме тому товарна політика включає проведення систематичних 

досліджень на всіх етапах. 

Окрім того, об’єктом дослідження є не сам товар поза 

конкретними ринками та споживачами, а споживач із його запитами 

щодо даного товару, відповідні реакції на різноманітні маркетингові 

заходи на кожному етапі просування товару від виробника до 

споживача. 

Товарна політика може здійснюватися на декількох рівнях [3]: 

- рівень стратегічного управління фірмою, який розглядає 

принципові питання щодо існування та розвитку товарних ліній (рівень 

стратегічних бізнес-підрозділів); 

- функціональний рівень, на якому вирішуються питання в межах 

кожної товарної лінії, розглядаються питання щодо окремих товарів 

(рівень продуктово-ринкових комбінацій). 
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Для успішного здійснення товарної політики необхідна співпраця 

виробничих і маркетингових підрозділів, при цьому об’єднуючою 

ланкою між ними може стати відділ науково-дослідних і дослідно-

конструкторських розробок. 

Найчастіше товарні стратегії розробляються за таким сценарієм: 

1) визначається товарний портфель фірми, оцінюється 

прибутковість товарних груп і приймається рішення про їх інвестиційну 

підтримку; 

2) вирішуються питання розробки нових товарів, модифікацій 

уже існуючих, або зняття товару з виробництва. Визначається 

конкретна стратегія для кожної товарної групи; 

3) вирішуються питання марочної стратегії: доцільність розробки 

нових марок, підтримка існуючих, ліквідація окремих марок. 

Особливістю товарної політики підприємства, яке діє на 

сучасному конкурентному ринку, є те, що, з одного боку, воно змушене 

йти на ризик заради  максимізації прибутку (через реалізацію 

маркетингових стратегій для утримання існуючих і завоювання нових 

ринкових ніш); а з іншого боку − реалізовувати більш консервативні, 

але надійні стратегії, тобто, протекціонізму. 

У сучасних умовах ринку товарна політика підприємства повинна 

не лише бути в синергії із загальною корпоративною стратегією, а й 

максимально швидко реагувати на зміни кон’юнктури ринку; бути 

основою для зростання конкурентоспроможності та послідовною у 

координації стратегічних і тактичних заходів маркетингової програми. 

За умов швидких темпів розвитку технологій та процесів 

глобалізації стає очевидним той факт, що для успішного розвитку як 

підприємства загалом, так і його товарної політики, необхідно 

спрямовувати основні зусилля в інноваційні процеси. Консервативні 

підходи залишилися в минулому, оскільки здебільшого виявилися 

неспроможними конкурувати з новітніми рішеннями. Тому саме 

завдяки інноваціям у маркетинговій товарній політиці уможливлюється 

забезпечення конкурентоздатності підприємства на сучасному ринку. 
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МИТНО-ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНИ В 

УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Сучасний етап характеризується для України постійним 

зростанням обсягів та розширенням масштабів міжнародної торгівлі, 

ускладненням та посиленням динаміки торговельних процесів, 

посиленням вимог міжнародних організацій щодо забезпечення 

вільного доступу іноземних товарів на внутрішні ринки та зниженням 

національних торговельних бар’єрів. У зв'язку з цим, перш за все 

повинні удосконалюватися методи регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. Скорочення тарифного захисту є однією з умов 

Євроасоціації, зростає потреба у дослідженні впливу таких змін на 

бюджетну та зовнішньоекономічну безпеку держави [1]. 

Згідно ст. 2 Митного кодексу України, митною політикою 

являється система принципів та напрямів  діяльності  

держави  у  сфері  забезпечення  своїх  економічних  інтересів  та  

безпеки  за  допомогою  митно-тарифних   та   нетарифних   заходів  

регулювання зовнішньої торгівлі.  

Митно-тарифне регулювання сьогодні є важливим механізмом 

державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Його 

головним завданням є захист вітчизняної економіки від зовнішніх 

негативних впливів.  

Суттєва відмінність митно-тарифного регулювання в Україні від 

провідних країн світу полягає у надзвичайно розгалуженій товарній 

номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності. Така ситуація створює 

потенційну можливість для зловживань суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності шляхом декларування товару не за своїм кодом з метою 

сплати меншої суми платежів. Можливість гармонізації митного 

законодавства України за вимогами ЄС суттєво гальмується через 

надання пріоритету фіскальній функції митних органів, що ускладнює 

можливість тісної співпраці з країнами ЄС [2]. 
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Для реалізації намагань України інтегруватися до ЄС та посилити 

співпрацю з провідними світовими економічними організаціями, слід 

вносити зміни у національне законодавство та використовувати лише ті 

інструменти митно-тарифного регулювання, які не лише не суперечать 

принципам СОТ та ЄС, але і здатні захистити економічні інтереси 

України. Тобто слід взяти на озброєння досвід країн, які нещодавно 

приєдналися до ЄС, а саме поступово зменшувати митні ставки 

відповідно до домовленостей із СОТ, при цьому не відмовляючись від 

захисту вразливих галузей економіки (АПК, машинобудування, харчова 

промисловість [3]. Міжнародні економічні відносини передбачають не 

тільки забезпечення ресурсами і ринками збуту країн-учасників, 

взаємодоповненість національних господарських структур, 

зовнішньоекономічну діяльність фірм підприємців, але і торгово-

політичні заходи уряду, міжнародних організацій. Згідно ст. 2 Митного 

кодексу України, митною політикою являється система принципів та 

напрямів діяльності держави у сфері забезпечення своїх економічних 

інтересів та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних 

заходів регулювання зовнішньої торгівлі. 

Головним напрямком забезпечення ефективності митного 

регулювання України є легалізація та детінізація ЗЕД в Україні, 

орієнтовані на збільшення привабливості прозорої та добросовісної 

зовнішньоекономічної діяльності через скорочення бюрократичних, 

часових, технологічних та матеріальних витрат суб’єктів ЗЕД при 

перетині вантажами кордону України з одночасним посиленням 

відповідальності й санкцій за не доброчинні дії та зловживання. Митно-

тарифне регулювання в Україні з кожним роком стає більш прозорим, 

як наслідок збільшується кількість легальних суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності. Проте ряд бюрократичних, часових, 

технологічних та матеріальних проблем при перетині кордону України 

ускладнюють діяльність суб’єктів ЗЕД . Тобто потрібні нові методи 

митно-тарифного регулювання ЗЕД. 

На даному етапі завдяки  митно-тарифному регулюванню 

державою підсилюється розвиток окремих галузей економіки чи 

підприємств. Перш за все це стосується захисту молодих галузей. 

Тимчасовий захист молодих національних фірм від жорсткої 

конкуренції іноземних корпорацій дозволяє галузям, які утворюються, 

зміцніти і стати ефективними виробниками. 

Підсумовуючи вище зазначене можна стверджувати, що митно-

тарифне регулювання має багато позитивних наслідків. Проте 

урахувати всіх нюансів при визначенні всіх здобутків та втрати не 

можливо. Серед актуальних завдань треба визнати потребу 
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вдосконалення митного законодавства, щодо використання митних 

режимів, квотування та ліцензування. На сучасному етапі найбільш 

прийнятним для України є використання низьких тарифних ставок на 

переважну більшість товарних позицій, особливо на товари з низьким 

ступенем обробки. Паралельно слід впроваджувати ефективну систему 

аналізу ризиків для запобігання митним правопорушенням та 

електронну систему декларування товарів. Саме ці заходи у поєднанні з 

усіма пріоритетними напрямками держави дозволить забезпечити 

консолідацію зусиль для створення ефективної системи захисту 

внутрішнього ринку від контрабандних товарів та  демпінгового 

імпорту. Що дасть новий імпульс розвитку вітчизняного виробника та 

забезпечить наповнення державного бюджету України та економічної 

безпеки держави в цілому. 

Україна має приділяти особливу увагу зовнішнім джерелам 

надходжень до державного бюджету, оскільки перебудова економіки 

упродовж останніх років призвела до падіння виробництва, а це 

зменшує базу податкових надходжень від внутрішніх джерел. Система 

митного регулювання України має забезпечити сприятливі умови для 

адаптації національної економіки до більш гострої міжнародної 

конкуренції внаслідок приєднання до системи глобального регулювання 

і вільного переміщення ресурсів та поступове включення її економіки 

до глобальних та європейських економічних процесів. 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОМА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ: 

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ 

 

Щороку ринок туризму приносить все більшу частку в бюджет 

країни та займає вище місце в структурі економіки, що свідчить про її 

прогресивний розвиток та вплив. Попит на туризм зростає, тому і 

пропозиція відповідно росте. Нині ринок туристичних послуг це не 

лише спосіб задоволення потреб споживачів, а й сфера розвитку бізнесу 

та засіб зміцнення економіки.  

За потенціалом Україна не поступається державам, які займають 

авангардні позиції по рівню розвитку ринку туристичних послуг. Однак, 

стан, в якому сьогодні перебуває туризм в Україні не найкращий. Тому 

прослідковуємо зменшення прибутку від галузі внаслідок невеликих 

туристичних потоків. Серед причин негативного становища для 

функціонування підприємств в сфері туризму слід виділити такі: 

• недостатньо розвинена інфраструктура; 

• недосконала нормативно-правова база; 

• невідповідність національних стандартів світовим; 

• низька якість туристичного обслуговування; 

• обмежений асортимент туристичних послуг; 

• застарілість туристичних об’єктів; 

• низький рівень залучення іноземних інвестицій тощо; 

• відсутність ефективного маркетингу як в рамках держави, 

так і поза її кордонами. 

Проаналізувавши дані ринку туристичних послуг можна зробити 

висновок, що на даний момент ринок туристичних послуг переживає 

кризовий період. І якщо протягом 2009 -2013 рр. приплив іноземних 

туристів збільшився на 19%, то з 2013 по 2017 рр. впав на 54% [2].  

Військовий конфлікт і ряд інших проблем мають значний негативний 

вплив на розвиток туристичної сфери. Це означає, що за даної ситуації 

потрібно змінювати механізми впливу на ринок та пріоритети, за якими 

він розвивається. 

Перш за все, потрібно проаналізувати досвід успішних країн в 

даній сфері, щоб отримати міцний фундамент для впровадження нових 

тактик та методів розвитку галузі.  
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Перед Україною стоїть завдання зробити туризм пріоритетною 

галуззю, тому зусилля повинні бути спрямовані на повну реконструкцію 

галузі: оновлення туристичних об’єктів, створення нових рекреаційних 

зон, освіту висококваліфікованого персоналу. Також потрібно звернути 

увагу на маркетингову галузь, що дозволить розрекламувати в 

інформаційному просторі Україну, як державу, що є привабливою для 

туризму, яка може забезпечити висхідні вимоги споживачів послуг, 

державу, що є безпечною та гостинною для туристів.  

Однак, поки триває військовий конфлікт на Сході, нам слід 

закцентувати увагу на внутрішніх туристах, що дасть змогу підвищити 

попит на ринку туристичних послуг за їх рахунок. Всі ці заходи можуть 

стати широким плацдармом для залучення іноземних інвестицій, 

притоку в країну нового капіталу, збільшення кількості робочих місць 

та утвердження України на міжнародному ринку. Адже чи не кожен 

регіон нашої держави може забезпечувати пропозицію у певному виді 

туризму.  

Отже, на міжнародному ринку туристичних послуг, який щорічно 

прогресує та займає провідне місце в світовій економіці, Україна має всі 

шанси вийти на провідні позиції.  
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКСПОРТНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ 

 

Експортна діяльність України характеризується її експортним 

потенціалом, який визначається обсягами товарів та послуг, що можуть 

бути реалізовані на міжнародних ринках. Найбільшу вагу в структурі 

експорту мають товари та послуги агропромислового комплексу, 

металургії, ІТ. 

Підвищення конкурентоспроможності певної галузі впливає на 

конкурентоспроможність підприємств, а ті, в свою чергу, на 

конкурентоспроможність продукції.   

Під конкурентоспроможність галузі складають підприємства, які 

діють в даній галузі, ефективно функціонують, отримуючи прибуток, і 

мають конкурентні показники діяльності. Для того, щоб галузь була 

конкурентоспроможна, необхідні умови для її функціонування. 

Конкурентоспроможні галузі мають безліч переваг перед схожими 

іноземними галузями: більш дешева кваліфікована робоча сила, потужні 

національні підприємства, низький рівень податків та зборів, розвинута 

інфраструктура, підтримка держави, високий рівень матеріально-

технічного забезпечення [1]. 

Американський вчений М. Портер проаналізував, які головні сили 

найбільш впливають на діяльність підприємств в певній галузі, і на 

привабливість входу в цю галузь: 

 поява продуктів-замінників; 

 поява нових гравців; 

 вплив постачальників на діяльність підприємства; 

 вплив споживачів на діяльність підприємства; 

 аналіз рівня конкурентної боротьби [2]. 

Конкурентоспроможність підприємства залежить від того, 

наскільки фірма організує всі підрозділи для досягнення результатів. 

Тобто конкурентною перевагою фірми може бути: найкраща якість 

продукції, ціна, технологічність виробництва, обслуговування клієнтів, 

персонал. Для найкращих результатів використовується систематична 

робота всіх напрямів діяльності підприємства, як маркетинг, управління 

фінансами, технології виробництва, HR, матеріально-технічне 

забезпечення та ін.  
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Конкурентоспроможність продукції – це сукупність її 

особливостей, які задовольняють певні потреби, мають кращу якість за 

привабливішу ціну, ніж продукція конкурентів. Допомагає мати 

переваги над товарами інших виробників.  

Конкурентоспроможність товару визначається його 

конкурентними перевагами. Зазвичай виділяють 2 основні групи: 

1) низькі витрати. В результаті має низьку собівартість товару, 

тому ціна на товар є конкурентоспроможною і більше приваблює 

споживачів, ніж товари найближчих конкурентів. 

2) диференціація товарів – це ознака продукції, яка надає певних 

особливостей товару і відділяє товар від товарів конкурента. [3]. 

Українські товари на світових ринках позиціонуються, як якісний 

товар за низькою ціною, тому конкурентна перевага низьких витрат є 

найбільш доцільна для умов діяльності вітчизняних підприємств.  

Україна найбільш експортує товари та послуги таких галузей, як 

агропромисловий комплекс, металургія, інформаційні технології. Для 

всіх товарів характерна мала кількість доданої вартості, більш 

сировинний вигляд. Для підвищення доданої вартості товарів, слід 

державі стимулювати виробників переробляти сировину продукцію. 

Наприклад, поєднавши технологічний потенціал з аграрним чи 

металургійним комплексом можна отримати нову 

конкурентоспроможну продукцію чи технології, яка буде мати попит на 

міжнародних ринках, та для внутрішнього споживання [4]. 

Також при конкурентному рівні продукції на міжнародних ринках, 

підприємству необхідно збільшувати обсяг експорту продукції, для того 

щоб підвищувати прибуток, займати нові ринкові позиції, покращувати 

загальні показники діяльності. 

В умовах інтеграції та для збільшення експорту необхідно 

дотримуватись таких рекомендацій: 

 підвищення якості продукції відповідно до міжнародних 

стандартів; 

 створення державних програм стимулювання експорту; 

 зменшення собівартості товарів, при цьому якість продукції 

залишається незміною;  

 залучення інвестицій для розвитку експортного потенціалу; 

 підвищення ефективності роботи підрозділів, які займаються  

зовнішньоекономічною діяльністю на підприємствах, шляхом 

використання інновацій та модернізації головних аспектів діяльності 

роботи. 

Отже, для підвищення конкурентоспроможності експортної 

продукції необхідно, перш за все, створення відповідного економічного 
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мікроклімату, конкурентоспроможних галузей економіки з іноземними 

відповідними галузями, підтримка інноваційних вітчизняних 

підприємств. 

 

Література 

1. Гетьман, О. О. Економіка підприємства: навчальний посібник / 

О.О. Гетьман, В. М. Шаповал. - 2-ге вид. - К.: Центр учбової літератури, 

2010. - 488 с.   

1) 2. Michael E. Porter. «The Five Competitive Forces that Shape 

Strategy» / Michael E. Porter //   Harvard Business Review -2008. – January. 

- p.86 

2. Драган О.І. Управління конкурентоспроможністю підприємств: 

теоретичні аспекти. / О. І. Драган. – К.: ДАКККіМ, 2006. – 160 с.  

3. Державна служба статистики України  [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/ 

Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри міжнародних 

економічних відносин КНТЕУ Дьяченко О. В. 

 

Дзига В. О., студентка, І курс, 4м група, 

факультет міжнародної торгівлі та права 

Київський національний торговельно-економічний університет,  

м. Київ 

 

ЗАКОНОДАВСТВО ЄС: ВИМОГИ ДО БЕЗПЕКИ ТА ЯКОСТІ 

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

Україна завжди мала потенційні можливості не тільки виходу на 

світовий ринок продовольства, а й конкурентних змагань на ньому. 

Підписання у 2014 році Угоди про асоціацію між з Європейським 

Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх 

державами-членами, надало «потенційним можливостям» статусу 

реальної перспективи виходу України на європейський ринок 

продовольства уже якості повноцінного виробника кінцевого продукту. 

Проте, цим самим, наша держава взяла на себе низку зобов`язань щодо 

забезпечення якості та безпеки харчових продуктів, про що прямо 

зазначено у IV главі Угоди [4], в тому числі, зобов’язання наблизити 

законодавство України до законодавства ЄС.  

Основна вимога, яку висуває ЄС, звучить так: харчові продукти, 

що виробляються країнами які бажають експортувати до ЄС, мають 

відповідати таким самим високим стандартам, спрямованим на 

забезпечення захисту споживачів, як і продукти, вироблені в межах ЄС. 
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Ці вимоги суттєво різняться залежно від конкретного товару, але у 

цілому можуть бути згруповані за такими напрямами: технічні вимоги; 

екологічні вимоги; вимоги у сфері санітарних та фітосанітарних заходів 

(що безпосередньо регулюють галузь харчових продуктів).  

ЄС має одну із найкращих у світі систем стандартизації харчових 

продуктів і процедуру контролю. Система побудована таким чином, що 

Єврокомісія здійснює моніторинг якості продукції у країнах-членах, а 

вони, у свою чергу, відповідають за ефективність контролю у власній 

країні, та самоконтроль операторів ринку і розподіл відповідальності 

між ними.  

Імплементація цих вимог забезпечить кращу якість продукції на 

українському ринку і відкриє для українських виробників ринки інших 

країн. За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, вже 

сьогодні 280 українських підприємств, у тому числі 98 виробників 

харчових продуктів, мають право експорту до ЄС, зокрема – м’яса 

птиці,  риби, меду, яєць, молока та молочних продуктів [1]. 

Очевидним, є той факт, що гармонізація законодавства України у 

сфері якості та безпечності продуктів харчування відповідно до 

законодавства ЄС, є складним багаторічним процесом, який потребує 

розгорнутого діалогу між законодавчо-політичними інституціями, та, 

власне, виробниками продукції. На сьогоднішній день, уже зроблені 

перші кроки щодо адаптації українського законодавства та 

імплементації європейських норм. Так, Закон України «Про основні 

принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» [2], 

прийнятий у новій редакції, ґрунтується на принципах та вимогах до 

безпечності харчових продуктів, які діють у ЄС, що є однією з основних 

його переваг. Тут простежується принципово європейський підхід: 

держава визначає параметри безпечності харчової продукції та здійснює 

контроль за їх дотриманням, а всі інші функції виконують учасники 

ринку. Тобто гравці ринку безпосередньо відповідають за дотримання 

вимог законодавства та окремі показники якості харчових продуктів у 

межах здійснюваної діяльності. Також за виробниками закріпився 

обов’язок впровадження постійно діючих процедур, заснованих на 

принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у 

критичних точках впродовж всього ланцюга при виробництві харчової 

продукції. 

У квітні 2018 року набирає чинності закон «Про державний 

контроль у сфері безпечності харчових продуктів» [3], який наближує 

українську систему контролю до європейських стандартів. Цей закон 

посилює можливості для контролю, вимоги до бізнесу і одночасно 

захищає бізнес від корупційних ризиків. Таким чином, будується 
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механізм захисту споживача від небезпечного продукту, виробника – 

від корупційних складових,  здешевлюється виробництво, надається 

можливість виробнику експортувати продукцію, збільшувати обсяги 

продажів, а додаткові можливості виробника, відповідно, створюють 

додаткові переваги для споживача.  

Проте, як і в реформуванні будь-якої іншої сфери економіки, 

реалії відрізняються від ідеалу. Щоб реально наблизитися до правил ЄС 

в середньостроковому періоді (3-4 роки), щороку потрібно ухвалювати 

30-40 законів і підзаконних актів. Основну роль у цьому процесі 

відіграють саме дрібні деталі, прописані у підзаконних нормативно-

правових актах. Крім того, необхідно забезпечити належну 

імплементацію нових вимог – самої гармонізації законодавства 

недостатньо.  

Варто зауважити, що значну роль у забезпеченні якості та 

безпечності харчової продукції відіграє не лише державний контроль, 

але й корпоративні стандарти: самоконтроль операторів ринку і 

зустрічні вимоги всіх учасників «ланцюжка» постачання. Так, на 

відміну від перевірки контролюючим органом, учасники «ланцюжка» за 

договорами один з одним можуть організувати оперативну перевірку у 

постачальника, щоб зупинити реалізацію потенційно небезпечної 

продукції.  

Отже, наразі Україна намагається виконувати взяті на себе в Угоді 

про асоціацію між з Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами зобов’язання 

в частині забезпечення безпеки та якості харчових продуктів. 

Позитивним є те, що наразі, ефективним є діалог-дискусія між 

представниками українських законотворців і виробників, спільно з 

європейськими колегами. Безумовно формування та апробація дієвої 

системи контролю за безпекою та якістю харчових продуктів  в Україні 

займе певний час, а успіх впровадження європейських норм  залежить 

від уваги до деталей у вторинному законодавстві, та від якості і 

прозорості роботи контролюючого органу.  
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ІНДЕКС ЩАСТЯ ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ ПОКАЗНИК 

РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

 Щастя є соціокультурним феноменом, об'єднуючим безліч 

аспектів соціальної реальності, кожен з яких важливий як для окремої 

людини так і для суспільства в цілому. В даний момент в світі 

формується потужний інтелектуальний рух, пов'язане зі спробами 

дослідження щастя науковими методами. Актуальність проблеми 

визначається особливою значущістю досліджуваного поняття, а також у 

відповідь на звернення товариства, обумовленим як природним 

бажанням кожної людини бути щасливим, так і необхідністю 

поліпшення соціального здоров'я та якості життя населення [2]. 

Фактори, які сприяють відчуттю щастя, повинні бути 

пріоритетною метою національної політики. А це - не тільки ріст ВВП 

чи геополітична роль країни у світі. Цьогорічний звіт розглядає, 

наскільки люди почуваються щасливими у 158 країнах світу. У 

майбутньому ці звіти можуть стати вагомим підґрунтям для розробки 

цілей глобальної політики на найвищому міжнародному рівні.  

Перший подібний звіт привернув до себе увагу як перший 

подібний аналіз, який вказав, що такий критерій, як «щастя», може бути 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2042-19
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суттєвим індикатором в оцінці та розробці національної й міжнародної 

політики.  

Основний висновок зі звіту полягає в тому, що національна 

політика повинна зміцнювати тканину соціальних норм та збагачувати 

соціальну емпатію й співчуття. У майбутньому «щастя» може стати 

центральним фокусом експертних досліджень та критерієм оцінки 

політики та практики [3]. 

Рейтинг країн світу за рівнем щастя (World Happiness Report) - це 

міжнародний дослідницький проект, який вимірює показник щастя 

населення в країнах світу. Дослідження проводиться чинним при 

Колумбійському університеті дослідним центром «Інститут Землі» (The 

Earth Institute) під егідою Організації Об'єднаних Націй в рамках 

глобальної ініціативи «Мережа рішень сталого розвитку» (UN 

Sustainable Development Solutions Network) з метою показати досягнення 

країн світу і окремих регіонів з точки зору їх здатності забезпечити 

своїм жителям щасливе життя.  

При складанні рейтингу враховуються такі показники добробуту, 

як рівень ВВП на душу населення, очікувана тривалість життя, 

наявність громадянських свобод, почуття безпеки і впевненості в 

завтрашньому дні, стабільність сімей, гарантії зайнятості, рівень 

корупції, а також непрямі показники стану суспільства, такі як рівень 

довіри, великодушність і щедрість. Крім зазначених статистичних даних 

і непрямих показників, значну частину дослідження становлять 

результати опитувань громадської думки жителів різних країн про те, 

наскільки щасливими вони себе почувають, які проводить Міжнародний 

дослідницький центр Геллапа (Gallup International), що пропонують 

респондентам в кожній країні оцінити своє відчуття щастя за 

спеціальною шкалою. Детальний опис методології формування Індексу 

і джерел даних для нього наводиться на сайті проекту за результатами 

чергового порівняльного дослідження [4]. 

Мета дослідження - показати відносну ефективність, з якою країни 

використовують економічне зростання і природні ресурси для того, щоб 

забезпечити своїм громадянам щасливе життя. Укладачі рейтингу 

підкреслюють, що в тих країнах, де упор робиться на розвиток 

виробництва, а з ним і на економічне зростання, люди, як правило, 

щасливіше не стають, так як економічні теорії, яких дотримуються 

влади цих держав, не мають нічого спільного з життям реальних людей. 

Індекс вимірює показники задоволеності мешканців кожної країни і 

середню тривалість їхнього життя в співвідношенні з кількістю 

споживаних ними природних ресурсів.  
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Отже, головною ідеєю рейтингу країн світу за рівнем щастя 

населення є розуміння того, що зосередження в міжнародних 

порівняльних дослідженнях на економічних показниках, таких як рівень 

валового внутрішнього продукту на душу населення та інших не надає 

об’єктивної картини щодо відчуття свого добробуту, його змін і сталого 

розвитку. 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКАХ КРАЇН-ЧЛЕНІВ БРІКС 

 

Виходячи з аналізу торговельно-економічних зв'язків України з 

країнами БРІКС, варто зазначити, що розвиток співробітництва в цьому 

напряму відкриває для українських підприємців нові можливості, 

пов'язані з просуванням вітчизняних товарів на ринки Латинської 

Америки і Африки, а також з поглибленням зв'язків з одним із 

локомотивів світової економіки - Індією. При цьому успішно може бути 
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використано досвід, набутий українськими підприємцями у щойно 

здобутих досягненнях в розвиткові торговельно-економічних зв'язків з 

Росією і Китаєм. 

Як зазначає професор О. І. Шнирков, для країн, що розвиваються 

участь в економічних угодах комплексного характеру з країнами більш 

високого рівня соціально-економічного розвитку є надзвичайно 

важливою, оскільки дає можливість не тільки збільшити добробут 

країни внаслідок зменшення бар'єрів різного характеру на шляху 

міжнародного руху факторів виробництва, але адаптуватися до більш 

ефективної регіональної моделі соціально-економічного розвитку в 

цілому [4, с. 38]. 

Варто зазначити, що поряд з можливістю збільшення експорту до 

країн БРІКС високотехнологічних товарів передусім, таких галузей 

промисловості як ракетно-космічна, авіабудування, суднобудування, 

машинобудування, ядерна промисловість, що має бути одним із 

засадничих завдань, необхідно посилити співпрацю з цими державами, 

особливо з Індією, у виробництві програмного забезпечення, ІТ-

обладнання, апаратного забезпечення, телекомунікаційних мереж, 

нанотехнологій, біотехнологій, у використанні сонячної енергії та інших 

альтернативних джерел енергії. Перспективним є також посилення 

співробітництва на ринку послуг, зокрема в галузі ІТ-технологій з 

використанням досвіду Індії, яка посідає в цій галузі одне з провідних 

місць у світі [1,5]. 

Сучасний стан та перспективи розвитку торговельно-економічних 

зв'язків з БРІКС, дозволяє говорити про важливість їх значення для 

створення умов успішного розвитку виробництв п'ятого і шостого 

технологічних укладів на українських підприємствах.  

Українські виробники мають що запропонувати на ринки країн 

BRICS, як і отримати від них. Протягом десятиріч в її політиці щодо 

цих держав бракувало динамізму; вона була зосереджена на співпраці в 

обороні та космонавтиці на пострадянський манер, тобто спільно з 

Росією або в тісній взаємодії з нею. Лише істотні зміни й більш 

незалежна політика, а також суттєве розширення народної дипломатії 

дадуть змогу перегорнути сторінку. 

Обсяг індійсько-української торгівлі, що нині сягає $3 млрд, може 

зрости в кілька разів. Величезний потенціал обіцяє співпраця з 

Південною Африкою яка 80% зернових імпортує з України. 

Слід пам’ятати, що ці три країни представляють групу ІБПА, 

засновану 2003 року, задовго до появи BRICS, як альянс трьох 

різнопланових суспільств і моделей постколоніальних, багатоетнічних 

та багатокультурних демократичних держав у південній півкулі. Разом 
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вони займають утричі більшу територію, ніж ЄС. Йдеться про близько 

1,5 млрд осіб населення та величезний ринок. Їхні оборонні сили 

активні в трьох різних регіонах планети. Ці країни досі мають проблеми 

з бідністю і нерівністю, однак водночас є промисловими, добре 

розвиненими в таких галузях, як наука, технології та освіта. Крім того, 

їх геостратегічне розташування (усі вони представляють різні 

континенти) дає їм змогу бути світовими гравцями [2-3].  

Тому для України актуалізується питання пошуку нових 

конкурентних виробництв, нових ринків, нових ніш у світовій 

економіці. Показники торгівлі України з азійськими гігантами – Китаєм 

та Індією – мають відносно стійкий характер, і є підстави стверджувати, 

що Україна в експорті до найкрупніших азійських країн досягла певного 

середньострокового «балансу». Поряд з цим, у торгівлі з Китаєм та 

Індією товарна структура експорту залишається незадовільною для 

України, оскільки характеризується вузькою номенклатурою, 

здебільшого сировинними товарами або товарами з низькою доданою 

вартістю. Однак, чинний потенціал українських виробництв, за умови 

інвестиційно-інноваційного зміцнення, дозволяє очікувати позитивних 

зсувів у експортній спроможності України, посилення присутності 

українських виробників на різних географічних і виробничих ринках 

[2]. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ІНДИКАТОРІВ 

МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Сукупність індикаторів міжнародної торгівлі можна 

структурувати на сім груп: обсягові, результуючі, структурні, 

інтенсивності, ефективності, динаміки та зіставлення. Важливим 

фактором є методологія оцінки даних груп індикаторів. 

Розглянемо кожну групу: 

1. Обсягові індикатори – експорт, імпорт, реекспорт, реімпорт, 

зовнішньоторговельний обіг, генеральна торгівля, спеціальна торгівля 

та фізичний обсяг торгівлі. 

Реекспорт - це митний режим, відповідно до якого товари, що 

були раніше ввезені на митну територію або на територію вільної 

митної зони, вивозяться за межі митної території без сплати вивізного 

мита та без застосування заходів нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності [1]. Реімпорт – ввезення товарів 

раніше вивезених, але не перероблених [2, с. 37]. 

Статистична комісія ООН рекомендує при обліку країн 

контрагентів використовувати метод «країна виробництва – країна 

споживання», або метод «відвантаження – поставка», коли перший з 

названих методів є неможливим. Використання методу «країна 

виробництва – країна споживання» дозволяє виявляти та аналізувати 

спеціалізацію країн на виробництві та споживанні певних товарів та 

товарних груп. Також існує показник фізичного обсягу зовнішньої 

торгівлі – тобто оцінка імпорту та експорту країни за незмінних цін за 

певний період. Цей показник використовують для дослідження руху 

товарної маси, без коливання в цінах [2, c. 37-38]. 

Розраховують за формулою: 

(1.1) 

Iq – індекс фізичного обсягу 

Po- ціна товару в базисному періоді 

q1- к-ть товару в періоді, що вивчається 

q0 – к-ть товару в базисному періоді 

2. Результуючі показники – до них належать: сальдо 

торговельного балансу, сальдо балансу послуг, сальдо балансу поточних 
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операцій, індекси стану платіжного балансу, індекс «умови торгівлі», 

індекс концентрації експорту, коефіцієнт імпортної залежності країни. 

Індекс покриття експортом імпорту розраховують за формулою: 

(1.2) 

 

 Якщо індекс менший за 100 – то торговельний баланс має 

від’ємне сальдо, а якщо перевищує 100 – то він має позитивне сальдо. 

3. Структурні показники розвитку міжнародної торгівлі 

характеризують експортні та імпортні товарні потоки за такими 

ознаками, як товарний склад та регіональна спрямованість. 

Товарна структура експорту – систематизація за певними ознаками 

сукупності товарів, що вивозять з країни. 

Товарна структура імпорту - систематизація за певними ознаками 

сукупності товарів, що  ввозяться до країни [2, c. 56]. 

Розраховують за формулою: 

(1.3) 

У дослідженні регіональної структури використовуємо індекс 

географічної концентрації експорту (імпорту), що обчислюють за 

формулою: 

(1.4) 

 

4. Показники інтенсивності міжнародної торгівлі. 

До таких показників відносять обсяг зовнішньої торгівлі на душу 

населення країни та відношення експорту (імпорту) до ВВП країни. 

Крім цих показників використовують ще квоти: 

Експортну квоту розраховуємо за формулою: 

(1.5) 

де Ке – квота експортна; 

     Е – річний  обсяг експорту країни; 

     ВВП – валовий внутрішній продукт країни за аналогічний 

період. 

Імпортну квоту розраховуємо за формулою: 

(1.6) 
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де Кі – квота імпортна; 

     І – обсяг імпорту країни за певний період. 

Зовнішньоторговельна квота обчислюється за формулою: 

(1.7) 

5.  Показники економічної ефективності експорту та імпорту 

розраховуються шляхом зіставлення досягнутого економічного ефекту з 

витратами ресурсів на отримання цього ефекту [2, c. 89]. 

Макроекономічний показник ефективності 

зовнішньоторговельного обігу: 

(1.8) 

де Ві – економія витрат у результаті імпорту; 

    Ве – національні  витрати на експорт. 

Також до макроекономічних показників відносять показник 

ефективності експорту та ефективності імпорту: 

(1.9)  (1.10) 

де V – валютна виручка від експорту (імпорту); 

     В – національні витрати на експорт (імпорт). 

6. Показники динаміки розвитку міжнародної торгівлі – тут маємо 

на увазі зміну усіх вище розглянутих індикаторів за певний проміжок 

часу, у динаміці, що дає змогу аналізувати ситуацію.  

7. Показники зіставлення – показники досліджуваної країни 

порівнюємо з  тими ж показниками інших країн.  
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ВИХІД УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ІНОЗЕМНІ 

РИНКИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

 

Світовий фінансовий ринок та фондові біржі, як його елементи ,  

посідають особливе місце в інфраструктурі сучасної ринкової 

економіки. У сучасному світі біржі є центрами торгівлі фінансовими 

інструментами та реальними товарами, а також осередками 

ціноутворення і страхування ризику. На сьогоднішній день біржа - це 

приклад дієвого ринку, на якому щоденно зустрічаються інтереси 

виробників, споживачів, фінансистів, спекулянтів, банків, компаній та 

організацій . 

Ефективне функціонування сучасної економіки неможливе без 

існування розвиненого й стабільно працюючого ринку цінних паперів, 

на якому відбувається перерозподіл вільних фінансових ресурсів від 

інвесторів до позичальників.  

Міжнародний фінансовий ринок нині є глобальною системою 

акумулювання вільних фінансових ресурсів та надання їх позичаль-

никам із різних країн на принципах ринкової конкуренції. Сьогодні цей 

ринок має свою структуру, пройшов довгий еволюційний шлях 

розвитку, набув величезних масштабів і перетворився в одне з 

найважливіших джерел фінансових ресурсів, став визначальним 

фактором господарського життя всіх без винятку країн світу [2, с. 768]. 

Діяльність сучасних світових фінансових ринків не обмежується 

національними кордонами. Характерними ознаками міжнародних 

фінансових ринків сьогодення є глобалізація угод та операцій, 

існування міжнародних фінансово-економічних інститутів і банків 

розвитку, а також  застосування єдиних міжнародних нормативів та 

стандартів діяльності. 

Фондовий ринок посідає винятково важливе та особливе місце у 

структурі міжнародного фінансового ринку та сучасної ринкової 

економіки, що зумовлено унікальними властивостями цінних паперів у 

контексті завдань і пріоритетів світогосподарського розвитку. Нині 

світовий фондовий ринок розвивається в трьох основних напрямах. По-

перше, відбувається дальша автоматизація фондових операцій — окремі 

комп’ютерні системи поєднуються у всесвітню мережу електронної 

комунікації. По-друге, триває робота над створенням нових видів і 
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модифікацій цінних паперів (передовсім безпаперових), у тім числі 

гібридних і паперів другого та наступних порядків. По-третє, 

збільшується інтернаціоналізація фондової діяльності, відповідно до 

загального процесу економічної інтеграції країн.  

 Ринок цінних паперів України є важливою складовою 

української економіки та показником розвитку всієї фінансової системи 

країни. Він характеризується несформованими традиціями і правилами 

роботи, що зумовлює потребу в запровадженні системи ефективного 

регулювання й управління, насамперед з боку держави.  

 На сьогодні у розвитку фондового ринку в Україні виявлено 

цілу низку проблем: недосконалість законодавства у сфері регулювання 

діяльності на ринку цінних паперів, відсутність державного 

регулювання належної якості, проблема розвитку ринку боргових 

зобов’язань, місцевих позик, акцій та деривативів, низька ліквідність і 

недостатня капіталізація, високий ступінь ризиків, нестача 

кваліфікованого персоналу. У зв’язку з цим є потреба в реалізації 

напрямів розвитку вітчизняного фондового ринку, які дадуть 

можливість досягнути суттєвого розширення пропозиції цінних паперів 

з достатньою інвестиційною привабливістю [1, с. 178-182].  

 Тобто подальша міжнародна інтеграція цього сегменту 

економчної системи нашої країни потребує продовження проведення 

комплексного реформування організаційно-правового механізму 

біржового фондового ринку. Не менш важливим залишається 

формування стабільного економічного та суспільного зростання, що 

сприятиме забезпеченню інвестиційної привабливості фінансових 

інструментів вітчизняних фондових бірж. Виважена державна політика 

також повинна ґрунтуватися на: створенні конкурентного середовища;, 

гармонізації регулювання відповідно до європейських норм; залученні 

іноземного капіталу; впровадженні нових біржових інструментів. Ці 

заходи у цілому забезпечать підвищення ліквідності [3, с. 24-27]. 

Створення зовнішніх умов розвитку ринку цінних паперів є 

виключним завданням держави. Вирішення сьогоднішніх проблем 

біржового сектору вітчизняного фондового ринку України за 

допомогою вище наведених шляхів вирішення допоможе зробити 

функціонування фондових бірж більш ефективним, забезпечити 

належний захист прав та інтересів інвесторів в Україні та надасть 

перспективи для виходу українських підприємств на іноземні ринки 

цінних паперів та майбутнього розвитку на них. 

 

 

 



36 
 

Література 

1. Вівчар О.Й. Сучасні тенденції розвитку ринку цінних паперів в 

Україні / О.Й. Вівчар // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – № 

219. – С. 178–182. 

2. Михайлов Д. М. Мировой финансовый рынок: тенденции и 

инструменты. — М.: Экзамен, 2014. — 768 с. 

3.  Терещенко Г.М. Проблеми становлення та напрями 

удосконалення функціонування ринку цінних паперів в Україні / Г.М. 

Терещенко // Фінанси України. – 2014. – № 6. – С. 24–27. 

Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри міжнародних 

економічних відносин КНТЕУ Олейніков Ю. О. 

 

Лисак Д. А. 3 курс 12 група  

факультет міжнародної торгівлі та права  

Київський національний торговельно-економічний университет  

м.Київ 

Позняк С. В. 3 курс 12 група  

факультет міжнародної торгівлі та права  

Київський національний торговельно-економічний университет  

м.Київ 

 

ВПЛИВ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ США НА 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БІЗНЕС КРАЇН СВІТУ 

 

1. Економічна політика Дональда Трампа призведе до 

сповільнення світової торгівлі і потенційно може спричинити 

торговельні та валютні війни. 

По суті, нижчий імпорт до США та більш сильний долар з 

посиленням ставки Федерального резерву в поєднанні з більш високими 

витратами на обслуговування заборгованості, що зберігаються в 

доларах, призведе до скорочення економічної активності, особливо на 

ринках, що розвиваються, і зменшення світового ВВП [4]. 

Вплив на Китай та Мексику буде значним, оскільки США є 

найбільшим торговим партнером обох країн.  

Зокрема, експорт Китаю зменшиться, загострюючи глибоке 

зниження обсягів експорту внаслідок сповільнення світової економіки. 

Обмеження США позначиться на американському бізнесі, що діє в 

Мексиці, знизить прибуток і потенційно економіка може піти у спад. 

2. Рішення Трампа вийти з Паризької угоди матиме руйнівні 

довгострокові економічні наслідки для США та світу. 
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Шанс на зменшення глобальних викидів приречений, оскільки 

США є другим за величиною емітентом вуглекислого газу в світі за 

Китаєм [1]. 

Таке рішення США може спричинити те, що й інші країни 

задумаються про вихід із угоди [3]. 

Також якщо президент побудує, як обіцяв, стіну на кордоні з 

Мексикою, то вона буде руйнувати унікальне середовище проживання 

пустелі, яка охоплює обидві країни і перешкоджає руху місцевих тварин 

[2]. 

Зміна клімату спричиняє екстремальні погодні явища з 

катастрофічними наслідками такі, як урагани, повені, засухи, потужні 

опади та аномально низькі і високі температури [3]. 

3.  Президент Дональд Трамп заперечив тверді припущення про 

усталену зовнішню політику США та поставив під загрозу відносини з 

ключовими союзниками. 

Трамп є успішним бізнесменом, але немає політичного досвіду, 

тому його зовнішня політика часто буває непередбачуваною, 

непостійною та іноді виходить за рамки. Тому викликає занепокоєння у 

світі та є загроза втрати довіри і підтримки. 

Формуючи нову американську геополітику військовою силою, 

адміністрація Трампа наражається на низку загроз із боку тих, проти 

кого вона воює. 

4. Впливова сила Twitter спричинює падіння акцій. 

Твітти Трампа від 6 грудня 2016 року показали побоювання 

Трампа щодо урядового контракту Boeing на створення майбутнього 

ВВС. Він писав: «Boeing будує абсолютно новий 747 Air Force One для 

майбутніх президентів, але витрати виходять з-під контролю, більше 4 

мільярдів доларів. Відмініть замовлення!» В результаті твіти акції 

Boeing відразу ж  знизилися на 1%, виходячи з припущень про те, що 

компанія може втратити користь в новій адміністрації, анулюючи діючі 

державні контракти. 

Гігант інтернет-комерції Amazon також виявився об'єктом 

феномена Trump / Twitter. У серпневому трясці в 2017 році Трамп 

наголосив на збереження виробничого сектора економіки США за 

допомогою критики бізнес-практики Amazon: «Amazon завдає великої 

шкоди роздрібним торговцям, які сплачують податки. Міста, міста і 

штати на всій території США піддаються більшому - багато робочих 

місць губляться! ». Акції Amazon впали на 1,2%  відразу після твіту. 

Початковий сплеск продажів тимчасово коштував компанії 5,7 млрд 

доларів США на ринку [5]. 
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5. Економічний план Америки, який ставить Америку понад усе, 

щодо збільшення робочих місць та зменшення імпорту може підірвати 

місцеву економіку та багатонаціональні підприємства. 

Америка – це така велика країна, що її рішення закрити торгові 

двері може підштовхнути світову економіку до економічного спаду. 

Інші країни також можуть прослідкувати за прикладом аналогічних 

економічних стратегій, створюючи ланцюгову реакцію світової торгівлі 

[4]. 

Пропоновані тарифи на китайські і мексиканські товари підвищать 

ціни на 15%, а споживчі ціни в США – на 3%, зменшивши дохід 

домашніх господарств, споживчий попит і внутрішню економічну 

активність. 

Отже, випливає доволі цікавий висновок: така зовнішня політика 

Трампа може як позитивно, так і негативно вплинути на образ, як 

президента і державного діяча.  

Але не потрібно так кардинально негативно сприймати політику 

уряду Трампа, адже це лише початок його правління і все ще може 

змінитися.  

Також, слід пам’ятати, що США – одна з найвпливовіших країн, і 

рішення, які були прийняті урядом США, будуть мати значні наслідки 

для всього світу.  
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КАДРОВА ПОЛІТИКА КОНЦЕРНУ TOYOTA 

 

Японський концерн TOYOTA належить до найуспішніших 

виробників світового масштабу і тривалий час утримував першість із 

виробництва автомобілів. TOYOTA також виробляє навігаційні 

системи, яхти та обладнання до них, моторне масло та аксесуари для 

автомобілів. Заводи, що складають автомобілі концерну, розташовані у 

багатьох країнах світу. Автомобіль TOYOTA COROLLA утримує 

світову першість за кількістю проданих авто серед усіх моделей, які 

виробляються на сучасний момент у (2017 р. було продано 1224990 

одиниць[3]). Після аварії на атомній станції Фукусіма-1 (11 березня 

2011 р.) аналітики висловлювали думку, що концерну TOYOTA 

знадобиться багато часу для відновлення високих темпів виробництва.  

Основні принципи кадрової політики TOYOTA викладені у 

«Філософії TOYOTA» і є результатом аналізу практик роботи з 

кадрами. Керівникам концерну вдалось створити атмосферу 

взаємоповаги працівників різного рівня. Завдяки плідній кадровій 

роботі працівники сприймають виконання посадових обов’язків не як 

нудну рутину, а як спільну працю у великій сім’ї ТOYOTA, де 

адекватно оцінюються здібності кожного. Це стало можливим завдяки 

дотриманню принципів виховання лідерів виключно зі складу власних 

працівників із визначенням осіб, які діють у дусі філософії TOYOTA, 

досконально знають свою справу і можуть адекватно передати знання 

іншим працівникам. Дев’ятий принцип Філософії  TOYOTA чітко 

визначає, що краще виховувати лідерів усередині компанії, ніж 

переманювати з інших організацій. На дотримання цього принципу 

існує правило, згідно з яким кожен новий працівник повинен пройти всі 

щаблі службової ієрархії за частої зміни місця роботи у різних 

підрозділах.  Завдяки цьому система поступового просування і ротації 

кадрів забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців широкого 

профілю, компетентних практично у багатьох сферах діяльності фірми. 
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Підвищення кваліфікації керівника відділу або підрозділу передбачає 

освоєння нової для нього сфери діяльності. Підвищенню освітньо-

кваліфікаційного рівня сприяє й відсутність жорсткої регламентації 

посадових обов’язків – для кожного працівника встановлюється лише 

«ядро» його функцій і надається свобода у виборі форм та методів їх 

виконання за чіткого визначення кінцевої мети[2, c.72]. Кадрова служба, 

як правило, починає свою роботу у цій сфері ще зі студентами 

університетів для виокремлення тих із них, хто здатен сприйняти 

філософію концерну. Приблизно за шість місяців до закінчення 

навчального року у середніх і вищих навчальних закладах Японії 

розміщуються оголошення, де визначається кількість вакансій на 

наступний рік. Водночас у ході переговорів представники TOYOTA 

визначають рівень знань випускників і ведуть переговори з найбільш 

перспективними із них намагаючись заохотити до відвідування 

спеціалізованих лекційних занять. Ці лекції присвячені історії 

підприємництва, динаміці змін у виробництві продукції та організації 

менеджменту, а також визначенню прогнозів подальшого розвитку. 

Метою таких занять є прищеплення лояльного ставлення до 

роботодавців та формування поваги до перспективного трудового 

колективу [2, c. 71].  

Більшість працівників TOYOTA отримують роботу у концерні 

відразу після випуску з університету, а іноді робоче місце навіть 

закріплюється за найбільш перспективними студентами з технікумів 

Тойота-Сіті, де студенти приділяють велику увагу вивченню філософії 

TOYOTA. Для більшості з них TOYOTA виступає як перший і єдиний 

роботодавець [1, c.399]. Важливо, що на роботу до концерну не можна 

влаштуватись без рекомендації працівників, які користуються довірою 

TOYOTA. При тому керівництво може позиватися до суду на 

працівника, який дав невиважену рекомендацію. Отримання робочого 

місця у TOYOTA передбачає й складення вступних іспитів, які 

організовуються працівниками концерну. Лише успішне їх складання 

забезпечує можливість участі у співбесіді, метою якої є визначення 

психологічної сумісності працювати у сформованих колективах. 

Окремо перевіряється фізична форма кандидатів із врахуванням 

показників фізичної витривалості, швидкості реакції, точності окоміру. 

Всі новачки зараховуються умовно на трирічний випробувальний 

термін, впродовж якого їх знайомлять зі сферою бізнесу та 

перспективами розвитку виробництва, а також змушують працювати на 

різних виробничих дільницях [4]. 

Японський стиль управління базується на переконанні, а не на 

примусі працівників, які йдуть на роботу, «щоб думати» [5] і діяти чітко 
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розуміючи загальну мету концерну [1]. Начальник не виділяє себе з 

маси підлеглих. Його завдання – не керувати роботою, яку виконують 

інші, а сприяти взаємодії працівників, надавати їм необхідну підтримку 

і допомогу, формувати гармонійні стосунки. Важливим стимулом для 

працівників залишається система прогресивного преміювання на основі 

особистих результатів. Запроваджена також одноразова винагорода тим, 

хто пропрацював понад 8 років, виплати на лікування, страхування 

життя, навчання, можливість купівлі на вигідних умовах різних товарів. 

Тим, хто пропрацював на фірмі до 60-річного віку, виплачується 

винагорода у розмірі заробітку за 4,5 року. Це сприяє формуванню 

лояльного до роботодавців середовища, коли працівники позитивно 

сприймають понаднормову роботу в інтересах концерну та вкрай 

негативно ставляться до браку[1, c.401]. 

Таким чином, поєднуючи формування толерантної до працівників 

атмосфери із матеріальною зацікавленістю у результатах своєї праці та 

можливістю самореалізації концерн TOYOTA став один із прикладів 

організації висококваліфікованої кадрової роботи, орієнтованої на 

загальний та особистий успіх усіх працівників.   
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ 

 

Інвестиційний клімат – це узагальнена характеристика сукупності 

соціальних, економічних, організаційних, правових, політичних, 

соціокультурних передумов, що зумовлює привабливість і доцільність 

інвестування в ту або іншу господарську систему [5, с. 165]. 

Україна має значний інвестиційний потенціал, зокрема: є одним з 

найбільших потенційно містких ринків в Європі; володіє багатими 

природними ресурсами; має високий рівень науково-дослідних розробок у 

багатьох галузях науки і техніки та значний науково-технічний потенціал; 

володіє значним сільськогосподарським потенціалом (вигідне географічне 

розташування, сприятливий клімат, родючі ґрунти); має добре розвинену 

інфраструктуру. Окрім того, привабливість української економіки для 

іноземних інвесторів ґрунтується на наявності відносно дешевої 

кваліфікованої робочої сили, сформованій законодавчій базі з вирішення 

питань іноземних інвестицій, яка, зокрема, впроваджує національний 

режим діяльності для фірм з прямими інвестиціями, посиленні зв’язків з 

країнами ЄС, членстві в СОТ тощо. 

Однак, попри ці суттєві переваги, інвестиційна привабливість 

України сьогодні залишається низькою, оскільки інвестиційний клімат в 

Україні є досить ризикованим [1]. Події 2013-2014 рр. в Україні суттєво 

погіршили національну економічну ситуацію та трансформували 

зовнішньоекономічну діяльність нашої держави. Збройний конфлікт на 

Сході України, звуження або закриття ринку Росії мали вкрай негативний 

вплив на платіжний баланс країни. Обсяг залучених прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України на 01.10.2017 р. 

становив 39719,8 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення 

складає лише 882,7 дол. Порівняно з 2016 р. інвестиції в Україну зросли на 

3592,1 млн. дол., але це не є високими показниками, так, як в 2014 р. 

надходження складали 537451,7 млн. дол. США [2]. 

За країнами походження найбільшими інвесторами України, на яких 

припадає майже 75 % загального обсягу прямих інвестицій, є: Кіпр – 25,7%, 

Нідерланди – 16,5%, Російська Федерація – 11,1%, Велика Британія – 

5,5%, Німеччина – 4,6%, Віргінські Острови (Брит.) – 4,2% і Швейцарія 

– 3,9%. Структура прямих інвестицій у розрізі країн-донорів свідчить 

про вкрай низький рівень інтересу і довіри до України збоку її 
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стратегічних політичних партнерів (Польщі, Німеччини та США). Слід 

також зазначити, що в 2016 р. відбулося падіння інвестицій навіть з 

Кіпру, через який український і російський бізнес реінвестують кошти в 

Україну [3]. 

Ситуація з досить незначними обсягами надходжень іноземних 

інвестицій в Україну погіршується результатами аналізу галузевої 

структури. Хоча в Україні в середньому третина іноземних інвестицій 

надходить у промисловість – 27,3%, однак в основному фінансуються 

низькотехнологічні галузі та виробництва (металургія, загальна хімія, 

харчова промисловість). Ще третина іноземних вкладень приходиться на 

фінансову та страхову діяльність – 25,8% , яка хоч і є украй необхідною для 

здійснення всіх видів господарської діяльності, не може розглядатися 

реальною основою добробуту країни у довгостроковій перспективі [2]. 

При здійсненні комплексної оцінки інвестиційного клімату країни 

інвестори орієнтуються також на висновки міжнародних рейтингових 

агенцій. У рейтингу Doing Business 2018 Україна піднялась на 4 пункти і 

посіла 76 позицію зі 190 країн світу. Також, слід відзначити, що у 

рейтингу агентства Moody's Investors Service Україна покращила свій 

кредитний рейтинг в міжнародному економічному списку. Він змінився 

з Caa3 до Caa2, що означає зміна прогнозу зі "стабільного" на 

"позитивний". 

Так, на поліпшення показників вплинуло проведення структурних 

реформ в Україні, що допомогло країні впоратися з борговим 

навантаженням і поліпшити позиції на зовнішніх ринках. 

Крім того, у рейтингу Глобального індексу 

конкурентоспроможності (ГІК) 2017/2018 Україна покращила свої 

позиції на 4 пункти і зайняла 81 місце серед 137 країн світу, які 

досліджувались (у ГІК 2016/2017 – 85 місце серед 138 країн). 

Оцінюючи незадовільний стан процесу іноземного інвестування, 

експерти вважають головною причиною цього недосконалу політику 

уряду. Також підписано та ратифіковано Верховною Радою України 

міжурядові угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій з більше 

ніж 70 країнами світу, з метою спрощення порядку залучення іноземних 

інвестицій та унеможливлення прояв ознак корупції при їх державній 

реєстрації. Прийнято два закони: «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної 

реєстрації іноземних інвестицій» та «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення 

іноземних інвестицій». 

Можна зробити висновок, що поступово Україна покращує свої 

показники за рахунок реформ, міжнародного співробітництва, але цього 
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недостатньо для досягнення ефективних результатів. Доцільною є 

розробка чіткої державної стратегії залучення іноземних інвестицій, 

визначення пріоритетних галузей економіки, ефективне функціонування 

яких зумовить подальше пожвавлення в інших секторах. Сьогодні серед 

них в Україні можна виділити аграрний сектор, сферу високих 

технологій, ІТ-індустрію, машинобудування, нафтогазову та 

енергетичну галузі. 

При розробці інвестиційної стратегії слід враховувати географічні 

і соціально-економічні відмінності регіонів України. Одним з 

альтернативних джерел фінансування регіональних інвестиційних 

програм та проектів можуть стати заощадження мігрантів і національної 

діаспори. Тому, уряду доцільно було б розробити стратегію залучення 

грошових переказів мігрантів з урахуванням їх інтересів і потреб. В 

перспективі, заробивши економічну й фінансову довіру мігрантів, 

Україна може розраховувати й на інші складові міжнародного ринку 

капіталу. 
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EXPORT EFFICIENCY IN TERMS OF OPEN ECONOMY 

 

Foreign economic activity is one of basic forms of economic relations 

of Ukraine with the foreign countries. One of realization’s forms of foreign 

economic activity is foreign trade. It plays an enormous role in increasing 

economic prosperity of the state, improving standards of living and 

strengthening positions of the state on the world arena.  

Export activity is an important and integral part of the economic 

activity of the enterprise. Export operations are becoming a prerequisite for 

expanding sales markets, increasing production volumes and improving 

product quality, which in turn, also allows to create a favorable basis for 

strengthening the competitive position of the company in the domestic 

market.  Currently there is virtually no industry that would not have contacts 

with foreign markets.  

The urgency of the topic is due to the fact that in an unstable economic 

environment any entity of foreign economic activity solves the problem of 

increasing the efficiency of foreign economic operations.  In the current 

business environment, solving this problem is extremely important.  

Investigating the whole system of factors influencing exports, it is possible 

not only to identify the strengths and weaknesses in the management of the 

foreign economic activity of the enterprise, but also to create a mechanism 

for planning and forecasting its efficiency. 

Foreign trade is the main direction of economic activity of subjects of 

foreign economic activity.  Foreign trade operations make up 80% of all 

foreign economic transactions.  Therefore, we can say that in foreign trade 

and reveals the main content of economic activity of subjects of international 

economic relations. 

For the Ukrainian economy, the growth of the volume of export 

supplies by national economic entities serves as the main instrument for 

maintaining a positive balance of foreign trade necessary to ensure the 

stability of the exchange rate, timely financing of import purchases, 

increasing the impact of domestic enterprises on global markets, and so on.  

Export activity is carried out at the level of production structures and 

focused on profit.  It is an integral part of the production and commercial 

activity of the enterprise and is characterized by self-sufficiency in the choice 

of foreign partners, nomenclature of products, price setting, volumes and 
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delivery terms.  In this meaning, the definition of factors influencing the 

efficiency of export activity becomes important. To our opinion, the main 

condition for conducting a foreign economic operation is its effectiveness. 

Efficiency is a reflection of the effectiveness of the functioning of the 

economic system, which is determined (static aspect) by the ratio of the 

resulting economic effect (result) and the cost of resources (factors) that led 

to the achievement of such an effect, taking into account (dynamic aspect) the 

achievement of the goals, strategic priorities, functional diversity systems, etc 

[1].  

Strategic characteristics are components that determine the impact on 

the system of export activity of an enterprise when implementing the 

strategic goals of its functioning, and tactical characteristics are the main 

components that determine the impact on the system of export activity of the 

enterprise in implementing tactical goals of its functioning [2].  

The results of this study give an opportunity on the basis of a 

comprehensive classification of factors to model the economic activity of the 

enterprise, to search for reserves and ways to improve the efficiency of the 

export activity of the enterprise.  Analysis and evaluation of these factors will 

provide the basis for the creation of management mechanisms in order to 

increase the efficiency of the export business of the enterprise. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  КОРПОРАЦІЇ РОШЕН  

 

Стратегічний аналіз відіграє досить важливу роль в прийнятті 

стратегічних управлінських рішень, особливо, якщо це стосується ЗЕД. 

Всебічна і своєчасна підтримка прийняття стратегічних рішень 

здійснюється саме за допомогою стратегічного аналізу підприємства. 

Він базується на сукупності прикладних та загальнонаукових методів 

дослідження. SWOT-аналіз – один з ефективних методів в 

стратегічному аналізі.  

Табл.1. Матриця SWOT-аналізу зовнішньоекономічної діяльності 

корпорації «Рошен» 

 Можливості: 

1)будівництво 

нових заводів та 

фабрик (на 

території Російської 

Федерації вже 

ведеться 

будівництво нової 

кондитерської 

фабрики Рошен в м. 

Калуга)(4); 

2) розширення 

експорту за рахунок 

виходу на ринок в 

усіх країнах 

Європи; 

3)покращення 

якості продукції. 

 

Загрози: 

1) зростання темпу росту інфляції( 

за підсумками 2017 року в Україні 

– 103,7%, в світі – 101,7%, в 

країнах Європи –  101,8%)(5); 

2)на зарубіжних ринках продукцію 

Рошен може витіснити інший 

світовий виробник(Clif Bar & Co, 

Cemoi та ін.) (6);  

3)зміна смаків закордонних 

споживачів. 

Сили: 

1)корпорац

ія успішно 

працює не 

тільки в 

Поле СМ: 

1) корпорація може 

будувати нові 

заводи та фабрики 

не тільки в у Росії а 

Поле СЗ: 

1) не зважаючи на зростання 

темпів інфляції за кордоном, 

корпорація може збільшити свій 

експорт, від цього в грошовому 

https://antikor.com.ua/articles/119384-v_rf_pojavitsja_eshche_odna_fabrika_roshen
https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/2017
https://www.candyindustry.com/2017-Global-Top-100-Part-4
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Україні, 

але і за 

кордоном(

Литва, 

Клайпеда - 

АТ 

«Клайпедс

ька 

кондитерс

ька 

фабрика», 

Угорщина, 

Будапешт - 

Bonbonetti 

Choco Kft) 

а 

продукція 

корпорації 

представле

на у 35 

країнах 

світу(2); 

2) станом 

на 01.02. 

2017 року 

Рошен 

експортує 

35% своєї 

продукції 

за кордон; 

3) якість 

відповідає 

більшості 

європейськ

их та 

світових 

стандартів. 

й в інших країнах 

світу; 

2) використовуючи 

вигідний факт - 

експорт 35% 

продукції Рошен за 

кордон можна і далі 

розширювати свій 

експорт в інших 

країнах Європи і 

світу в цілому; 

3) можна 

покращити якість 

продукції, шляхом 

дотримання всіх 

стандартів, які 

діють в тих країнах, 

в яких планується 

будівництво нових 

заводів і реалізація 

продукції. 

еквіваленті прибутки будуть 

збільшуватись  (станом на перше 

півріччя 2017 року експорт виріс 

на 34%); 

2)для 

підвищення  конкурентоспроможн

ості кондитерської продукції 

Рошен на світовому ринку, 

потрібно працювати над рекламою, 

маркетинговими дослідженнями 

світового ринку та збільшувати 

кількість фірмових магазинів і 

заводів в ще не освоєних країнах; 

3) для того, щоб не втратити 

споживачів потрібно покращувати 

якість продукції та пропонувати 

новинки. 

Слабкості

: 

1) 

у  натураль

Поле СЛМ: 

1) за допомогою 

розширення ринку 

збуту експорт буде 

Поле СЛЗ: 

1) щоб залишитись у виграші 

корпорації потрібно збільшувати 

обсяги виробництва та експорту; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD
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ному 

вираженні 

експорт за 

перше 

півріччя 

2017 року 

скоротився 

на 14% в 

порівнянні 

з першим 

півріччям 

2016 

року(3); 

2)залежніс

ть від 

зарубіжни

х 

постачальн

иків; 

3)великі 

витрати на 

транспорту

вання та 

рекламу в 

країнах 

Європи та 

світу. 

збільшуватись як в 

натуральному 

вираженні, так і в 

грошовому; 

2) для зменшення 

залежності від 

наявних зарубіжних 

постачальників 

потрібно 

налагоджувати нові 

зв’язки в тих 

країнах, в яких 

планується 

розширення 

експорту та 

будівництво нових 

фабрик; 

3) покращення 

якості продукції 

Рошен 

збільшуватиме і 

попит, а, як 

наслідок, і 

прибутки. Таким 

чином, витрати на 

транспортування і 

рекламу будуть 

покриватись. 

 

2) щоб не втрачати свої позиції на 

світовому ринку, корпорації 

потрібно покращувати зв’язки з 

наявними постачальниками та 

знаходити нових надійних; 

3)для того, щоб зміна смаків не 

впливала на витрати, потрібне 

покращення якості продукції та 

вдосконалення логістичних 

зв’язків. Це сприятиме зменшенню 

негативного впливу головного 

нецінового фактору, що знижує 

попит – зміни смаків споживачів. 

Отже, з наведених вище сильних та слабких сторін, можливостей 

та загроз, можна зазначити, що корпорація Рошен є досить відомою, 

вона успішно працює як в Україні так і за кордоном, її продукція 

представлена в 35 країнах світу, що дозволяє отримувати досить великі 

прибутки. Пріоритетними стратегічними напрямками для корпорації 

мають стати диверсифікація виробництва, освоєння  нових сегментів 

ринку, збільшення присутності в інших країнах за рахунок будівництва 

фабрик та відкриття фірмових магазинів, покращення якості продукції 

до європейського та світового рівня. 

 

 

 

http://infagro.com.ua/ua/2017/08/07/roshen-rozshiriv-geografiyu-molochnogo-eksportu-na-4-krayini/
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ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ НА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ - СУБ’ЄКТІВ ЗЕД 

 

Кожна країна є унікальною та неповторною, проте для наукового 

аналізу існує необхідність розподілення країн за групами. 

Систематизація країн зазвичай відбувається за такими критеріями: 

регіональними(тобто географічне розміщення та спільність інтересів), 

організаційним(структура господарства, ступінь інтеграції в світову 

економіку і т.д.) та соціально-економічним(рівень розвитку, 

показниками ВВП на душу населення, індексом розвитку людського 

потенціалу та іншим).  

Так як розвиток і функціонування країн не завжди є стабільними, а 

у більшості своїй залежить від зовнішніх та внутрішніх факторів, його 

неможливо систематизувати за незмінними та єдиними умовами, тому 

загальновизнаної типології країн не існує. Найбільш чіткими та 

ефективними критеріями класифікації керуються ООН-ЮНКТАД, 

Світовий банк та Міжнародний валютний фонд. Що важливо, навіть ці 

джерела не охоплюють всі країни світу, а лише ті, що входять до цих 

https://antikor.com.ua/articles/119384-v_rf_pojavitsja_eshche_odna_fabrika_roshen
https://antikor.com.ua/articles/119384-v_rf_pojavitsja_eshche_odna_fabrika_roshen
https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/2017
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організацій та мають достатню кількість актуальної інформації для 

аналітичних розрахунків та подальшого розподілу. 

Основним критерієм для формування типів країн є соціально-

економічні відносини та показник рівень економічного розвитку. 

За цією схемою визначаються такі типи країн: економічно 

розвинені країни; країни, що розвиваються; країни з трансформаційною 

економікою;  найменш розвинені країни світу.  

Не існує точних критеріїв, які відділили б розвинені країни від 

інших, першочергово враховується історія економічного розвитку, 

наприклад розвинені країни у більшості були метрополіями [2]. 

Слід зазначити, що ЮНКТАД по більшій мірі відносить до 

економічно розвинених країн усі 28 країн ЄС і лише 8 країн(Ісландія, 

Норвегія, Швейцарія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, США, Японія), 

що не входять до Європейського Союзу[1]. 

Класифікація Світового банку ранжується за доходами на душу 

населення, це більш чіткий аналіз, який керується кількісними 

показниками. Для поточного фінансового 2018 року. Зараз є 78 країн з 

високим рівнем доходів за визначенням Світового банку у перерахунку 

станом на 1 липня 2017 року [1]. 

 

Таблиця 1.1. 

Класифікація розвитку країн за підходом Світового банку, ВНД на 

душу населення, дол. США 

З низькими 

доходами 

Нижче 

середнього 

доходами 

З рівнем доходу 

вище середнього 

з високими 

доходами 

1005 

доларів 

США 

від 1 006 до 3 595 

доларів США 

від 3,956 до 12,535 

доларів США 

12, 236 доларів 

США та більше 

Джерело: таблиця побудована автором самостійно на основі [1]. 

 

Отже, економічно розвинені країни виділяються з-поміж інших 

багатьма ознаками, такими як: значне залучення в міжнародну 

економіку; високий ВВП та ВНД на душу населення; позитивний 

платіжний баланс; розвиток сфери послуг та нематеріального 

виробництва – сервісна економіка; широка і диверсифікована структура 

економіки; висока продуктивність праці; капіталістичний спосіб 

виробництва, приватизація майна; стійкі фінансові ринки; збільшення 

людського капіталу; еволюція ринкового господарства та відносин; 
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змушені конкурувати для отримання прибутку; високий споживчий 

попит; постійний розвиток в науці та техніці; є рушієм прогресу; 

інтенсивний тип відтворення в господарстві; високий рівень освіти та 

культури; більша тривалість життя; краще медичне обслуговування та 

обов'язкове медичне страхування; політичне життя вирізняється 

високим рівнем цивільних прав; існування та розвиток середнього 

класу; складні технології виробництва. 

Завдяки високим економічним та соціальним індексам економічно 

розвинені країни мають вищий рівень добробуту та стандартів життя 

порівняно з рештою країн світу. У них більша кількість ТНК та ТНБ, 

більш розвинуті центри, міста. Не у всіх розвинених країнах держава 

стримує свій вплив на економіку, у США, Великій Британії панує 

ліберальна модель, що є більш м’якою для підприємництва, а у Швеції, 

Австрії держава має більший вплив, цю модель називають 

корпоративістською. Не можна однозначно сказати, яка модель є більш 

ефективною, це залежить від менталітету нації, її схильності коритися. 

Проте за більшого впливу держави на підприємців вони мають змогу 

захистити працівників, пенсіонерів та людей з обмеженими 

можливостями, дати змогу їм працювати для свого та 

загальнодержавного блага. У Японії держава втілює програми 

економічного розвитку, що напряму впливає на підприємницьке життя. 

Важливою для розвитку економіки держави є залучення коштів 

підприємців і заможного населення. 
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ЧИННИКИ МІЖНАРОДНОЇ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

За умов посилення глобалізаційних процесів важливого значення 

набуває міжнародна конкурентоспроможність підприємств, оскільки 

саме вона є підґрунтям для формування національними економіками 

власних конкурентних переваг на світових ринках товарів і послуг. 

Харчова промисловість є стратегічно важливою у структурі 

національної економіки, оскільки її підприємства забезпечують 

вирішення продовольчої проблеми, а також беруть участь у виробництві 

сировини для цілої низки галузей та видів економічної діяльності. 

Міжнародна конкурентоспроможність підприємства є 

комплексною порівняльною характеристикою, яка відображає ступінь 

переваги його можливостей, що визначають ринкові позиції, над 

аналогічними показниками підприємств-конкурентів на світових 

ринках.  

Міжнародна конкурентоспроможність підприємств харчової 

промисловості формується на основі цілої низки факторів, що у своїй 

сукупності створюють їх конкурентний потенціал на глобальному рівні 

[1, с. 35-38]. Проведений аналіз дає змогу виділити цілий ряд факторів 

міжнародної конкурентоспроможності підприємств харчової 

промисловості, які можна систематизувати у певні блоки, зокрема:  

 маркетингові показники, які характеризують ринкову частку 

підприємства, обсяги, динаміку та структуру обороту, чисельність 

лояльних покупців; 

 фінансово-інвестиційні показники, що відображають 

спроможність підприємства залучати фінансові та інвестиційні ресурси, 

ефективно їх використовувати, формувати раціональну структуру 

капіталу; 

 фактори матеріально-технічного забезпечення, що відображають 

можливості суб’єкта господарювання залучати та ефективно 

використовувати необоротні та оборотні активи; 

 інтелектуально-кадрові показники, які характеризують здатність 

підприємства формувати власне кадрове забезпечення, інтелектуальні 

ресурси та ефективно їх використовувати; 
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 фактори інноваційного виміру, що відображають можливості 

підприємства розробляти, впроваджувати та ефективно 

використовувати товарні, організаційні, економічні, правові та технічні 

нововведення; 

 логістичні фактори, пов’язані з можливостями налагодження 

відносин з постачальниками та покупцями [2, с. 60-63]. 

Проблеми забезпечення міжнародної конкурентоспроможності 

харчової промисловості України набувають особливої актуальності, що 

зумовлює необхідність визначення стратегічних орієнтирів у цій сфері, 

які б дозволили забезпечити інтереси виробників, держави та 

споживачів [3, с. 33-35]. Протягом останніх років продовольча 

продукція, майже половину з якої складає продукція харчової 

промисловості, посідає перше місце у вітчизняному експорті, 

випередивши металургію. При цьому частки харчової промисловості в 

обсязі реалізованої промислової продукції, обсязі прямих іноземних 

інвестицій та валовому внутрішньому продукті досягли історичного 

максимуму і становили відповідно 21,3 %, 18,5 % та 8,0 % [4]. 

Так, наприклад, підприємства олієжирової галузі України 

протягом останнього десятиліття суттєвим чином підвищили свою 

міжнародну конкурентоспроможність, здійснивши технологічний 

стрибок, вийшовши на світові ринки і посівши чільні позиції у 

міжнародних рейтингах. Водночас перспективи розвитку цієї галузі 

мають передбачати збільшення обсягу продукції з високою доданою 

вартістю, модернізацію виробничих потужностей, удосконалення якості 

та безпечності продукції, а також пріоритетності постачання 

соняшникової олії на ринки Європейського Союзу, де здійснюється 

жорсткий контроль відповідності всіх характеристик найвищим 

світовим стандартам. 

Проблеми підвищення рівня міжнародної 

конкурентоспроможності вкрай важливі і актуальні для переважної 

більшості українських підприємств харчової промисловості. 

Передумовою для завоювання ринкових позицій є можливості зниження 

виробничих і збутових витрат з відповідною оптимізацією цінової 

політики. При цьому йдеться про підвищення активності підприємств 

на зовнішньому ринку, послідовну перебудову товарної структури 

експорту й імпорту, наближення її до структурних співвідношень, 

властивим країнам з ринковою економікою [5, с. 35-48]. 

У сучасних умовах високий рівень міжнародної 

конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості та їх 

продукції залежить від наявності розвиненої сировинної бази. Так, 

зокрема, виробництво товарів молочної групи в Україні стримується 
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неналежним рівнем якісних характеристик та недостатністю сировини, 

що значною мірою обумовлено скороченням поголів’я корів. До того ж 

сезонність заготівлі молока впливає на безперебійність роботи 

молокопереробних підприємств.  

Таким чином, проведений аналіз факторів міжнародної 

конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості дає 

змогу зробити висновки про те, що існує ціла низка параметрів та 

показників, на основі яких підприємства формують та утримують 

конкурентні переваги на світових ринках. Сутність міжнародної 

конкурентоспроможності підприємств виражається на базі принципів 

ієрархічності та існування цілої низки складних причинно-наслідкових 

зв’язків. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ 

КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ 

 

Транснаціоналізація світової економіки веде до посилення 

взаємозв’язків і взаємозалежності між національними економічними 

системами. 

Незважаючи на низку переваг ТНК, статистичні спостереження за 

динамікою припливу іноземних інвестицій в економіку Україні не 

дають підстав для оптимізму. 

Таблиця 1 

Роль транснаціоналізації в розвитку сучасної національної 

економічної системи України 

Позитивні риси  Негативні риси 

Міжнародна спеціалізації на базі 

взаємопроникнення капіталу  

Посилення конкуренції на 

внутрішньому ринку, занепад 

вітчизняного виробника 

Вирівнювання національних 

відтворювальних виробничих 

структур  

Різке зростання транскордонного 

злиття і поглинання вітчизняних 

компаній 

Доступ до більш якісних і 

дешевих ресурсів  

Відтік капіталу, перерахунок прибутку 

в промислово-розвинуті країни  

Розвиток науково-технічної 

сфери  

Уникнення оподаткування прибутку 

Розширення інноваційної 

діяльності  

Розподіл фінансових ресурсів країни 

між крупними ТНК з обмеженим 

фінансуванням середнього бізнесу 

Якісний розвиток виробництва 

країни  

Занепад галузей економіки, які не є 

привабливими для ТНК 

Посилення ролі держави в 

міжнародному просторі  

Вплив ТНК на економічну владу 

країни 

Транснаціоналізація української економіки передбачає також 

створення власних транснаціональних корпорацій. Формуванню 

українських ТНК на зразок тих, що діють у розвинутих країнах, не 

сприяють такі чинники, як політична та економічна нестабільність в 

країні, падіння курсу національної валюти, слабкість ринкового 
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механізму, нерозвиненість внутрішнього інвестиційного ринку, 

інформаційна відсталість країни [2]. 

Активність ТНК та приплив прямих іноземних інвестицій в 

Україну значно поступається іншим країнам Східної Європи і СНД. Але 

Україна лишається привабливою для діяльності ТНК. Так, глобальними 

компаніями привабливими визначено такі сектори економіки регіонів 

України [1] : – виробництво тютюнових виробів: ТНК  Japan Tabacco 

International,  Imperial Tabacco Group, Philip Morris, B.A.T.; – пиво, 

безалкогольні напої: ТНК  Coca-Cola, Pepsi, (викуп «Сандори»),  

Orangina Group (викуп «Росинки»); – переробка олійних та зернових 

культур: компанії  Bunge (викуп елеваторів, контроль над експортом 

зерна; ТМ «Олейна», «Щедрий дар» тощо). 

За 2010–2016 рр. інвестиції надходили з 133 країн світу. До 

основних країн-інвесторів, на які припадає 81,87% загального обсягу 

ПІІ. 

Проаналізувавши ринок України та світовий досвід співпраці 

країн та ТНК можна виділити наступні напрями формування 

ефективного механізму функціонування ТНК в Україні : 

1. Проведення реформ судової системи, зокрема вони повинні 

відноситись до прозорості ведення бізнесу та зменшення рівня 

«тінізації» великого бізнесу.  

2. Спрощення системи отримання дозвільних документів задля  

скорочення часу та кількості служб перевірки. 

3. Стабілізація ситуації на сході України та гарантування для 

інвесторів стабільної підприємницької діяльності.  

4. Внесення змін в низку законодавчих актів, що регулюють 

іноземні інвестиції. 

5. Проведення структурних реформ, враховуючи міжнародні 

рейтингові дослідження. 

Підводячи підсумок, на основі аналізу ринку України, можна дійти 

висновку, що загалом інвестиційно-підприємницький клімат України є 

складним та непрогнозованим. Тільки поєднання проведення реформ і 

реальної боротьби з корупцією призведе до відновлення довіри 

інвесторів в тому числі таких потужних як ТНК і як наслідок до 

зростання інвестиційних потоків насамперед в інноваційні галузі, що 

мають дати імпульс для зростання в галузях економіки України. 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

СФЕРИ ПОСЛУГ  

 

Сьогоденна економічна ситуація в Україні ,як ми бачимо , не 

зовсім позитивна, адже відбувається знецінення грошової одиниці,що 

провокує занепад економіки та втрату робочих місць. На мою думку, 

одна з проблем полягає у недостатності іноземного інвестування,адже 

держава потребує набагато більше, але для цього мають бути 

сприятливі умови. Тому, ринкова економіка України потребує хорошого 

управління зовнішньоекономічною діяльністю країни, для забезпечення 

гідного виходу підприємств на міжнародні ринки. Завдяки розвитку 

міжнародних економічних відносин, глобалізаційні процеси охопили всі 

сфери світового господарства ,особливо ринок підприємств у сфері 

послуг (найбільше інформаційні технології та електронна торгівля). 

Одним із основних суб’єктів ЗЕД є підприємство. Світова 

практика показує, що близько 85% зовнішньоекономічних операцій 

здійснюють підприємства, фірми,  організації,  а 15 % — міністерства,  

відомства, союзи підприємців.[1,с.9] 

Хочу перейти до декількох дефініцій: 

Підприємство — це самостійний суб’єкт господарської діяльності, 

який виготовляє продукцію  або  надає  послуги з метою  задоволення 

потреб суспільства та одержання прибутку. Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства (ЗЕДП) — це сфера господарської діяльності, 

пов’язана з міжнародною виробничою і нау- 

ково-технічною кооперацією, експортом та імпортом продукції, 

вихо- 

дом підприємства на зовнішній ринок.[1,с.9] 

Зовнішньоекономічна діяльність є однією з найважливіших  

складових  політики  держави,  яка вимагає постійної уваги та 
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удосконалення механізмів державного управління. Більше двадцяти 

років тому Україна проголосила курс  на  лібералізацію  

зовнішньоекономічної діяльності та підтримку екс-портноспроможних 

галузей на рівні держави. [3,с.96] 

Через  механізм  зовнішньоекономічних  зв’язків  попит  на  

товари  і послуги світового ринку переноситься на внутрішній ринок 

тієї чи ін-шої  держави. Це  обумовлює  розвиток  виробничих  сил,  що,  

в  свою чергу, сприяє розвитку промисловості, сільського 

господарства,торгівлі, сфери послуг і фінансових установ.[1,с.7] 

В останні два десятиліття ці довготривалі стимули розвитку сфери 

послуг істотно доповнилися рядом нових. Багатоплановий вплив на 

послуги надає сучасна науково-технічна революція. На основі 

комп'ютеризації, інформаційних технологій, нових засобів комунікацій 

виник і стрімко утвердився на ринках цілий спектр нових послуг, 

радикально оновлюються традиційні види послуг, підвищуються якісні 

показники обслуговування. За даними офіційної статистики, за останні 

десятиліття торгівля послугами зросла в 3 рази при одночасному зміні 

структури: якщо до 70-80-х роках XX ст. переважали транспортні 

послуги, то в наступні роки найбільш швидко розвивалися туризм, 

інформація та ін.[4] За даними Державної служби статистики 

України[2],у 2017 році на вітчизняному ринку послуг функціонує 

546 718 тис. підприємств,які займають 85% у структурі усіх 

підприємств,яких налічують станом  на 1 листопада 2017року–

640545тис. Структура сервісних підприємств розподілилась таким 

чином, що найбільшу частку займають підприємства оптової і 

роздрібної торгівлі та діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування. За допомогою статистичних даних 2016 

року,хочу навести приклад зовнішньої торгівлі послугами України з 

країнами світу. Наприклад: Білорусь. Найбільший відсоток займають 

транспортні послуги, а саме : експорт від загального відсотку займає 

67,7%, коли імпорт складає 58,6%. Далі, за рейтинговою таблицею ідуть 

ділові послуги: експорт становить 10,5% ,а імпорт – 20,5%. Також 

неабияку частку займають послуги з ремонту та технічного 

обслуговування: експорт – 8,7%, а імпорт 3,3%. Всі інші послуги 

варіюються від 0,1%.  

Щодо такої країни як США, можна сказати ,що є малий відсоток 

того, що Україна імпортує. Наприклад, експорт у сфері послуг 

телекомунікацій складає 64%,коли імпорт всього лиш 5%. Експорт 

послуг,пов'язані з фінансовою діяльністю становить 3,6%, а імпорт 8%. 

За  результатами  обстеження  підприємств  сфери  послуг  

виявлено  такі  очікування респондентів щодо стану їх ділової 
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активності на І квартал 2018р. порівняно з  попереднім кварталом: 

уповільнення  темпів  зменшення  кількості  працівників  на  

підприємствах  сфери послуг; зростання цін на послуги підприємств 

сфери послуг; зниження впливу на роботу підприємств сфери послуг 

такого стримуючого чинника, як фінансові обмеження, та одночасне 

посилення впливу такого фактора, як недостатній попит; завантаженість 

потужностей підприємств сфери послуг, як і в ІV кварталі 2017р. –  у 

середньому 81%.[2] 

Одним із прикладів підприємства з надання послуг може стати 

найбільша українська авіакомпанія МАУ. Авіакомпанія за підсумками 

2016 року одержала чистий прибуток у розмірі 387,885 млн. грн.. за 

міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) проти чистого 

збитку 504,923 млн. грн. роком раніше.[5] 
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ІННОВАЦІЙНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ 

 

  Тема інновацій за останні кілька років стала однією з 

найважливіших у житті людини. Глобальні інституції вбачають у 

технологіях основну і найголовнішу умову виживання компаній та країн 

у постіндустріальний період. У різних секторах економіки з’являються 

компанії, котрі не шукають причин, чому інновації неможливі, не 

звинувачують конкурентів або державу, а всупереч середовищу 

будують майбутнє. Не виняток і українські інновації. 

  Основними світовими тенденціями інноваційної діяльності є 

програмне забезпечення, машинне навчання і штучний інтелект, 

віртуальна реальність, адаптивна архітектура безпеки, цифрові 

технології, проекти з підвищення енергоефективності. Дослідження 

показують, що 54% фірм, що провадили інновації мали за мету 

подолати розрив між інноваційною стратегією та бізнес стратегією. 

  Завдяки НАНУ (Національній академії наук України) було 

продовжено роботу 4 з 15 енергоблоків АЕС України на 10-20 років, 

шляхом модернізації та реконструкції. Ефект від продовження 

експлуатаційного процесу 4 блоків складає 6 млрд. дол., з видатками 

лише у 350-400 млн. дол.  

  В Інституті фізіології рослин і генетики ( ІФРГ) НАНУ 

створено й зареєстровано 145 сортів та гібридів культур 

сількогосподарського характеру. У 2015 році було занесено 8 нових 

сортів, та ще 10 сортів озимої пшениці проходять випробування. Слід 

зауважити те, що створення нового сорту за європейським стандартом 

коштує приблизно 1,5 млн. євро. 

  На щастя, в Україні з’являються компанії, що намагаються 

проводити політику введення інновацій у різних сферах. Це такі 

компанії як: Приватбанк,  «Южмаш», «Grammarly», «Нова пошта», 

«Дарниця», AgriLab і  тд .  

  Світові витрати на розвиток інновацій з 1998 року по 2016 

рік значно виросли. У Європі в 2 рази, у Південній Азії майже в 4,5 
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рази, обігнавши темпи зростання світового ВВП. Причому більшу 

частину цих витрат було профінансовано не державою, а підприємцями, 

власниками компаній, різноманітними фондами. Це пояснюється тим, 

що інноваційні зусилля впливають на майбутній прибуток фірм. 

  Україна ж у глобальному рейтингу інновацій Global 

Innovation Index посіла 50 місце у 2017 році, а у рейтингу глобальної 

конкурентоспроможності Global Competitive Index лише 83 місце з 138. 

На таку ситуацію безпосередньо впливає макроекономічне середовище, 

умови ведення бізнесу та політика. За рівнем технологічності українська 

промисловість втричі позаду показників ЄС, за часткою 

високотехнологічної продукції в експорті відстає у шість разів, за 

енергоефективністю – удесятеро. Введення нових технологій в Україні 

підвищило ВВП лише на 0,7%, проти 60-90% у розвинутих країнах. 

  Україна має високі показники потенціалу, і це видно з тих 

досягнень, що роблять наші науковці: найбільший літак, найбільша 

етнічна кількість, що працює у Кремнієвій долині – українці, ліки від 

онкологічних захворювань і т.ін. Але це – лише декілька відсотків від 

усіх ідей та винаходів, що роблять наші науковці, оскільки Україна не 

має спеціального економічного клімату для ведення інноваційної 

діяльності. Необхідне створення технопарків, бізнес – інкубаторів, 

впровадження  ліцензування, покращення інноваційного клімату, 

шляхом встановлення спеціальної низької системи оподаткування, 

дотації та гранти, часткове фінансування деяких розробок і т.ін.  

          Наприклад, проект «Цифрової адженди – 2020» визначає 

основними цілями України стимулювання економіки та залучення 

інвестицій; закладення основи для трансформації секторів економіки в 

конкурентоспроможні та ефективні («цифровізація» бізнесу); 

доступність цифрових технологій; створення нових можливостей для 

реалізації людського капіталу, розвитку інноваційних, креативних та 

«цифрових» індустрій та бізнесу; розвиток та світове лідерство щодо 

експорту «цифрової» продукції та Послуг.  Також документ визначає 

необхідні кроки щодо цифровізації України у сферах охорони здоров’я, 

інфраструктури, екології, е-комерції, е-урядування та ін. До кінця 

грудня планується доопрацювання проекту адженди та його 

презентація. 

  У підсумку своєї роботи, я хочу наголосити на тому, що 

наша країна має великий потенціал, який можна і треба реалізувати. Все 

що потрібно, це допомога та заохочення до інноваційного бізнесу з боку 

держави, її підтримка у поєднанні з нашим потужним інтелектуальним 

капіталом. А девізом руху можуть стати 2 висловлювання:  

«Незалежність кожної держави визначається тим, що нового, свого вона 
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вносить у загальну скарбницю цивілізації. Коли цього нема, держава 

колонізується» (Фредерік Жоліо-Кюрі), і друге: «Головна умова на 

шляху до інновацій – не дивитися у вчорашній день» (Ілон Маск) 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ 

 

Глобалізація є загальносвітовою тенденцією формування єдиного 

глобального суспільства на основі посилення взаємопов’язаності та 

взаємозалежності національних економік. 

Англійський соціолог Р. Робертсон зазначає, що “глобалізація як 

поняття стосується як стискання світу, так і інтенсифікації свідомості 

світу в цілому”, акцентуючи увагу таким чином на розгляді глобалізації 

як процесу становлення єдиного світового порядку. 

Більш повну наукову обґрунтованість і змістовність концепція 

глобалізації здобуває в працях тих вчених, які пов’язують реальні 

глобалізаційні процеси з інформаційним етапом сучасної науково-

технічної революції і її впливом на розвиток світової економіки, 

фінансів, телекомунікаційних і транспортних систем.  

Багато вчених вважають, що глобалізація суспільства включає в 

себе не менш важливий процес транснаціоналізації. У зв'язку з цим 
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існуючі теорії транснаціоналізації розглядають як діяльність їх 

основного агента - ТНК, так і їх вплив на глобалізаційні процеси. 

Транснаціоналізація - процес посилення світової інтеграції у результаті 

глобальних операцій ТНК, які є головним суб'єктом цього процесу [1, c. 

9]. 

Основні країни, де розташовані найбільші ТНК в 2016 році 

охоплює 63 країни, хоча рік тому вони були представниками лише з 61 

країн. У рейтингу найбільше компаній з США - 587, Японії - 219 та 

Китаю - 200, у Великій Британії - 92 компанії, Бразилії - 19, Австралії - 

35, Росії – 25 [2, c. 451]. 

Систематизація переваг та недоліків глобалізації свідчить про 

переважну кількість прихильників. Однак їх значимість для кожної 

країни може бути різною [3,c. 19-21].  

До позитивних наслідків глобалізації можна віднести: 

• Поглиблення спеціалізації;  

• Здатність зекономити на масштабах виробництва, що 

призводить до скорочення витрат а відповідно – до зниження цін на 

продукцію;  

• Посилення конкуренції, яка сприяє розвитку нових 

технологій;  

• Мобілізація більшого обсягу фінансового капіталу з 

меншими затратами;  

Негативними наслідками глобалізації є: 

• розподіл переваг від процесів глобалізації відбувається 

нерівномірно між окремими країнами та галузями їх економік;  

• можливість втрати національної ідентичності окремих країн, 

яка була сформована історично;  

• перехід приватних державних проблем на новий глобальний 

рівень,у зв'язку з чим, виникає необхідність врахування світових 

господарських інтересів для вирішення національних проблем; 

         Ціннісна амбівалентність українського народу проявляється в 

тому, що з одного боку, спостерігається прагнення до інтеграції України 

в глобальні та європейські економічні структури, а з іншого - прагнення 

зберегти при цьому мотиви матеріальних традицій, характерних для 

пострадянського простору [4, c. 109]. 

          Щодо позитивних тенденцій глобалізації в Україні, то 15 

березня 2017 року Міністр економічного розвитку і торгівлі України 

Степан Кубів підписав угоду з Організацією економічного 

співробітництва та розвитку. Це свідчить про запровадження Україною 

міжнародних стандартів здійснення інвестиційної діяльності та сприяє 

розвитку Української економіки шляхом залучення прямих іноземних 
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інвестицій. Також реалізація принципів та стандартів соціальної 

відповідальності бізнесу згідно з керівними принципами Організації 

економічного співробітництва та розвитку сприятиме веденню 

відповідального бізнесу в Україні. 

           Проте для українських підприємців існують і негативні 

сторони глобалізації. Так, компанії які виготовляють продукцію за 

національними стандартами, часто не витримують конкуренції з 

іноземними компаніями, які приходять на Український ринок з 

продукцією виготовленою за міжнародними стандартами, навіть якщо 

суттєвої різниці у якості товарів не спостерігається. Так, наприклад, КП 

"Київпастранс"  17 серпня 2017 року опублікувало тендер на 

встановлення Автоматизованої системи оплати проїзду у міському 

пасажирському транспорті на 460 млн грн. [5]. При цьому однією з умов 

участі у конкурсі була наявність в учасника сертифіката міжнародного 

зразка про наявність системи контролю якості ISO 9001. У той же час, в 

Україні діє стандарт ДСТУ ISO 9001:2015, який визначає порядок 

сертифікації у вітчизняній системі контролю якості. В Україні є велика 

кількість компаній, що займаються реалізацією аналогічних проектів 

лише на внутрішньому ринку і не потребують сертифікації у 

міжнародній системі контролю якості.  

      Отже, глобалізація економіки - це складне та багатоаспектне 

поняття. Розуміння самого процесу глобалізації дійшло до нас з давніх 

часів, і зараз вона стала найважливішою реальною характеристикою 

світової економіки. Даний процес має як переваги, так і недоліки, яких, 

нажаль не завжди можливо уникнути. Тому, кожна країна повинна під 

себе підбирати певні методи та механізми її регулювання. Для України 

досвід інших країн є корисним з точки зору можливостей його 

застосування в процесі подальшого вдосконалення національної 

економічної системи, пристосування її до глобальних умов 

функціонування, що і обумовлює необхідність подальших досліджень. 
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УКРАЇНА В СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЙТИНГАХ 

 

Україна – це країна, яка має досить потужний природно-ресурсний 

та інтелектуальний потенціал, вдале географічне розташування та 

м’який клімат, що створює умови для успішного розвитку сільського 

господарства. Разом з цим, саме в нашій країні чи не самий високий 

рівень смертності, корупції, тіньової економіки. Такий парадокс 

спричиняється багатьма факторами, серед яких одним із важливих є 

інституційне середовище, що створює умови для успішного розвитку 

бізнесу.  

Офіційні заяви уряду про певні досягнення та позитивні зрушення 

в економіці спростовуються результатами світових економічних 

рейтингах, в яких позиції нашої країни залишаються вкрай низькими. 

Отже проаналізуємо позиції України в трьох основних світових 

економічних рейтингах: податкового навантаження (Рrice waterhouse 

Coopers), рівня економічної свободи та Doing Business. 

 
 

Рис. 1. Україна в рейтингу податкового навантаження - 2018 

Джерело: складено за [1] 
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Україна просунулася в рейтингу податкового навантаження, 

скоротивши відставання від розвинених країн майже в чотири рази, 

зайнявши 43 місце, що видно із рис.1, але це свідчить про подальшу 

необхідність оптимізації податків, що будуть стимулювати розвиток 

вітчизняної економіки та приваблювати іноземні інвестиції. 

Податкове навантаження – один з критеріїв оцінки 

конкурентоспроможності країни, отже оцінка можливостей країни в 

цьому напряму є досить низькою. Найсприятливіший з точки зору 

оподаткування клімат визначено в ОАЕ, на останньому місці 

Республіка Чад.  

Наступний світовий рейтинг розробляється дослідним центром 

«Фонд спадщини» (The Heritage Foundation) разом з газетою The Wall 

Street Journal та  оцінює рівень економічної свободи країн світу. І в 

цьому рейтингу наша країна посіла лише 150 місце серед 180 країн, що 

видно з рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Україна в рейтингу економічної свободи - 2018 

Джерело: складено за [2] 

 

Інтегральна оцінка за цим рейтингом здійснюється через 

розрахунок дефіциту державного бюджету, структури державного 

боргу, відтоку капіталу із країни, стабільності національної валюти. 150 

місце свідчить про вкрай складний стан фінансової системи нашої 

країни. Україна займає останню позицію серед 44 країн регіону Європи, 

а її загальна оцінка нижча за регіональні та середні, хоча в порівнянні із 

2017 роком позиція України покращилась на 16 пунктів. 

Наступний авторитетний рейтинг, який характеризує стан 

економіки країни – Doing Business, що проводиться щорічно Світовим 

банком. На першому місці в цьому рейтингу знаходиться Нова Зеландія, 

а Україна зайняла 76-ту зі 190 позицій, що зображено на рис. 3. При 
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чому торік Україна перебувала на 80-ій позиції, що свідчить про певну 

відносну позитивну динаміку.  

Порівняно з 2016 роком, Україна поліпшила свої позиції за 

показниками: 

- реєстрація підприємства – з 30-го до 20-го місця; 

- підключення до електромереж – з 137-го до 130-го місця; 

- оподаткування – з 107-го до 84-го місця. 

Сфери, в яких показники погіршилися або залишилися на тому ж 

рівні: 

- рішення проблем з неплатоспроможністю – з 141-го до 150-го 

місця; 

- міжнародна торгівля – з 109-го до 115-го місця; 

- реєстрація власності – з 61-го до 63-го місця, 

- доступ до отримання кредитів – з 19-го до 20-го місця; 

- отримання дозволів на будівництво – без змін [3]. 

 

 
 

Рис. 3. Україна в рейтингу Світового банку Doing Business - 2018 

Джерело: складено за [3] 

 

За рівнем сприйняття корупції аналітиками і підприємцями за 

десятибальною шкалою Україна посіла  131-ше з 176 місць. Рейтинг 

розробила міжнародна неурядова організація Transparency International. 

Найгірше до корупції ставляться в Данії, а найбільше хабарництво 

розвинене в Сомалі. 

Таким чином, Україна має певні успіхи в покращенні 

інституційних умов економічного розвитку, але соціальні умови поки 

залишаються складними, але зупинятися на осягненому не можна. 
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ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИКІВ 

СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ 

 

В умовах глобалізації світової економіки, кожна країна світу 

намагається вдосконалити якість своєї продукції і відповідно зміцнити 

власний експортний потенціал, так як це є як додатковим джерелом 

фінансових надходжень до бюджету країни, так і доступним джерелом 

формування обігових коштів підприємств. 

Останніми роками взаємозв’язок українського і світового ринків 

олійних культур та продуктів їх переробки стає все тіснішим, що 

пов’язано з поглибленням процесів міжнародного поділу праці та 

входженням України до числа світових лідерів з виробництва насіння 

соняшнику, соняшникової олії та шроту. За даними попередніх років 

Україна є одним із основних світових виробників насіння соняшнику. У 

2017 році врожай насіння соняшнику став рекордним за всю історію – 

12,9 млн т, що є більше третини світового врожаю (41,6 млн т). Питома 

вага України у світовому виробництві соняшнику на 2016/17 

маркетинговий рік становила 31%, а щодо соняшникової олії – 38% [1]. 

Тому підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності 

України щодо оліє-жирової продукції та забезпечення її 

конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішніх ринках в 

умовах Євроінтеграції набуває надзвичайно важливого значення. 

Протягом останніх років Україна є безпосереднім лідером з 

виробництва соняшникової олії в світі. Станом на 2017 маркетинговий 

http://www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/paying-taxes-2018.html
http://www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/paying-taxes-2018.html


70 
 

рік її обсяги виробництва дістали позначки у 5,8 млн т. На сьогодні в 

Україні налічується близько 10 найбільших виробників рослинної олії, 

які контролюють до 80% усього вітчизняного виробництва. 

Найбільшими виробниками соняшникової олії на 2017 рік були: Кернел-

Трейд (KERNEL), АТ Каргiлл (CARGILL), Сантрейд (BUNGE 

UKRAINE), МЗВКК («Миронівський завод по виготовленню круп і 

комбікормів»), Дельта Вiлмар СНД (DELTA WILMAR), «Олсидз Блэк 

Си» (Allseeds Group), БАЗ, Ді Енд Ай Еволюшн (ViOil Group), «Оптiмус 

Плюс» (Optimus ARGO), «Агроінтер» (ViOil Group) [2]. 

Для того щоб проаналізувати  динаміку виробництва олії за 

останні роки, за даними Державного Комітету Статистики України було 

побудовано стовпчикову діаграму, за якою простежується значне 

зростання у період за 2013-2017 рр. Порівняно з 2016 виробництво 

нерафінованої олії в 2017 р. зросло на 18% (див. Рис.1) 

 
 

Рис.1. Виробництво нерафінованої соняшникової олії в Україні за 

2013-2017 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі [1]  

 

Відомо, що близько 90% від загальної кількості виробленої в 

Україні олії постачається на експорт, і лише 10% споживається країною, 

чого цілком достатньо. Україна є найбільшим експортером 

соняшникової олії в світі. Станом на 2017 р. її питома вага у світовому 

експорті (10,18 млн т) дорівнює 53% (5,34 млн т) [1, 3]. 

Найбільшими експортерами соняшникової олії за 2016/17 

маркетинговий рік стали агрохолдинг "Кернел" і "Bunge Україна". 

Аналітик аграрного ринку Станіслава Ярош виділив ТОП-5 експортерів 

соняшникової олії за часткою в загальному обсязі експорту України  на 
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2016/17: "Кернел" - 20,01%, "Bunge Україна" - 9,39%, Cargill - 7,23%, 

МЗВКК - 4,88%, "Дельта Вілмар СНД" - 3,52% [4] 

За даними сайту бізнес-порталу BusinessViews українська 

соняшникова олія експортується майже у 125 країнах світу [5]. За 

офіційними даними Державного Комітету Статистики України 

найбільша частка експорту припадала на країни Азії та Європи, що 

склали більше 90% від усього експорту українського продукту (див. 

Рис. 2.) 

За підсумками минулого маркетингового року, країнами-лідерами 

з імпорту української нерафінованої олії були: Індія, Іспанія, Китай, 

Нідерланди, Італія, Туреччина і Єгипет. Найбільшим імпортером 

протягом звітного періоду стала Індія, яка імпортувала української олії 

на 1,43 млрд $ (питома вага у вартісному співвідношенні – 36%). На 

другому місці – Китай 410 млн $ (9,55%), третє місце займає Іспанія – 

388,5 млн $ (9,7%). 

 
 

Рис. 2.Частка експорту української соняшникової олії в світі за 

2017 маркетинговий рік 

Джерело: побудовано автором на основі [6] 

 

 

За допомогою порівняльної таблиці нижче, можемо 

проаналізувати, на скільки змінився попит на соняшникову олію у цих 

країнах за 2016 і 2017 роки (див. Табл.1)  

За підсумками минулого маркетингового року, країнами-лідерами 

з імпорту української нерафінованої олії були: Індія, Іспанія, Китай, 

Нідерланди, Італія, Туреччина і Єгипет. Найбільшим імпортером 

протягом звітного періоду стала Індія, яка імпортувала української олії 

на 1,43 млрд $ (питома вага у вартісному співвідношенні – 36%). На 
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другому місці – Китай 410 млн $ (9,55%), третє місце займає Іспанія – 

388,5 млн $ (9,7%). 

За допомогою порівняльної таблиці нижче, можемо 

проаналізувати, на скільки змінився попит на соняшникову олію у цих 

країнах за 2016 і 2017 роки (див. табл. 1.)  

 

Таблиця 1 

Експорт української соняшникової олії до основних країн-

імпортерів за 2016 та 2017 рр. 

Країна 

Період 

Січень-грудень 2016, 

тис кг 

Січень-грудень 2017, 

тис кг 

Європа 

Іспанія 360 559 980,8 529 767 942,5 

Італія 309 816 222,8 327 919 742,0 

Нідерланди 403 292 020,6 459 404 244,4 

Азія 

Індія  1 534 873 316,1 1 971 182 405,7 

Китай 633 003 955,2 555 078 247,1 

Туреччина 150 973 885,2 140 021 734,6 

Африка 

Єгипет 151 226 333,1 123 119 803,2 

Джерело: побудовано автором на основі даних [6] 

 

Незважаючи на позитивну статистику, існує низка проблем, що 

гальмують подальший розвиток експортних можливостей галузі. До них 

відносяться: по-перше, олгополізація галузі, яка стримує конкуренцію 

та перешкоджає входженню нових гравців. Загалом по Україні на долю 

першої десятки найбільших операторів припадає понад 80% 

виробництва соняшникової олії. По-друге, існуюче в Україні вивізне 

експортне мито на насіння олійних культур у розмірі 10% від їх митної 

вартості, на сьогоднішній день, вважаємо недостатнім, досить низьким, 

таким, що потребує поступового збільшення до рівня головних країн 

конкурентів. Треба відмітити, що на реалізацію експортного потенціалу 

галузі негативним чином, також, впливає й досить складна економічна й 

політична ситуація в країні, а військові дії на сході спричинили втрату 

частини посівних площ та виробничих потужностей окремих 

товаровиробників, зокрема, такого потужного та відомого, як ТОВ АТ 

«Каргіл» [7].   

Отже, виходячи з вищенаведеного, можна констатувати той факт, 

що тільки на основі вдалого поєднання сучасного менеджменту 
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організації, ефективної державної політики (податкової, кредитної, 

митної і т. д.) і відповідного попиту на зовнішньому ринку, олійно-

жирова галузь України в змозі вдало реалізувати власний експортний 

потенціал, а українські виробники – закріпити сталі позиції на світовому 

ринку. Для подальшого розвитку експортного потенціалу сприятиме 

реалізація таких наступних заходів:  

- вдосконалення систем контролю якості у відповідності до 

європейських стандартів;  

- надання товаровиробникам державної економічної, технічної і 

соціальної підтримки, сприяння залученню внутрішніх та зовнішніх 

інвестицій та розробки спільних інвестиційних проектів,  

- зниження рівня адміністративних бар’єрів на шляху входження 

на внутрішній ринок нових підприємств;  

- подальший розвиток протекціоністської державної митної 

політики по відношенню до насіння соняшнику й олії соняшникової 

нерафінованої;  

- диверсифікація ринків збуту продукції;  

- сприяння збільшенню експорту олійно-жирової продукції через 

посольства України за кордоном та торгові представництва. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАПІВ 

 

На сучасному етапі розвитку економіки роль бізнесу є значною. 

Бізнес – це прибуткова справа, як для власника капіталу, так і для 

держави. Однак, на шляху до його створення постають певні перепони. 

По-перше, створення інноваційної ідеї, яка була б неповторною, 

продукту, який користувався б попитом серед покупців. По-друге, 

проблема залучення фінансових інвестицій задля розвитку та реалізації 

ідеї, тобто – де взяти стартовий капітал для бізнесу? Існує низка 

відповідей на дане питання. З кожним роком виникають все нові 

способи фінансування стартапів, необхідно лише мати інноваційну ідею 

для втілення. Виділяють такі методи фінансування нового бізнесу: 

особисті заощадження, кредитування, державні субсидії, бізнес-

партнерство, венчурні фонди, правило «3Д: домашні, друзі, дурні», 

бізнес-ангели, бізнес-інкубатори, бізнес-акселератори, грантові 

організації, ІРО, краудфандинг. Розглянемо детальніше найбільш цікаві 

способи.  

Правило «3Д: домашні, друзі, дурні» – дана назва бере початок з 

кремнієвої долини (англ. FFF: family, friends, fools). Використовується 

на перших етапах існування бізнесу. Передбачає фінансування бізнесу 

членами родини, друзями чи знайомими без зазначення формальних 

зобов’язань сторін. Перевагою є відсутність відповідальності за залучені 

кошти. Недоліками: зазвичай обсяг інвестицій є незначним (особливо в 

Україні, враховуючи фінансове становище населення), можливе 

ускладнення особистих стосунків із близькими [1]. 

Бізнес-ангел – фізична особа, приватний інвестор, який вкладає 

кошти на стадії створення бізнесу, в обмін на повернення прибутку та 

частку в капіталі. Саме з підтримкою бізнес-ангелів стартували такі 

проекти, як Twitter, Google, PayPal, Facebook, Skype. Прикладом 
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«ангела» в Україні є Ярослав Максимович, який фінансував такі 

проекти, як: Kartinka.net, MySchool.ua, Banner.ua [2]. 

Бізнес-інкубатори – організації, які створюють необхідну 

інфраструктуру для реалізації ідеї, надаючи певні рекомендації та 

настанови на всіх етапах розвитку бізнесу. Головна відмінність бізнес- 

інкубаторів від акселераторів полягає в тому, що програма розвитку 

акселераторів розрахована на вже сформовані компанії. Спільною 

рисою є наявність зобов’язань для компаній, яким надавалась допомога, 

у виплаті відсотків від прибутку компаній [3]. 

Initial Public Offering (IPO) – первинна публічна пропозиція акцій. 

Завдяки даному механізму компанія може відразу ж продати велику 

кількість акцій на фондовому ринку, при цьому будь-хто може стати 

покупцем акцій. 

Краудфандинг (англ. crowdfunding) – дослівно «фінансування 

натовпом», найсучасніший метод фінансування (бере початок від 2008-

2009 рр.), який не існував би без розвитку мережі Інтернет. 

Краудфандинг – це інтернет-платформа, на якій кожен бажаючий може 

продемонструвати ідею свого стартапу та запросити певну суму грошей. 

Для автору ідеї такий спосіб є найбільш вигідним, адже це можливість 

залучити кошти без кредитів та передачі авторських прав. Моделі 

краудфандингу: пожертви (без будь-яких зобов’язань); нефінансові 

винагороди (в обмін на кошти інвестори отримують певні подарунки) та 

фінансові винагороди (інвестори отримують відсотки від продажів та 

доходів). Найпопулярнішими краудфандинговими платформами є 

Kickstarter, Indiegogo, Crowdfunder. Українськими платформами: 

Спільнокошт (2012), На старті (2014) та Куб (2016). Незважаючи на те, 

що для України краудфандинг є відносно новим явищем, українські 

проекти вже відзначилися і досягли успіхів на міжнародній платформі 

Kickstarter. Найвідомішими серед них є: гаджет для дистанційного 

спостереження за домашніми улюбленцями Petcube (зібрано $251 000), 

універсальний годинник Lametric (зібрано $258 000) та спалах для 

смартфонів iBlazr (зібрано $56 000) [4]. 

З одного боку, дані методи фінансування є ефективним способом 

залучення інвестицій, надають бізнесу нові можливості для розвитку та 

реалізації потенціалу. З іншого боку, все це альтернативні інструменти, 

які виникають через нездатність підтримки бізнесу державою. Найбільш 

ризиковими та непопулярними методами фінансування нового бізнесу в 

Україні є кредитування та державні субсидії. Кредитування в Україні, 

зазвичай, є невигідним, адже ставка кредитування є надто високою, що 

передбачає високі ризики для бізнесу, або ж наявна значна недовіра до 

певного банку. Іншою проблемою постає складність та незрозумілість 



76 
 

законодавства, що відлякує іноземних інвесторів. Державна підтримка в 

Україні майже відсутня, хоча має здійснюватися через надання грантів, 

субсидій, пільгового кредитування, фінансування та підтримку 

інноваційних проектів, створення державних бізнес-інкубаторів та 

акселераторів, відповідної інфраструктури та покращення 

інвестиційного клімату. Завдяки поширенню інформаційних технологій 

є надія на розвиток національного бізнесу та економіки інноваційними 

методами, надія на створення української кремнієвої долини.  
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QR-МАРКУВАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД 

КОНКУРЕНЦІЇ 

 

Початок ХХІ століття вирізняється кардинальною зміною зв’язків 

між країнами та суб’єктами підприємницької діяльності. Ще декілька 

століть назад розвиток зовнішньої торгівлі був незначним і суттєво не 

здійснював вплив на стан національної економіки. Але базисом сучасної 

економіки у світі є процес глобалізації. На сьогоднішній день обсяги 
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міжнародної торгівлі, міжнародних прямих інвестицій досягнули 

величезних масштабів, а одними із ключових характеристик процесу 

глобалізації є висока мобільність факторів виробництва та 

транснаціоналізація.  

Нині конкуренція не може й не обмежується національними 

кордонами. Навіть якщо підприємство не бере прямої участі у 

міжнародних економічних відносинах, вона все одно є частиною ринку, 

де діють іноземні компанії або дочірні підприємства ТНК, тобто 

конкуренція нині перейшла на інший рівень. Саме тому на даному етапі 

економічного розвитку конкуренцію та конкурентоспроможність слід 

розглядати саме в рамках світової економіки. Відповідно розвиток 

національного бізнесу не можливий без врахування наявних глобальних 

тенденцій, що здійснюють суттєвий вплив на діяльність та 

конкурентоспроможність національних підприємств.  

Процес глобалізації супроводжується надзвичайним розвитком 

сучасних інформаційний технологій. Нині серед провідних економістів і 

політиків сучасності широко вживаним є термін «цифрова економіка» 

(англ.. «digital economy»), який з’явився у вжитку з 1995 року.  

Українська економіка потребує якісних змін і переходу країни від 

III та IV до V та VI технологічних укладів. За оцінками Інституту 

економічного прогнозування НАН України, у нашій країні превалює 

частка продукції III та IV технологічних укладів, на долю яких припадає 

95,9 %. Частка п’ятого укладу складає 4 %, а питома вага галузей 

шостого технологічного рівня, таких як біотехнології, нанотехнології та 

інформаційні технології є мінімальною – 0,1 %. Технологічне 

відставання з кожним роком збільшується, адже кожен новий 

технологічний уклад є більш коротким у часі і більш глибоким за 

характером соціально-економічних змін, ніж попередній [1]. 

Для порівняння передові економіки світу за останні 10-15 років 

завершили формування п’ятого технологічного укладу і приступили до 

створення й впровадження нових технологічних укладів, що будуть 

обумовлювати прогрес економіки в наступні роки [2].  

З метою виправлення існуючої ситуації в Україні 17 січня 2018 

року Кабінетом Міністрів України було прийнято розпорядження «Про 

схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства 

України на 2018-2020 роки» [3]. Розвиток цифрової економіки має 

призвести, зокрема, до прискорення економічного зростання та 

трансформації секторів економіки в конкурентоспроможні та ефективні. 

Однією із інформаційних технологій, що активно набирає 

популярності серед підприємств усіх галузей у різних країнах є 

використання QR-коду. Варто зауважити, що даний код є різновидом 
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штрихкоду, який надає ширшу інформацію про товар. Він є зв’язною 

ланкою між оффлайн та онлайн режимом у епоху смартфонів. За 

допомогою електронних посилань  потенційні покупці  мають змогу 

отримати усю необхідну інформацію про продукт, бренд, отримати 

певні преференції у вигляді знижок тощо. У свою чергу продавці 

отримують безліч переваг при його використанні – від економії коштів 

на зовнішній рекламі до максимальної популяризації своєї торговельної 

марки.  

Звісно, дана технологія, як і будь-яка інша, має свої переваги та 

недоліки (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Переваги та недоліки QR-маркування  

Переваги Недоліки 

можливість донести багато корисної 

інформації без перевантаження 

інформацією  

не всі покупці знають про 

QR-код 

надання швидкого доступу до 

інформації  споживачам 

не кожен захоче його 

сканувати й дивитися 

інформацію 

використання такого способу 

позиціонування дозволяє підкреслити 

інноваційність і прогресивність 

обмеженість даного способу 

поширення інформації лише 

тими, хто володіє 

смартфоном та має вільний 

доступ до Інтернету 

можливість швидкої перевірки 

покупцями чи має товар певний 

сертифікат (наприклад, якщо мова йде 

про органічні продукти)  

відсутність у більшості 

власників смартфонів 

спеціальної програми для 

зчитування QR-коду 

QR-код можна розміщувати на 

зовнішній рекламі, на стендах 

 

 

Отже, сучасний світ й взаємозв’язки у ньому перейшли на зовсім 

інший щабель, порівнюючи із попередніми століттями, й навіть роками. 

На сьогоднішній день існують безліч глобальних викликів, що прямо чи 

опосередковано впливають на діяльність національних підприємств. 

Для того, щоб бути конкурентоспроможним та залишатися цікавим на 

ринку необхідно йти у ногу з часом, максимально впроваджуючи нові 

технології у свою діяльність. При цьому, використання деяких з них, 

дозволяє не тільки посилювати свої конкуренті позиції, але й може 

значно економити кошти, й відповідно підвищувати прибуток. Однією 
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із таких технологій – є QR-код, який вже на сьогоднішній день має 

широку популярність у провідних країнах світу. Окрім того, наявна 

можливість використовувати нестандартні креативні QR-коди, які 

перетворюються на ефективний маркетинговий засіб і збільшують 

кількість користувачів, поліпшують сприйняття брендів тощо. Звісно, 

наявні певні ризики при його використанні, однак це один із 

інноваційних та мало затратних способів просування товарів та 

торгових марок на ринку, який є частиною розвитку інформаційної 

економіки в нашій країні. 
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

В 2018 році розвиток малого та середнього бізнесу набув 

особливої популярності. Це зумовлено тим, що започатковуються нові 

ідеї, на яких є попит. 
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     Роль малого і середнього підприємництва у житті 

суспільства при ринковій системі господарювання полягає в тому, що 

вони [1]: 

1)  є одним з провідних секторів економіки;  

2)  формуються на засадах дрібнотоварного виробництва;  

3)  визначають темпи економічного розвитку;  

4) здійснюють структурну перебудову економіки, 

характеризуються швидкою окупністю витрат, свободою ринкового 

вибору;  

5)  забезпечують насичення ринку споживчими товарами і 

послугами повсякденного користування, а, отже, і попиту, 

реалізацію інновацій, додаткові робочі місця; 

6)  мають високу мобільність, раціональні форми управління;  

7)  формують новий соціальний прошарок підприємців-

власників; 

8)  сприяють послабленню монополізму, розвитку конкуренції. 

Проте місце малого та середнього бізнесу в національній 

економіці найкраще проявляються через його функції. У ринковій 

економіці це функції [1]:  

1. формування конкурентного середовища;   

2.   надання гнучкості ринковій економіці;   

3.   поглинання надлишкової робочої сили під час циклічних 

спадів та структурних зрушень економіки, створення нових робочих 

місць;   

4.  пом'якшення соціальної напруги і демократизації ринкових 

відносин шляхом формування середнього класу в суспільстві. 

У документі ,,Стратегія розвитку малого і середнього 

підприємництва (МСП) в Україні“, опублікованому на сайті 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі, повідомляється: 

,,Малий і середній бізнес (МСП) в Україні забезпечує 79,1% 

робочих місць і створює 59% доданої вартості, що перевищує 

аналогічні показники Польщі та Німеччини. Втрата позицій 

деякими великими підприємствами і відносно більш висока 

стійкість МСП в кризових умовах призвели до зростання частки 

МСП в Україні. В Україні на сектор МСП доводиться 79,1% всіх 

зайнятих працівників і 59% доданої вартості, що є більш високими 

показниками, ніж у Польщі і Німеччині", - йдеться в документі [2]. 

     Розвитку бізнесу  допомагають так звані платформи, що 

мають назву ,,Національна платформа малого та середнього бізнесу“. 

Одне з завдань – різнопланова допомога підприємцям,а також 

створення майданчика для комунікації підприємців, пошуку 
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підрядників і партнерів, навчання та обміну досвідом. Це також 

тренінги,конференції,спілкування з іншими людьми,які досягли успіх у 

тій чи іншій сфері. Усе це допоможе як не всім,то більшості досягти 

свого успіху у бізнесі,що дасть можливість допомогти створити 

потужний національний бізнес в умовах регіональних та глобальних 

викликів. 

    Проте є для малого та середнього бізнесу негативне явище. 

Це неоднаковий  доступ до ресурсів. Наприклад:великому підприємству 

будуть надавати знижку постачальники,натомість як малому та 

середньому можуть навіть підняти. Також банки сприймають малий та 

середній бізнес ризикованим,тому часто підприємці чують відмови,ніж 

згоду. 

     На тенденції розвитку малого і середнього підприємництва в 

Україні безпосередньо впливає негативна динаміка основних 

макроекономічних показників. Зокрема, спад ВВП призвів до 

зменшення внутрішніх фінансових ресурсів держави, зниження 

купівельної спроможності населення тощо. До основних 

макроекономічних чинників, які впливають на розвиток малого і 

середнього підприємництва, слід віднести, передусім, обмеженість 

внутрішнього попиту та наявність кризи збуту на внутрішньому ринку у 

зв'язку з браком вільних фінансових коштів підприємств, зниженням 

реальних доходів населення, обмеженість кредитів [3]. 

    З огляду на проведене опитування та аналіз спеціалісти 

Міжнародної фінансової корпорації вважають, що ключовими 

проблемами на шляху подальшого розвитку та росту малого та 

середнього бізнесу в Україні є труднощі при виході на ринок для 

новостворюваних підприємств та надмірні регулятивні вимоги і податки 

для діючих підприємств [2].      

Малий та середній бізнес не може розвиватися і функціонувати в 

суспільстві, не маючи належної державної правової підтримки. 

Необхідність втручання держави в підприємницьке середовище 

зумовлена нездатністю підприємницьких структур протистояти 

дисфункціям ринку, монополізацією виробництва, ускладненням 

відтворювальних процесів, постійним порушенням рівановаги між 

сукупним попитом та пропозицією. Результатом є негативні явища: 

масове банкрутство, втрата державою платників податків, посилення 

соціальної нестабільності та напруги, збільшення навантаження на 

державний бюджет (виникає потреба сплачувати соціальні виплати). 

Таким чином, держава зацікавлена у максимальному розвитку структур 

малого та середнього бізнесу. 
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   За 2015-2017 роки в Україні підприємці дійшли розуміння 

особливої соціально-економічної ролі малого і середнього бізнесу, які в 

кризових умовах створюють нові робочі місця без будь-якого 

фінансування з боку держави, розширюють зайнятість населення, 

залучають до легальної економічної сфери ті кошти, що зараз 

перебувають поза банківською сферою. До того ж, це має вирішальне 

значення й для формування конкурентного середовища та створення 

середнього класу [3]. 

Роль малого та середнього бізнесу є важливою ознакою для 

розвитку України. Це передусім забезпечить додаткові робочі 

місця,підвищить економічні показники,наблизить економіку до 

європейських показників. Однак,потрібно подолати негативні явища,які 

характеризують швидкому збанкрутуванню. До цього віднесено 

обмеженість фінансових ресурсів,малий досвід у фінансах, постачанні, 

виробництві, умінні заводити і підтримувати ділові зв'язки. 
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КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РИНКУ ПТИЦІ В УКРАЇНІ 

 

Споживання м'яса птиці в світі в найближче десятиліття, за 

прогнозами, буде рости швидше, ніж споживання свинини і яловичини, 
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на думку галузевого аналітика Террі Еванса, який розповів про 

тенденції в бройлерній промисловості в Північній і Південній Америці, 

де споживання курячого м'яса, як правило, значно вище середнього 

світового показника. 

М'ясо птиці захопило більшу частину приросту виробництва м'яса 

в минулому році, при скромному рості виробництва і торгівлі 

очікується продовження зростання в глобальному масштабі [1]. 

Особливістю сучасного стану розвитку галузі впродовж 

останнього десятиліття є динамічне зростання чисельності поголів’я 

птиці усіх видів, нарощування обсягів виробництва, збільшення 

внутрішнього попиту та експорту продукції. 

Три роки тому збитки понесли всі галузі української 

промисловості. М'ясне виробництво не стало винятком. Відповідно до 

маркетингових досліджень «Колорит» на те є 3 причини: 

1) зниження платоспроможності населення; 

2) російське продовольче ембарго; 

3) низькі річні квоти на експорт товарів в ЄС. За кожну 

тонну понад квоту потрібно платити мито в розмірі 1024 євро. 

Але, починаючи з січня 2016 року, ситуація поліпшується - обсяги 

виробництва зростають [2]. 

Головними гравцями м’ясного ринку курятини в Україні є 

Миронівський хлібопродукт та Комплекс «Агромарс». До складу 

агропромхолдингу МХП входять кілька виробників м'ясної продукції: 

Наша Ряба, фуа-гра, Chateau Galicia і Сертифікований ангус. Також 

компанія під ТМ Qualiko експортує продукцію в 65 країн світу. 

Комплекс «Агромарс» реалізує курятину під франчайзинговою ТМ 

«Гаврилівські курчата». Експортує м'ясо в Німеччину, Голландію, 

Ірландію та Ірак. 

Також важливими гравцями ринку є компанія «Агро-Овен» (бренд 

«Золотко»), АПГК Дніпровська (бренд «Знатна курка»), Володимир-

Волинська птахофабрика (бренд «Чеботурочка - селянська курочка »). 

Нижче надано інформацію про попит та пропозицію на м'ясо 

курятини на ринку України протягом декількох років згідно з даними 

Державної служби статистики України (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Баланс м'яса птиці, тис. тонн 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 

Попит на продукцію 1189,3 1261,9 1229,6 1205,0 1254,2 

Внутрішнього ринку - всього 1 108,6 1116,4 1054,9 1043,7 1014,0 
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у тому числі:      

фонд споживання 1105,6 1113,4 1052,9 1042,7 1011,0 

інше споживання 3,0 3,0 2,0 1,0 3,0 

Внутрішнього ринку (експорт) 80,7 145,5 174,7 161,3 240,2 

Пропозиція продукції 1189,3 1261,9 1229,6 1205,0 1254,2 

Внутрішнього ринку - всього 1074,7 1190,8 1168,6 1143,7 1170,9 

у тому числі:      

власне виробництво 1 074,7 1190,8 1168,6 1143,7 1170,9 

Зовнішнього ринку (імпорт) 114,6 71,1 61,0 61,3 83,3 

Джерело: Розрахунки УКАБ [3]. 

 

За даними Українського сільськогосподарського інституту за 

перші три квартали 2017 року найбільше зростання експортної вартості 

(+ 38,2%) відзначений у категорії пташиного м'яса. З січня по вересень 

2017 року Україна експортувала понад 212 тис. тонн м'яса птиці. 

Це значний успіх української м'ясної промисловості, яка до 2015 

року практично повністю залежала від російського ринку. Однак, з 

початку агресії проросійських сил на Донбасі і анексії Криму українці 

зуміли направити майже весь експорт м'яса на інші зарубіжні ринки. 

Найбільші одержувачі українського м'яса в 2017 році - це Єгипет 

(17%), Нідерланди (14%), Ірак (8,8%), Білорусь (8,4%) і Азербайджан 

(7,8%) [4]. 

Оскільки в період з 2015 до 1 півріччя 2017 року індекс 

Гірфіндаля-Гіршмана знаходився у межах 1800>HHI<10000, можна 

стверджувати, що досліджуваний ринок є висококонцентрованим, і 

поступово наближається до монополії. Отже, на даному ринку існують 

значні бар’єри для входу, а також існує один великий агрохолдинг, який 

охоплює найбільшу його частку. Проте поки рівень цін та якості 

продукції будуть знаходитись на належному рівні, а також якщо 

Антимонопольний комітет України контролюватиме ситуацію, тоді все 

буде відносно стабільно. 

Індекс Розенблюта більше 1,05. Отже, на ринку існує компанія-

монополіст, яка тримає у своїх руках більше 50% ринку (ПАТ 

«Миронівський хлібопродукт»). 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 

У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД 

 

Продуктивне функціонування підприємств суттєво впливає як на 

добробут власників, споживачів, так і на економічну ситуацію в країні 

шляхом зростання державного бюджету сплатою податків, зборів та 

обов'язкових платежів. Величина отриманого прибутку підприємством 

має дуже важливе значення в його діяльності, оскільки вона впливає на 

формування фінансових ресурсів, збільшення ринкової вартості 

підприємства, ефективність виробничої діяльності та на економічний 

розвиток держави.  

Всесвітня фінансова криза та тяжкі реалії сьогоднішньої 

української економічної ситуації впливають на формування 

деструктивних змін в багатьох галузях національного господарства та 

зниження прибутковості діяльності суб'єктів господарювання.  
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Згідно з даними Державного комітету статистики України у 2016 

р. 26,6% підприємств працювали збитково, а сума збитків становила 

22201,5 млн. грн. [3]. Виходячи з цього, вдосконалення наразі існуючих 

інструментів управління прибутком підприємства до тих, які б 

відповідали сучасним економічним умовам діяльності українських 

підприємств та які б враховували тактичні та стратегічні аспекти 

управління є актуальним. 

Загалом під управлінням прибутком підприємства розуміють 

побудову системи управління, що враховує тактичні та стратегічні 

аспекти управління, спрямована на підвищення кінцевих результатів 

діяльності суб'єкта господарювання, яку розглядають як сутність 

взаємопов'язаних елементів, кожний з яких виконує певну роботу, 

спільна дія котрих забезпечує досягнення механізму отримання 

прибутку заданої величини.  

Крім зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають на 

прибуток, варто зосередити увагу на системі управління прибутком, 

структурі механізму управління прибутком підприємства, факторах 

розподілу та використання прибутку. 

Система організаційного забезпечення управління прибутком є 

взаємозалежною сукупністю внутрішніх структурних служб і 

підрозділів підприємства, які забезпечують розроблення й прийняття 

управлінських рішень щодо окремих аспектів формування та 

використання прибутку та несуть відповідальність за результати цих 

рішень.  

Вихідним моментом створення системи управління прибутком, на 

основі виділення центрів (витрат, прибутку, інвестицій) 

відповідальності, є персоніфікація відповідальності за прийняття рішень 

[1]. 

Протягом 2016-2017 років має місце суттєве зменшення суми 

збитків підприємств, а без урахування банків у 2016 році чистий 

прибуток підприємств становив 29705,00 млн грн. [3]. І хоча частка 

збиткових підприємств залишається приблизно на тому ж рівні, є всі 

підстави стверджувати, що питання підвищення ефективності 

управління розподілом і використанням прибутку набувають 

актуальності. 

При розподілі прибутку, управлінцям необхідно вміти оптимально 

розподілити кошти відповідно до стратегії розвитку підприємства, не 

забуваючи інші фактори, такі як: реалізація дивідендної політики для 

покращення добробуту власників компанії, підвищення інвестиційної 

привабливості та забезпечення приросту ринкової вартості суб’єкта 

господарювання у короткостроковій та довгостроковій перспективах, 
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ефективний вплив на трудову активність робітників, соціальний 

розвиток підприємства, поповнення фінансових ресурсів та підвищення 

платоспроможності підприємства, зменшення ризиків діяльності 

внаслідок формування та поповнення резервного фонду та ін.. 

Управління розподілом та використанням прибутку підприємства 

доцільно здійснювати в наступній послідовності: 

1. сформувати інформаційну базу для аналізу ефективності 

функціонування підприємства. 

2. зробити аналіз попереднього досвіду використання прибутку 

підприємства. 

3. дослідити як внутрішні так зовнішні чинники, що впливають на 

ефективність використання прибутку підприємства. 

4. визначити напрями розподілу прибутку підприємства як у 

поточному період так і з врахуванням стратегічних та тактичних цілей 

його розвитку. 

5. розробити системи управлінських рішень по забезпеченню 

ефективного використання прибутку. 

6. забезпечити контролю за виконанням прийнятих управлінських 

рішень щодо розподілу та використання прибутку підприємства. 

7. Здійснити корегування ряду управлінських рішень щодо 

розподілу та використання прибутку за результатами здійсненного 

контролю та з врахуванням стратегії розвитку підприємства. 

Ми поділяємо думку, що для покращення цільової структури 

використання прибутку підприємства, необхідно [2]: 

визначити пріоритетні напрямки використання прибутку 

підприємства, що спричиняють подальший розвиток підприємства та 

покращення фінансових результатів його діяльності; 

провести оптимізацію коштів, що спрямовані на фонд 

споживання, зокрема тих, що спрямовані на матеріальне заохочення 

працівників та які сприяють підвищенню продуктивності їх праці, а 

також соціальному розвитку підприємства; 

виконати розрахунок оптимальної величини резервного фонду 

та скерувати кошти на забезпечення його збільшення; 

провести оптимізацію коштів, які спрямовуються в інші 

цільові фонди; 

створити такі умови діяльності підприємства, за яких прибуток 

не буде використовуватися для сплати підприємством штрафних 

санкцій; 

скласти детальний плану використання та розподілу прибутку 

підприємства з визначеними датами та конкретним кошторисом; 
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забезпечити чіткий контроль за виконанням поставлених 

завдань щодо використання та розподілу прибутку; 

виконати аналіз отриманих прибутків у базовому періоді та 

виявити резерви, що будуть сприяти максимізації прибутку, а також 

плануванню формуванню, розподілу та використанню прибутку у 

наступних. 
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INVESTMENTS OF FOREIGN COMPANIES IN UKRAINIAN 

BUSINESS 

 

Ukrаine’s rich lаnd, generous resources, аdvаntаgeous geogrаphicаl 

position аnd industrious people mаke it а nаturаlly аttrаctive investment 

destinаtion. For mаny yeаrs, the country benefited from this аttrаctiveness. 

In Ukrаine, foreign investment аctivity is regulаted by the Lаw "On the 

Foreign Investment Regime" аnd а number of resolutions of the Nаtionаl 

Bаnk of Ukrаine. 

The Lаw provides equаl business conditions for domestic аnd foreign 

investors, which meаns thаt foreigners hаve the sаme rights to invest in 

Ukrаine аs Ukrаiniаn legаl entities аnd individuаls. Furthermore, foreign 

investors mаy be grаnted preferentiаl treаtment if they implement projects in 

аccordаnce with stаte progrаms for the development of priority sectors of the 

economy аnd the sociаl sphere. 

Аccording to а recently published survey conducted by the Europeаn 

Business Аssociаtion, in the first hаlf of 2017 Ukrаine sаw its investment 

аttrаctiveness reаch а six-yeаr peаk. Meаnwhile, аt the end of Аugust 2017, 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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reseаrch group Institutionаl Investor plаced Ukrаine аt the top of the EMEА 

list for potentiаl investment bаsed on the results of а survey cаrried out 

аmong more thаn 150 investment compаnies. Ukrаine аlso rаnked аs 2018’s 

number one destinаtion аmong investment industry professionаls seeking 

new investment opportunities. In line with these positive trends, Ukrаine аlso 

recently climbed for four positions in the World Economic Forum’s Globаl 

Competitiveness Index [1]. 

Mаjor investment trend of foreign investors is an аgriculturаl sector of 

Ukrаine. 

Аgriculture аccounts for 14.2% of the totаl cаpitаl investment into the 

nаtionаl economy. The investment growth in аgriculture is а result of some 

аctuаl mаcroeconomic stаbilizаtion in Ukrаine in 2015-2016. А positive 

fаctor is the grаduаl liberаlizаtion аnd eаsing of аdministrаtive restrictions 

imposed by the Nаtionаl Bаnk of Ukrаine. So I cаn give аn exаmples of top 5 

investments in Ukrаiniаn аgriculturаl business. 

Such internаtionаl trаders like Bunge, Cofco, Cаrgill аnd others did 

mаnifest their intentions to invest in the аgriculturаl sector of Ukrаine. In 

June 2016, Bunge opened its production аnd trаnsshipment fаcility in 

Nikolаev to the tune of 180mln USD of investments, topping the list of the 

foreign investments in the Ukrаiniаn аgriculturаl sector. The investments 

were аbsorbed during 3 yeаrs. The compаny mаnаged to build а plаnt for the 

production of vegetаble oil, а terminаl for cаrgo trаnsshipment, аnd enlаrge 

the cаpаcity of the grаin terminаl. Аs а result, аnnuаl cаrgo hаndling will 

increаse by 750 thousаnd tons of grаin, by 500 thousаnd tons of oil-seed 

coаrse meаl, аnd by 500 thousаnd tons of sunflower oil. 

Аlso in Februаry 2016, the US Cаrgill signed 100mln USD investment 

аgreement with MV Cаrgo, which cаrries its operаtions in the mаritime 

trаding port 'Yuzhny' of Odessа region. Some meаns will be chаnneled for 

the construction of а grаin terminаl. 

The finаnciаl corporаtion IFC, which hаs invested 95mln USD into 

"Kernel" mаde the third lаrgest investment project of the sector. 

In the 4th plаce stаnds Cofco Corporаtion (Chinа) with its grаin 

terminаl worth 75 mln USD in Nikolаev port. The compаny plаns to continue 

аnd mulls to implement new projects in Ukrаine [2]. 

Аs а top 5 foreign investor in аgribusiness of Ukrаine this yeаr stаnds 

Swiss compаny Risoil S.А. which estаblished the terminаl for exporting of 

sunflower oil from the Blаck Seа port in Mаrch 2016. 

Lets look аt the whole situаtion in the Ukrаiniаn investments mаrket in 

2017.The Ukrаiniаn M&А mаrket is chаrаcterized by а significаnt increаse in 

the volume of operаtions both in terms of quаntity аnd vаlue. Аccording to 

the M&А Ukrаine dаtаbаse, in the first hаlf of  2017, 32 mergers аnd 
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аcquisitions were conducted with 11 investor countries. The mаin investor 

wаs the country's residents (20 trаnsаctions), Switzerlаnd аnd Russiа took the 

second plаce (2 deаls) 

Аt the conclusion stаge there аre 23 аgreements, аnd аgаin, the key is а 

Ukrаiniаn investor, more thаn 50%. This wаs reported in the Ukrаiniаn 

Institute of the Future. 

The most аttrаctive sectors of M&А trаnsаctions аre: 

• Аgriculture (10 deаls, including one with а Cаnаdiаn investor); 

• The bаnking sector (4 trаnsаctions, the аcquisitions аre the 

Russiаn Federаtion, the PRC, Kаzаkhstаn аnd Cyprus); 

• Oil аnd gаs (3 trаnsаctions, including one deаl with а Dutch 

investor); 

• Finаnce (аmong 3 trаnsаctions, one - the Russiаn compаny-

buyer). 

The lаrgest deаl of M&А wаs the аcquisition of Kernel аssets of the 

compаny "Ukrаiniаn Аgrаriаn Investments" worth $ 155 million аnd 10 

compаnies thаt аre pаrt of this аgriculturаl holding for $ 43.3 million. 

So the reаsons for а spike in investment аctivity аre severаl. First of аll 

Ukrаine hаs а lаrge аgriculturаl mаrket. Secondly, our country is one of the 

most cost-competitive bаses in Europe. Thirdly, we hаve а huge potentiаl for 

growth. Fourth, present time is the perfect one to invest into the Ukrаiniаn 

potentiаl due to cheаp quotаtions on projects. It's no secret thаt Ukrаine is the 

lаrgest country in Europe аnd it hаs the lаrgest resources of blаck soil. From 

these points the current flow of investment come into effect upon 

infrаstructurаl projects. In compаrison to Chinа, Ukrаine is on the border 

with Europe, аnd during one dаy our goods enter the EU [3]. 
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ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ: 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ 

 

Процес забезпечення інвестиційної привабливості країни 

передбачає врахування змін у макроекономічному середовищі: 

всередині країни і в її зовнішньому оточенні. Загострення конкурентної 

боротьби за володіння інвестиційними ресурсами обумовлено 

одночасним зростанням вимог інвесторів щодо мінімізації ризиків 

інвестування, так і загальною обмеженістю світових фінансових і 

матеріальних ресурсів. Тому підвищення інвестиційної привабливості з 

відповідним покращенням рейтингу країни є надзвичайно актуальним 

для України, як держави, що наразі знаходиться у стані активного 

реформування, має значний потенціал для розвитку і прагне сформувати 

паритетні відносини на світовій арені. 

Дослідженню інвестиційної привабливості України присвячено 

праці вітчизняних учених, серед яких: О.В. Гаврилюк, С.В. Захарін, 

А.А. Мазаракі, О.К. Малютін, Т.М. Мельник, Н.А. Марченко, А.А. 

Пересада, С.В. Покропивний, А.О. Ходжаян та інші. 

Оцінюванням привабливості інвестиційного клімату національних 

економік займається низка відомих аналітичних компаній, міжнародних 

інституцій, які формують власні рейтинги інвестиційного клімату за 

допомогою багатофакторного методу аналізу. Серед них: 

1. Індекс інвестиційної привабливості Європейської Бізнес 

Асоціації (European Business Assosiation Index). Розраховується на 

основі щоквартального опитування керівників українських і 

закордонних компаній-членів Асоціації, які працюють на українському 

ринку, та складається з балів, які набирає країна – від 0,5 до 5 [1]. 

2. Рейтинг умов ведення бізнесу (Doing business). Розрахунки 

рейтингу здійснюються за десятьма наступними категоріями [2]: 

реєстрація підприємств; отримання дозволів на будівництво; 

підключення до системи енергопостачання; реєстрація власності; 

кредитування; захист прав інвесторів; сплата податків; міжнародна 

торгівля; забезпечення виконання контрактів; вирішення 

неплатоспроможності. 

3. Індекс економічної свободи (Index of economic freedom). 

Індекс економічної свободи складається із 10-ти наступних показників: 



92 
 

свобода бізнесу; свобода торгівлі; податкова свобода; державні витрати; 

грошова свобода; свобода інвестицій; фінансова свобода; захист прав 

власності; свобода від корупції; свобода трудових стосунків [3]. 

4. Глобальний індекс конкурентоспроможності Світового 

економічного форуму (Global competitiveness index).  Індекс глобальної 

конкурентоспроможності складений з 113 змінних, що об'єднані в 12 

контрольних показників: якість інститутів; інфраструктура; 

макроекономічна стабільність; здоров'я і початкова освіта; вища освіта і 

професійна підготовка; ефективність ринку товарів і послуг; 

ефективність ринку праці; розвиненість фінансового ринку; рівень 

технологічного розвитку; розмір внутрішнього ринку; 

конкурентоспроможність компаній; інноваційний потенціал [4]. 

Індекс інвестиційної привабливості України протягом 2013 - 2016 

рр. залишався в негативній зоні, у 2017 р. досягнув нейтральної 

площини. За друге півріччя 2017 р. Україна отримала 3,03 бали з 5 

можливих за індексом інвестиційної привабливості. Слід зазначити, що 

відсоток незадоволених інвестиційним кліматом впав зі 67 % у 2016 р. 

до 50 % у 2017 р., натомість відсоток респондентів, що вважають 

інвестиційний клімат України привабливим збільшився з 9 % до 11 %. 

Індекс економічної свободи України у 2018 році склав 51,9 і таким 

чином покращився на 3,89 бала протягом 2013 - 2018 рр. Серед країн-

учасниць рейтингу Україна зайняла у 2018 р. – 150 місце, піднявшись у 

рейтингу порівняно з попереднім роком на 16 позицій. Україні за 

минулий рік вдалося вибратися з групи депресивних економік з 

показником індексу нижче 50 і перейти в категорію переважно 

невільних. Варто зазначити, що поліпшення відбулося у  8 з 12 

показників економічної свободи, особливо - грошової свободи (з 47,4 до 

60,1) і свободи інвестицій (з 25 до 35). Негативна тенденція 

спостерігається за параметрами свобода торгівлі (з 85,9 до 81,1), захист 

прав власності (з 41,4 до 41) і сумлінність влади  (з 29,2 до 29). 

У рейтингу легкості ведення бізнесу Doing business Україна 

упродовж останніх шести років демонструє стрімко позитивну динаміку 

покращивши  свої позиції з  112 місця у 2013 році до 76 місця у 2018 

році  серед 190 країн. Цього результату Україна досягла завдяки 

позитивним зрушенням за  такими індикаторами оцінювання: створення 

бізнесу (17↑), отримання дозволу на будівництво (33↑), реєстрація 

власності (24↑), захист прав інвесторів(47↑), міжнародна торгівля (34↑), 

оподаткування (81↑), підключення до електромереж (54↑). Негативну 

динаміку демонструють такі тенденції в Україні: процедура отримання 

кредиту (15↓), виконання контрактів (38↓) та ступінь 

платоспроможності (8↓). 
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У глобальному індексі конкурентоспроможності Україна у 2017 р. 

посіла 81 - е місце серед 137 країн світу, покращивши свої позиції на 

чотири пункти порівняно з попереднім роком.  Покращення рейтингу 

України завдячує таким позиціям: інституції (↑ на 11 пунктів), 

макроекономічне середовище (↑ 7 пунктів), ефективність ринку товарів 

(↑ 7 пунктів), технологічна готовність (↑4 пункти).  Згідно з даними 

дослідження Україна погіршила свої позиції у 4 з 12 основних 

показників: ефективність ринку праці  (↓ 13 пунктів),  інноваційна 

складова індексу – (↓ 9 пунктів), інфраструктурна  (↓ 3 пункти) та за 

складовою, що характеризує вищу освіту та професійну підготовку (↓ 2 

пункти) [5].  

З метою підвищення інвестиційної привабливості необхідно: 

підвищити рівень зайнятість населення за рахунок впровадження 

сучасної системи пенсійного страхування з приватними пенсійними 

фондами; стимулювати інноваційну активність та сприяти підвищенню 

ефективності наукових знань: технологічного ускладнення виробничого 

процесу; виробництву продукції з глибокою технологічною переробкою 

та високим вмістом доданої вартості; змінити імідж України у світі: від 

сировинноорієнтованої до високотехнологічної економіки.  
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НAЦІОНAЛЬНІ МОДЕЛІ КОРПОРAТИВНОЇ СОЦІAЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДAЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ 

 

В умовах посилення глобальної та регіональної інтеграції набуває 

значущості формування національної моделі КСВ України. Відповідна 

модель має базуватися на існуючих моделях соціальної відповідальності 

та враховувати специфіку національного бізнес-середовища України. 

Зважаючи на такі складові як суб’єкти корпоративної соціальної 

відповідальності, ступінь втручання держави у справи підприємців, 

національне законодавство та систему зв’язків між основними 

учасниками, можна виокремити три моделі корпоративної соціальної 

відповідальності (КСВ), такі як європейська, американська та азійська.  

Американська модель КСВ притаманна Сполученим Штатам 

Америки, Канаді, більшості англомовних країн Латинської Америки та 

Африки. Основною рисою даної моделі можна виділити позицію 

держави щодо соціального захисту, який надається в більшості випадків 

особам, які крім соціальних виплат, не мають інших доходів. Участь 

держави в формуванні КСВ суб’єктів бізнесу відходить на другий план. 

Щодо рівня підприємства, потрібно підкреслити той факт, що 

відносини між працівником і роботодавцем є саморегульованими, тобто 

вони укладають трудовий договір самостійно. Основними обов’язками 

працедавця перед робітниками є створення належних комфортних умов 

праці, гарантування достатнього рівня заробітної плати, а також 

своєчасна сплата податків до бюджету. 

Важливу участь у формуванні соціальної відповідальності бізнесу 

в США відіграє благодійність. Завдяки тому, що більшість бізнесменів 

вкладають кошти у велику кількість некомерційних проектів, 

з’являється можливість вирішення багатьох гострих соціальних питань, 

пов’язаних з проблемами захисту навколишнього середовища, 

професійною освітою та пенсійним і соціальним страхуванням. Держава 

безпосередньо не приймає участі в філантропії, але завдяки існуванню 

системи пільг і субсидій, лише стимулює бізнесменів продовжувати 

свою діяльність. 

В Сполучених Штатах Америки велику увагу приділяють 

проблемам екології, постійно впроваджуючи нові заходи з охорони 

навколишнього середовища. Основним важелем, що впливає на 
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пожвавлення природоохоронної діяльності є прискорена амортизація 

очисного обладнання [2, с. 38].  

Європейській моделі КСВ притаманний досить значний рівень 

регулювання державою соціально-економічних процесів. Також, 

держава може впливати на рівень заробітної плати, рівень безробіття і 

на питання, пов’язані з обсягами випуску товарів та послуг, 

екологічною ситуацією, соціальними гарантіями, тощо. 

Також, для Європи є характерним перерозподіл ВВП за 

допомогою держбюджету, що також забезпечує ефективну систему 

соціального захисту суспільства завдяки залученню коштів приватного 

та державного капіталів.  

Кожна країна ЄС має свої певні особливості щодо впровадження 

та здійснення соціально відповідального бізнесу. Європейська модель 

поділяється на три підтипи. Першим є традиційний, він притаманний 

перш за все Німеччині, Австрії та Франції, його сутність полягає в 

значному регулюванні державою соціально-трудових відносин, при 

чому підприємці та профспілки зберігають певну автономію. Другий 

різновид поширений у Швеції, Норвегії та Бельгії, його основною 

рисою є активна і безпосередня участь держави у регулюванні 

соціальних питань на всіх рівнях. Третій підтип моделі характерний для 

Великобританії, він поєднує в собі елементи континентальної та 

американської моделей.  

Азійська, або так звана японська, модель КСВ поширена у 

Південній Кореї та Японії. Вона відрізняється від попередніх ще більш 

високим ступенем втручання держави в справи бізнесу, що передбачає 

здійснення політики зрівняння доходів, активне використання системи 

довічного найму, а також акцент на колективне вирішення економічних 

та соціальних проблем. Японські підприємці зосереджені більшою 

мірою на внутрішніх програмах. Це означає, що підприємство стає для 

працівника так званою бізнес-сім’єю, гасло якої «корпорація – понад 

усе».   

До того ж, доволі поширеними напрямками КСВ бізнесу є 

допомога в придбанні житла, фінансова участь корпорації при 

народженні та навчанні дітей, стимулювання сімейних династій, 

корпоративні пенсії, вихідні допомоги тощо. 

До прaктичного держaвного регулювaння у сфері КСВ Японії 

нaлежaть: рішення щодо зaпровaдження збору зa вуглець, що міститься 

у пaльному тa використaння отримaних коштів нa проведення зaходи 

проти глобaльного потепління; aктивнa учaсть Японії у пропaгувaнні 

соціaльно відповідaльного бізнесу в ООН [1, с. 41]. 
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Детальний аналіз основних моделей КСВ вказує на високий рівень 

соціальної відповідальності бізнесу в Європі, США, Південній Кореї та 

Японії. Безумовно, на це вплинула тривала зважена державна політика, 

що спрямована на усвідомлення підприємцями своєї значущої та 

безпосередньої ролі у вирішення економічних, соціальних, екологічних 

та трудових питань. У вищезазначених країнах КСВ суб’єктів бізнесу є 

невід’ємною частиною соціально-економічного розвитку суспільства та 

стабільного розвитку економіки. 

В наш час в Україні використання однієї з вказаних моделей 

корпоративно-соціальної відповідальності є неможливим, тому що 

Україна має свою власну специфіку у веденні як державних справ, так і 

приватного підприємництва. Відмінності також полягають у різному 

ступені забезпеченості матеріальними ресурсами та менталітеті 

суспільства. Тому, в Україні необхідно створювати свою власну модель 

КСВ, яка буде ефективною в нашому середовищі і забезпечуватиме 

вирішення першочергових соціальних питань для покращення рівня 

життя та благоустрою українського суспільства.  
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МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ В СТРАТЕГІЯХ «М’ЯКОЇ 

СИЛИ» КРАЇН 

В умовах загострення економічної конкуренції між суб’єктами 

світової економіки підвищення міжнародного статусу окремої держави 

досягається завдяки успіху та привабливості сучасного методу «м’якої 
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сили», який набуває більшої значущості через розвиток міжнародного 

туризму.  

Існує безліч варіантів інтерпретації «м’якої сили». Сьогодні в 

науковій літературі немає ясності щодо значення «soft power». 

Найкоротше визначення терміна «м'яка сила» звучить як «The ability to 

attract» - здатність захоплювати. Інакше кажучи, це політичне 

застосування сили, засноване на культурному впливі та здатності країни 

переконувати інших робити те, що вона не хоче, без сили чи примусу 

[3]. 

Для того, щоб проаналізувати конкурентну ситуацію на МРТП та 

оцінити потенціал СМС доцільно скористуватися обсяговими 

показниками кількості прибулих міжнародних туристів та  методичним 

інструментарієм «The Soft Power», що розробляється стратегічною 

консультаційною службою «Портленд». 

Таблиця 1 

Рейтинг 10-ти країн – найбільших експортерів туристичних послуг  

Прибуття міжнародних туристів 

 

Рейтинг 

країн 

 

       Країни 

Кількість прибулих 

міжнародних 

туристів (млн. осіб) 

Темп приросту (%) 

2015 2016 2015/2014 2016/2015 

1 Франція 84,5 82,6 0,9 -2,2 

2 США 77,5 75,6 3,3 -2,4 

3 Іспанія 68,5 75,6 5,5 10,3 

4 Китай 56,9 59,3 2,3 4,2 

5 Італія 50,7 52,4 4,4 3,2 

6 Великобританія 39,5 35,8 5,6 4,0 

7 Німеччина 35,0 35,6 6,0 1,7 

8 Мексика 34,4 35,0 9,4 8,9 

9 Таїланд 32,1 32,6 20,6 8,9 

10 Туреччина 31,3 нд -0,8 нд 

Джерело: Розроблено автором на основі [2] 

За кількістю прибулих міжнародних туристів лідирує Франція, 

даний показник складає 82,6 млн. у 2016 р.  Як бачимо з табл. 2.1 

найбільша зміна показника темп приросту досліджуваного показника за 

2015/2014 та 2016/2015 спостерігається у Тайланду. 

 

 

 

 

Таблиця 2   
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Порівняльна таблиця рейтингу країн-лідерів МРТП 

Рейтинг 

країн 

За кількістю 

прибулих туристів 

За загальним 

рейтингом 

The Soft Power 

2017 

За субіндексом 

«Культура» 

2017 

1 Франція Франція США 

2 США Велика Британія Велика 

Британія 

3 Іспанія США Франція 

4 Китай Німеччина Німеччина 

5 Італія Канада Австралія 

6 Велика Британія Японія Іспанія 

7 Німеччина Швейцарія Італія 

8 Мексика Австралія Китай 

9 Таїланд Швеція Канада 

10 Туреччина Нідерланди Японія 

Джерело: Розроблено автором на основі [1, 2, 4] 

Зокрема, в табл. 2 вказано, що 4 із країн-лідерів експортерів 

туристичних послуг було виявлено у двох зазначених нами раніше 

рейтингах, 7 із них зайняли лідируючи позиції за показниками 

субіндексу «Культура 2017».  У 2017 році Франція є лідером як 

експортер міжнародних туристичних послуг та як держава, що найбільш 

ефективно використовує переваги «м’якої сили». Дана статистика є 

можливим доказом важливості внеску міжнародного туризму до 

становлення м’якої сили як зовнішньополітичної стратегії та загального 

індексу визначення впливовості країн завдяки використанню переваг 

«м’яких ресурсів».   

Доцільно зазначити наявність зв’язку між успіхами туристичної 

галузі країни та її міжнародним статусом. Завдяки порівнянню було 

виявлено тісний зв’язок між статусом країни в топ-10 країн-експортерів 

туристичних послуг та загальним рейтингом «М’якої сили 2017». 

Незважаючи на той факт, що за рейтингом The Soft Power 2017 

найсильніших країн за наявністю «м’яких ресурсів» було визначено за 

допомогою 6 індексів, треба відзначити вагому частку субіндексу 

«Культура» та значущість показників міжнародного туризму.  

Таким чином,в умовах пластичності архітектоніки глобального 

політичного та економічного простору, важливість «м'якої сили» як 

загальної стратегії підвищення конкурентоспроможності окремих 

держав  буде тільки зростати. «М'яка сила» є одним з основних блоків 

побудови репутації певної країні на міжнародній арені; комунікаційні 

стратегії виводять ці ресурси на перший план, що в кінцевому підсумку 
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дає можливість методам м’якої сили вплинути на певну політичну 

позицію або надихнути до певної дії. При стратегії м'якої сили 

ефективно використовуються комунікаційні ресурси країни, 

результатом чого є її більший міжнародний вплив. 
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ 

УКРАЇНИ  

 

Ефективне залучення прямих іноземних інвестицій, а також їх 

раціональне використання впливає не тільки на економічне зростання, а 

й забезпечує участь країни в міжнародному русі капіталу, зростання 

кількості робочих місць, допомагає розвитку інноваційної діяльності. 

Вплив прямих іноземних інвестицій можна розглядати за двома 

напрямами – макрорівень та мікрорівень. 

Прямі іноземні інвестиції на макрорівні покликані забезпечити: 

 розширене відтворення і прискорення НТП; 

 реформування галузевої структури суспільного виробництва і 

збалансований розвиток галузей вітчизняної економіки; 

 покращення структури зовнішньоторговельних операцій та ін.; 

 підвищення якості продукції та її конкурентоспроможності як на 

внутрішньому, так і на міжнародному ринках [1, c. 543]. 

Таким чином, прямі іноземні інвестиції виконують важливі 

https://www.e-unwto.org/
https://softpower30.com/wp-content/uploads/2017/07/The-Soft-Power-30-Report-2017-Web-1.pdf
https://softpower30.com/wp-content/uploads/2017/07/The-Soft-Power-30-Report-2017-Web-1.pdf
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функції зростання вітчизняної економіки. 

На мікроекономічному рівні прямі іноземні інвестиції необхідні в 

першу чергу для забезпечення ефективного функціонування 

підприємства в майбутньому, тобто для того, щоб забезпечити: 

 підвищення якості продукції та її конкурентоспроможності; 

 запобігання морального і фізичного зносу основних засобів та 

підвищення технічного рівня виробництва і його розширення [1, c. 544] 

Необхідно зазначити, що на сьогоднішній день Україні вкрай 

необхідні іноземні інвестиції для відновлення економіки, проте 

враховуючи негативні фактори, які до сьогоднішнього дня залишаються 

невирішеними, обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну з країн 

світу загалом має тенденцію до зниження (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Динаміка прямих іноземних інвестицій з країн світу в економіку 

України за 2012-2016 рр., млн дол. США 

Країна Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

Усього 54462,4 58156,9 45916,0 43371,4 4405,8 

у тому числі      

Російська Федерація 3785,8 4287,4 2724,3 3392,1 1667,0 

Кіпр 17275,1 19035,9 13710,6 11744,9 427,7 

Велика Британія 2556,5 2714,1 2145,5 1852,5 403,9 

Нідерланди 5168,6 5561,5 5111,5 5610,7 255,0 

Австрія 3401,4 3257,5 2526,4 2402,4 249,9 

Вiргiнськi Острови 

(Брит.) 

1884,9 2493,5 1997,7 1798,9 140,2 

Швейцарія 1106,2 1325,4 1390,6 1364,2 108,6 

США 936,7 991,1 862,3 698,9 85,2 

Німеччина 6317,0 6291,8 5720,5 5414,3 - 

Беліз - 1055,6 642,4 547,2 - 

*Джерело: складено автором на основі даних [2] 

 

Найбільша кількість прямих іноземних інвестицій з країн світу в 

економіку України протягом 2012-2015 рр. надходила з Кіпру. У 2015 р. 

прямі іноземні інвестиції з трьох найбільш значущих офшорів – Кіпру, 

Британських Віргінських островів і Белізу становили 32,5 %. 

До негативних факторів які впливають на зниження обсягів 

прямих іноземних інвестицій в Україну слід віднести: 

 низький кредитний рейтинг і високі інвестиційні ризики. Крім 

того, несприятливий стан інвестиційного клімату зумовлюється: 
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значними розмірами неплатежів, високою питомою вагою 

кредиторської заборгованості підприємств по відношенню до обсягу 

виробленої продукції; значним по обсягах вивезенням вітчизняного 

капіталу, що істотно перевищує приплив прямих іноземних інвестицій. 

Високі інвестиційні ризики і низька норма рентабельності більшості 

підприємств реального сектора економіки роблять його недостатньо 

привабливим для іноземних інвесторів;  

 недосконалість законодавства в сфері регулювання іноземного 

інвестування та захисту інвесторів; 

 військові дії на Сході країни; 

 посилення диспропорцій соціально-економічного розвитку 

регіонів України [3]. 

Удосконалення інвестиційного клімату обумовлює необхідність: 

 поліпшення макроекономічної кон'юнктури (зниження інфляції, 

відсоткових ставок за довгостроковими банківськими кредитами, 

зміцнення фінансового стану підприємств); 

 розвитку системи гарантій, забезпечення прав інвесторів, захист 

їх власності; 

 розвитку організаційно-правових умов, що включають цільове 

використання амортизації, податкові стимули для капіталізації 

прибутку, розвиток вторинного ринку цінних паперів, страхування 

інвестицій; 

 реформування податкової системи з метою зниження 

податкового тягаря і стимулювання інвестиційної діяльності; 

 введення заходів для запобігання витоку капіталу за кордон і 

стимулювання повернення вітчизняного капіталу в Україну. 

Також необхідно виділити механізм оцінки ефективності участі 

іноземних інвесторів, що в свою чергу буде виступати основою для 

вдосконалення системи державних гарантій за державними проектами. 

Пільги та гарантії можуть бути передбачені для інноваційно-

інвестиційних проектів, що реалізуються за допомогою іноземних 

інвестицій в пріоритетних з точки зору розвитку галузях економіки. 

Необхідно надати державну підтримку інноваційно-інвестиційним 

проектам, які спрямовані на нове виробництво, впровадження 

інновацій; оновлення виробництв; проекти, що реалізуються 

підприємствами промисловості, щоб забезпечити впровадження 

нанотехнологій; вдосконалення технологій виробництва інноваційної 

продукції. 

Таким чином, результати дослідження дали змогу визначити, що 

прямі іноземні інвестиції виконують важливі функції зростання 

вітчизняної економіки. Проте, на сьогоднішній день в Україні обсяг 
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прямих іноземних інвестицій знижується. Причинами є недосконалість 

законодавчої бази, високі інвестиційні ризики, відсутність чіткого 

механізму захисту іноземних інвесторів. З метою покращення 

інвестиційного клімату в Україні необхідно покращити 

макроекономічну кон'юнктуру; забезпечити систему гарантій, прав 

інвесторів, захист їх власності; реформування податкової системи з 

метою зниження податків і стимулювання інвестиційної діяльності. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ 

КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ 

 

Процеси глобалізації, інтернаціоналізації та транснаціоналізації 

мають значний вплив на господарську діяльність усіх країн світу, 

оскільки є рушійною силою до розвитку світової економіки. 

Саме транснаціональні компанії (ТНК) займають вагоме місце в 

міжнародному бізнесі та відіграють ключову роль в посиленні та 

укріпленні світових економічних відносин.  

На сьогоднішній день у світі нараховується близько 82 000 ТНК, з 

яких 80% розміщено в промислово розвинених країнах, які мають 

близько 810 000 філій в різних країнах на всіх континентах [1]. 

Експерти ООН виокремили ознаки, за наявності яких компанію 

можна віднести до транснаціональної: річний обсяг такої компанії 

повинен перевищувати 100 млн. дол. США; наявність філіалів не менше 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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ніж у шести країнах; значний відсоток продажу товарів за межами 

країни – резиденції [2]. 

Найпотужніші ТНК знаходяться в США, Європейському Союзі та 

Китаї, але найбільші темпи росту спостерігаються в нових 

індустріальних країнах: Південній Кореї, Бразилії, Мексиці та Гонконзі, 

причиною цього є запровадження такими державами стратегії 

застосування конкурентних переваг. Дана стратегія передбачає 

підвищення рівня конкурентоспроможності  підприємства за рахунок 

надання споживачам (клієнтам) товарів (послуг) вищої якості за 

допомогою низьких цін або через надання великих вигод, які будуть 

компенсувати високі ціни на товари та послуги. 

На частку ТНК припадає 40% світового товарообігу послугами, 

90% продажу патентів, ліцензій, ноу – хау. Вони становлять половину 

найбільших економік світу, контролюють 50% світової та 67% 

зовнішньої торгівлі [1]. 

ТНК мають вплив на економічний розвиток країн базування та 

приймаючих країн. Більшість приймаючих країн вбачають позитивний 

вплив від їх діяльності, оскільки ТНК створюють нові робочі місця, 

сприяють залученню прямих іноземних інвестицій (ПІІ) та розширенню 

науково – технічного співробітництва між головною компанією та 

філіями. 

За даними Держкомстату, впродовж останніх років 

спостерігається чималий інтерес іноземних інвесторів до економічного 

та виробничого потенціалу України. Станом на 01.01.2018 р. в 

економіку України іноземними інвесторами вкладено 2 млрд. 451,7 млн. 

дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу) [3]. 

Найбільша сума інвестицій міжнародних підприємств була 

направлена у промисловість та установи фінансової і страхової 

діяльності, а найменша – в організації, що здійснюють професійну 

наукову та технічну діяльність (рис. 1).  

Основними країнами – інвесторами, на які припадає майже 83% 

загального обсягу прямих інвестицій є: Кіпр, Німеччина, Нідерланди, 

Російська Федерація, Австрія, Велика Британія, Віргінські Острови, 

Франція, Швейцарія, Італія [1].  
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Рис. 1. Іноземні інвестиції в галузі економіку України за 2017 рік 

Джерело: Складено автором на основі даних [3] 

Велика сума іноземного капіталу прийшла в економіку України з 

боку іноземних ТНК, що стало поштовхом до модернізації виробничих 

підприємств, покращення корпоративного управління (табл. 1). 

Таблиця 1 

Найбільші інвестори серед ТНК у промисловість України за 2017 рік 

ТНК - інвестор Сума, млн. дол. 

США 

Галузь в яку інвестовано 

Pepsi Co 

(США) 

248 Виробництво безалкогольних 

напоїв, мережа ресторанів Pizza 

Компанія 

«Київстар 

GSM» 

236 Телекомунікації. Роумінг більшості 

міст та автомагістралей України 

Coca Cola 

(США) 

230 «Кока Кола Аматіл Україна» 

(виробництво безалкогольних 

напоїв) 

Компанія 

McDonald’s 

100 Заклади харчування, розширення 

власної мережі ресторанів швидкого 

обслуговування 

Компанія 

GoldenTelecom 

100 Телекомунікації. Об’єднання в 

одному операторів всіх доступних 

послуг зв’язку, що являє собою 

додаткову конкурентну перевагу  

Компанія 

Сargill 

85 Харчова промисловість, сільське 

господарство, торгівля. У 2000 р. 

розпочав роботу завод із 

виробництва олії потужністю 300 т. 

с 

Корпорація 

Nestle 

41 Кондитерська промисловість 

Джерело: Складено автором на основі даних [4] 

Організації, 

що 

здійснюють 

операції з 

нерухомим …

Підприємства 

промисловості

, 38.00%

Установи 

фінансової та 

страхової 

діяльності, 

29.50%

Підприємства 

оптової та 

роздрібної 

торгівлі, 

15.40%
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Стратегічна ціль в діяльності ТНК, як і будь – якого іншого 

підприємства полягає в отриманні прибутку, тому вони мають певну 

юридичну міць для прийняття законів на свою користь у приймаючій 

країні.ТНК зазвичай входять в стратегічні сектори діяльності приймаючих 

країн, створюючи жорстку конкуренцію для національних 

товаровиробників. В Україні найбільша кількість міжнародних компаній 

зосереджена саме в сфері торгівлі, будівництві, переробці сировини, тобто 

в тих секторах економіки, які є найбільш ліквідними для вітчизняного 

економічного розвитку. 

Сукупні валютні резерви ТНК у кілька разів перевищують сукупні 

резерви всіх центральних банків світу, тому переміщення лише 1–2% маси 

грошей, що перебувають у їхньому володінні, цілком здатне змінити 

паритет національних валют [4]. 

Потрібно уважно підходити до векторів інвестиційної активності 

ТНК в приймаючій країні, заохочуючи притік закордонних інвестицій у ті 

сфери економіки, які є пріоритетними для країни і здійснювати обмеження 

у найбільш важливі для національної безпеки сфери, зменшуючи при 

цьому ризик виникнення конкуренції для національного виробника. 
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ОФШОРНІ ЗОНИ В ЕКОНОМІКАХ КРАЇН СВІТУ 

 

 В світі існує більше 70 офшорних зон, які надають фінансові 

послуги. Офшор – це вид вільних економічних зон, що характеризується 

пільговим режимом оподаткування для нерезидентів (низькою або 

нульовою податковою ставкою на прибуток), визначеним рівнем 

банківської або комерційної таємниці і мінімальними (або повною 

відсутністю) резервними вимогами центрального банку чи 

обмеженнями по конвертованості валюти [1, c.50-51].   

 Створення вільної економічної зони в будь-якій країні несе в 

собі як позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку, вони, по-

перше, сприяють активізації міжнародних фінансових потоків та 

прискоренню обороту фінансових активів в міжнародному масштабі. 

По-друге, офшори стимулюють економічну активність через зниження 

податкового тягаря, а по-третє, вони сприяють процвітанню держав (в 

яких вони розташовані) та підвищенню рівня життя населення, яке живе 

на території офшору. З іншого боку, це участь у тіньовій економіці, 

сприяння відтоку капіталу, накопичення в офшорних зонах значних 

коштів, перш за все спекулятивних.  

 За різними оцінками, з 1991 року з України був виведений 

капітал на суму близько 148 млрд доларів.  Бізнес використовує офшори 

для легального зниження податкового тягаря та для уникнення 

конвертації валюти. Офшорний статус країни  спричиняє сприятливі 

умови для ведення бізнесу. Крім того через вигідні умови для бізнесу 

можливе залучення активів з інших країн [2].   

 Лідерами в рейтингу «найбільш дешевих» офшорних зон 

світу є такі офшорні зони, як Сейшели та Беліз: вартість реєстраціі ̈

бізнесу складає лише 900 дол., наступні щорічні платежі коливаються в 

межах від 900 до 950 дол. Для даних юрисдикціи ̆характерними є досить 

лояльні умови ведення бізнесу для нерезидентів (основною вимогою є 

реєстрація головного офісу на території Сейшел та Белізу, а основною 

забороною є співпраця із місцевими підприємцями). Але схема 

організації бізнесу за допомогою офшорних зон Сейшельських островів 

та Белізу не передбачає пільгових ставок податків на репатріацію 

доходів [3]. 
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З табл. 1 видно, що існують різні види офшорів. Таким чином 

країна може обрати для себе, як класичний вид офшорної зони, так і 

вид, за яким лише деякі галузі матимуть пільгове оподаткування.  

Одним з важливих напрямків експорту послуг є сфера IT, яка тільки в 

2017 році сплатила 16,7 млрд грн. податків до українського бюджету, 

що майже на 10 млрд грн. більше, ніж роком раніше. «Внесок 

експортної ІТ-індустрії в загальний ВВП країни становить 3,34%. В 

цілому ІТ-компанії, що працюють на території України, сплатили 16,7 

млрд грн податків», - йдеться в тексті інфографіки [4].   

Введення пільгової системи оподаткування для окремих сфер, 

яким властива висока додана вартість, може допомогти національній 

економіці покращити економічне становище та стимулювати бізнес. 

Крім того, це зупинить відтік капіталу у офшорні зони. Втеча 

вітчизняного капіталу в офшорні зони зумовлена несприятливим 

місцевим інвестиційним та податковим кліматом. Економічна та 

політична нестабільність, швидко змінюване законодавство, недовіра до 

влади, а також низький̆ рівень розвитку інфраструктури фінансового 

ринку роблять Україну невигідною для ведення бізнесу та залучення 

інвестиціи.̆ Внаслідок цього інвестори віддають перевагу розміщенню 

коштів у бізнес-середовищі інших краін̈, які характеризуються більш 

сприятливими умовами. 

 

Таблиця 1 

 

Класифікація офшорних зон [3]   

Вид Характеристика Приклад 

Класичні 

офшорні зони 

Країни, в яких законодавство дозволяє 

повністю звільнити офшорні компаніі ̈

від оподаткування (фірма платить 

тільки фіксований платіж за 

продовження ліцензії на діяльність). У 

багатьох класичних офшорах вимоги до 

ведення фінансової звітності і надання 

документів в органи влади або повністю 

відсутні, або є мінімальними. 

Панама, 

Багами, 

Британські 

Віргінські 

острови 

Зони низького 

оподаткування 

Країни, в яких офшорні компаніі ̈

користуються помітними пільгами при 

оподаткуванні. Фінансова звітність 

офшорних компаній є обов’язковою. 

Кіпр, 

Угорщина 

Інші зони Завдяки особливостям законодавства 

деяких країн і за умови побудови 

Великобри-

танія 
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грамотних фінансових схем компанія 

може звести до мінімуму сплачувані 

податки. Проте існує необхідність 

ведення бухгалтерського обліку для 

офшорних компаній. 

 

Отже, з одного боку, офшори сприяють процвітанню держав, в 

яких вони розташовані, та зменшують податковий тягар, а з іншого 

боку, сприяють нерівномірному розподілу капіталу та залучають країну 

в тіньову економіку, і, як наслідок, офшорна країна часто 

обвинувачується іншими країнами в сприянні відтоку капіталу та 

тіньовому бізнесу. Деякі з країн, наприклад Великобританія, вводять 

пільгове оподаткування тільки для окремих галузей, що є досить 

вигідним для ведення бізнесу в певних сферах, і при цьому не робить 

країну учасницею офшорних схем.  
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ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КНР 

 

Україна приділяє особливе значення двосторонньому торговельно-

економічному та інвестиційному співробітництву з КНР - одним з 

важливих стратегічних партнерів України серед країн світу [1], в той 

час як Україна для КНР є також важливим партнером, оскільки, крім 

агропромислового, має значний науково-технологічний потенціал у 

деяких сферах, цікавих китайській стороні. Вона також є коридором між 

Заходом і Сходом [3]. 

КНР зацікавлена в налагодженні співробітництва з Україною в 

галузі машинобудування та виробництва літаків. Саме пошук нових 

перспективних розробок для налагодження виробництва на власних 

промислових потужностях є чи не найпоширенішою промисловою 

політикою керівництва КНР.  

З метою покращення техніко-економічного співробітництва 

Україна й Китай домовилися про взаємний обмін валютами: гривнею і 

юанем. Більше того, у поточному році Національний банк України та 

Народний банк Китаю підписали двосторонню угоду про валютний 

своп китайський юань/гривня на суму до 54 млрд грн і 15 млрд 

китайських юанів. 

У рамках розвитку техніко-економічного співробітництва Україна 

зацікавлена в залученні китайських інвестицій. На сьогодні 

представники КНР шукають найбільш вигідні пропозиції для вкладення 

своїх фінансів. Крім агропромислової сфери, яка останнім часом 

найбільш цікава для китайської сторони, привабливими для китайських 

партнерів є енергетичний сектор, машинобудування, авіаційна галузь і 

приладобудування. 

За даними української статистики, станом на 01.07.2017 р. в 

економіку України залучено 17,05 млн. дол. США інвестицій з Китаю. 

Найбільший обсяг інвестицій спрямовано до підприємств у сфері 

сільського, лісового та рибного господарство – 38,6%, промисловості – 

20,5%, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних 

засобів і мотоциклів – 11,2%. Обсяг інвестицій з України в економіку 

Китаю склав 1,47 млн. дол. США. Основний обсяг цих інвестицій 

спрямовано до підприємств промисловості – 37,8%. 
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У поточному році між китайською та українською сторонами 

досягнуто домовленості про інвестування інфраструктурних проектів з 

будівництва житла. У планах виділення Україні кредиту в розмірі 15 

млрд дол. у сфері будівництва.  

Ініціатива китайської сторони щодо ідеї побудови економічного 

пояса Великого шовкового шляху – це майбутнє КНР та України. Тому, 

ми маємо своєчасно почати працювати над виконанням двосторонніх 

домовленостей, досягнутих у рамках Підкомісії. Також найближчим 

часом ми очікуємо на коментарі китайської сторони до проекту Плану 

дій Україна-КНР про спільну реалізацію ідеї побудови економічного 

пояса Великого шовкового шляху («Дорожня карта»), який українська 

сторона готова підписати під час наступного засідання комісії. 

За результатами аналізу обсягів та структури експортно-імпортних 

операцій, сторонами домовлено вжити відповідних заходів з метою 

відновлення та нарощування двосторонніх обсягів торгівлі товарами та 

послугами. У рамках Підкомісії відпрацьовані конкретні кроки, які 

сприятимуть збільшенню товарообігу між країнами і подоланню 

негативних тенденцій в їх торгово-економічному співробітництві, а 

саме: 

- відновлення підготовки переліків експортно-імпортних товарів; 

- підтримка підприємств в участі у виставках та ярмарках; 

- взаємодія транскордонних електронних бізнес-платформ; 

- поліпшення регуляторно-правового середовища для торгівлі між 

двома країнами, а також створення умов для спрощення процедур 

торгівлі; 

- створення спільних підприємств в промисловій сфері на базі 

існуючих виробництв, зокрема, у сфері транспортного 

машинобудування, авіабудування і енергетичного машинобудування. 

Заступник Міністра комерції КНР Цянь Кемін наголосив на 

необхідності успішного завершення розпочатих інвестиційних проектів 

та пошуку нових «точок зростання», а саме реалізація нових ініціатив у 

сфері сільського господарства; реалізація проектів доступного житла, 

модернізація портової та залізничної інфраструктури тощо. 

Також на сьогоднішній день існує така асоціація, як Асоціація 

«Українсько- Китайського Співробітництва».  

Вона є об’єднанням юридичних осіб, які встановлюють, 

підтримують, сприяють, заохочують або прагнуть до встановлення та 

розвитку відносин співробітництва між структурами, установами, 

організаціями, закладами та іншими юридичними особами України та 

Китайської Народної Республіки. Асоціація не здійснює самостійної 
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підприємницької діяльності, не засновує та не виступає 

співзасновником господарюючих суб’єктів. 

Основні цілі та завдання Асоціації передбачають розвиток та 

вдосконалення напрямків, форм та засобів масштабного 

взаємовигідного співробітництва України та КНР в найрізноманітніших 

галузях, таких як економіка та фінанси, освіта та наука, культура, спорт 

і мистецтво, а також в інших сферах за рахунок подальшого 

налагодження дієвої співпраці профільних українських та китайських 

структур усіх форм власності та видів діяльності, які не заборонені 

законодавствами обох держав. 

Отже, можна зробити висновок, що Китай є одним зі стратегічних 

партнерів України. Обидві держави співпрацюють у науково-технічній, 

військовій, гуманітарній та освітній сферах, у сфері аерокосмічних 

технологій і в енергетичній, мають тісні торговельно-економічні 

відносини та співпрацюють у металургійній і хімічній галузях. 

Прагнення України та Китаю до тіснішої взаємодії, подальшого 

розвитку і поглиблення партнерських відносин є запорукою успішної 

реалізації спільних проектів і подальшого розширення взаємовигідного 

двостороннього співробітництва у всіх сферах. 
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UA&id=afa2e521-ee22-45c6-8802-da0e91224632&title=NataliiaMikolska-

TorgovoekonomichneSpivrobitnitstvoZKitamOdinZPrioritetivDliaUkrainiSo

godni. 

3. Розвиток українсько-китайського співробітництва: розширення 

сфер співпраці [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&i

d=1332:ukrajina-kitaj&catid=8&Itemid=350. 

Науковий керівник: Шнирков О. О. кандидат економічних 

наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, КНТЕУ, 

Київ. 
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МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Глобалізація активно розвивається у всьому світі. Практично 

немає таких країн, які не були б залучені у глобалізаційні процеси, що 

дають їм змогу вирішувати економічні проблеми та використовувати 

досягнення у сфері технологій та управління.  

В основу системи міжнародного бізнесу покладені 

інтернаціоналізація та глобалізація. Під впливом інтернаціоналізації 

форми міжнародного бізнесу трансформуються від простих, наприклад, 

міжнародна торгівля, до складних, таких як міжнародна інвестиційна 

діяльність. Як наслідок створюються нові правила діяльності для 

міжнародного бізнесу. Глобалізація виникає у результаті посилення 

процесів інтернаціоналізації.[1, с.41] 

Найбільш розповсюдженими видами ведення міжнародного 

бізнесу є експортні та імпортні операції, лізинг, надання маркетингових 

послуг тощо. Глобалізаційні процеси впливають і на міжнародну 

торгівлю. Вони дають поштовх розвитку інформаційних технологій, 

інвестицій та кооперації у сфері виробництва. 

Усе більш важливу роль у міжнародному бізнесі відіграє 

інвестиційна діяльність. Така активізація свідчить про розвиток 

підприємницької діяльності та має позитивні наслідки для соціально-

економічного становища. Проте для дієвого механізму інвестиційної 

діяльності необхідно мати стабільну законодавчу базу, сприятливі 

прогнози розвитку та відсутність ризику обвалу валюти. 

Глобалізаційні процеси дають стрімкий поштовх до розвитку 

міжнародного підприємництва – науково-технічного, виробничого, 

торговельного, сервісного та інших видів співробітництва. Найбільш 

ефективним видом міжнародного співробітництва є діяльність 

міжнародних спільних підприємств. Вони приносять високі прибутки  

та стимулюють розвиток наукових досліджень, сприяють поширенню 

інноваційних технологій та підвищують професійні навички 

працівників. 

Важливою формою міжнародного бізнесу є діяльність 

міжнародних корпорацій, які можна поділити на транснаціональні 

корпорації (ТНК) та багатонаціональні (БНК). Чи не суттєвішим виявом 

глобалізації для бізнесу є стрімкий розвиток діяльності 
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транснаціональних корпорацій. ТНК обирають найсприятливіші 

можливості ведення бізнесу для досягнення головної цілі – отримання 

найбільших здобутків від міжнародного співробітництва. 

Глобалізаційні процеси мають не лише позитивні наслідки, а й 

негативні. Таким прикладом може слугувати суперечність між 

інтересами ТНК, інтересами країн, в яких вони розташовані та країн 

приймаючої сторони. ТНК своєю діяльністю сприяють виведенню із 

країни частини прибутку, скорочують робочі місця, створюючи їх 

закордоном. Також, ТНК створюють перешкоду національним 

виробникам, що не здатні протистояти такій конкуренції. Ще однією 

загрозою діяльності ТНК є проникнення у галузі, що загрожують 

безпеці країни. Зважаючи на можливість виникнення таких 

суперечностей, їх діяльність потребує додаткового регулювання у 

міжнародних актах. [2, с.30] 

На розвиток сучасних форм міжнародного бізнесу чималий вплив 

мають інформація та новітні інформаційно-комунікаційні технології, що 

стимулюють появу нових форм, суб’єктів та методик ведення 

міжнародного бізнесу. 

Отже, обов’язковими вимогами для розвитку міжнародного 

бізнесу є посилення процесів інтернаціоналізації та глобалізації. 

Сучасний етап розвитку МЕВ неможливий без зростаючого впливу 

глобалізації. 
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INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE COMPANY 

IN TERMS OF GLOBAL COMPETITION 

 

The company must be flexible in order to respond quickly to changes 

not only to achieve the dominant position of industry leader, but for survival 

in a competitive environment as well. 

Many researchers and authors have written about the importance of 

company level competitiveness. Nations can compete only if their companies 

can compete. M. Porter defined competitiveness at the organizational level as 

productivity growth that is reflected in either lower costs or differentiated 

products that command premium prices [3, p. 33]. 

Feurer and Chaharbaghi proposed a coherent definition of 

sustainability-based competitiveness: “Competitiveness is relative rather than 

absolute. It depends on the values of the shareholder and the clients, the 

financial strength and people and the technological potential of implementing 

necessary policy changes.” [1, p. 52]. 

The concept of competitiveness reminds of competitive advantage. 

There are at least two main views on the origin of the company's competitive 

advantages. On the one hand, industrial organization scientists concentrate on 

the impact of industry determinants on the company's performance and, in 

particular, underscore the importance of factors such as concentration, entry 

and exit barriers and economies of scale. 

Scientists of the classical industrial organization (Mason; Bain) claim 

that the company cannot influence the industry and its own productivity. 

According to M. Porter, competition in the industry is determined by 

five structural parameters: current industry competition, trade capacity of 

suppliers, the ability to trade buyers, the threat to new entrants and the threat 

of replacement of products or services [3, p. 33]. 

Competitiveness can be treated as a dependent or independent variable. 

In different terms such distinction can be expressed as difference between 

competitiveness ‘ex ante’ and competitiveness ‘ex post’. 

International competitiveness can be defined as the ability of a 

company to achieve greater productivity than its competitors in foreign 

markets, and to maintain conditions that support its higher productivity in the 

future [2, p. 71]. 

The international competitiveness of the company may differ from the 

competitiveness in the home country. It may happen that company is 
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profitable in its country with a large domestic market share but it might show 

low international competitiveness in case the domestic market is protected by 

barriers to international trade. 

Today there is a problem in creating and ensuring the further growth of 

the level of international competitiveness of a company when entering the 

foreign markets. 

The main factors in raising the level of international competitiveness: 

- introduction of innovation policy of the company, which determines 

the possibility of its competition not only on the domestic but also on foreign 

markets; 

- availability of skilled labor resources that meet the requirements of 

the international labor market [2, p. 73]. 

Companies can use the frameworks and models depending upon the 

objective of competitiveness intervention and category of a company. 

From the research, it follows that the simplest financial indicators are 

the most popular to assess the company's performance. However, the use of 

more sophisticated frameworks and models, which naturally requires more 

attention and dedication, can help to maintain the company's competitiveness. 
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КОМУНІКАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Комунікації є досить важливим аспектом в управлінській 

діяльність будь-якого підприємства, яке прагне бути успішним. Питання 
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ролі комунікацій в управлінській діяльності підприємства є актуальним 

сьогодні. 

Взагалі поняття «комунікації» має багато тлумачень. Комунікацію 

можна визначити як всепроникаючий і складний процес, який включає 

людей, що розмовляють під час особистого спілкування або в групах, на 

зборах, ведуть розмову по телефону чи читають і складають службові 

записки, листи і звіти. Таким чином, комунікація розглядається як 

спілкування за допомогою слів, букв, символів, жестів і як спосіб, за 

допомогою якого висловлюється відношення одного працівника до 

знань і розумінь іншого, досягається довіра, взаємоприйняття поглядів 

[4, с. 533]. 

Також можна сказати, що комунікація – це складна система 

елементів, які взаємодіють між собою. Кожен з елементів системи 

комунікацій володіє своїми унікальними характеристиками, які можна 

оцінити за допомогою спеціальних та інтегральних показників. Хоча ці 

елементи є варіативними і компонуються по-різному, доцільно виділити 

основні з них, які наведено в табл. 1 [2, с. 198]. 

Кожна зі складових є надзвичайно важливою, в ідеалі гармонічне 

їх поєднання утворює систему комунікацій, що функціонує на відмінно. 

Центральної метою здійснення комунікацій в управлінській 

діяльності є підвищення інформованості особи, що приймає рішення, 

тобто менеджера, про стан всіх процесів в організації та зовнішнього 

середовища в цілому. Використання сучасних інформаційних 

технологій в організації комунікацій в управлінській діяльності значно 

підвищує швидкість та чіткість отримання та передачі інформації, що 

сприяє прийняттю ефективних рішень на високому рівні, встановленню 

тісних взаємозв’язків керівництва та підлеглих та швидкості адаптації 

організації до частих змін у зовнішньому середовищі [1, с. 170]. 

 

Таблиця 1 

Основні складові системи комунікацій 

Соціально-економічна складова та її 

елементи 

Технологічна складова та її 

елементи 

1 2 

Кваліфікація персоналу (загальна про-

фесійна) – освіта, стаж роботи, 

результати атестації, самоосвіта, 

підвищення кваліфікації 

Апаратне забезпечення – 

кількість та моделі 

комп’ютерів, ступінь заван-

таження, фондовіддача 

Кваліфікація персоналу ( щодо 

інформаційних технологій) – знання 

ПК, мов програмування, пакетів 

Програмне забезпечення – 

кількість, види, вартість, 

прогресивність, віддача, 
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прикладних програм, операційних 

систем 

безпека 

Психологічні особливості – адаптив-

ність, готовність до змін, лояльність, 

сприйняття корпоративних цінностей, 

відкритість, комунікабельність, 

відповідальність 

Канали зв’язку – види, 

завантаженість, пропускна 

здатність, швидкодія, збої, 

шуми 

Соціальні взаємодії – конфліктність, 

зворотній зв'язок, згуртованість, 

групові взаємодії 

Мережі – види, ступінь 

захисту, достатність 

Ролі у системі управління – лояльність 

до керівництва, усвідомленість цілей, 

ініціативність, здатність брати участь 

в управлінні 

Системи обробки інформа-

ції – 1С, АСУ, програмно-

технічні комплекси, MES-

системи 

 

Неможливо переоцінити важливість комунікацій в процесі 

управління. Коли люди не обмінюються інформацією, то вони не 

можуть нормально працювати разом, формулювати цілі та досягати їх. 

Адже налагоджені комунікації дають змогу підвищити ефективність 

діяльності організації в цілому. Та організація, де комунікаційні зв’язки 

успішні показує швидку реакцію на зміни в зовнішньому середовищі, 

якісне обслуговування, високу мотивацію працівників [3, с. 123]. 

Підсумовуючи вищевикладене, можемо сказати, що напрочуд 

важко оцінити роль комунікацій в управлінській діяльності 

підприємства, адже це поняття не має кількісної оцінки, лише якісну. 

Проте, комунікації, утворюючи певну систему, яка складається з двох 

складових: соціально-економічної та технологічної, є досить важливою 

умовою існування і розвитку організації. 
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ЕКСПОРТ УКРАЇНОЮ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

 

Зовнішньоекономічна діяльності є найважливішим елементом 

розвитку господарської діяльності підприємств та організацій України 

та відіграє важливу роль для економіки країни загалом. Експорт, як 

один з видів такої діяльності, дозволяє наповнювати державний бюджет 

країни та створювати і підтримувати її позитивний імідж на 

міжнародній арені, що дозволяє українським підприємствам відчути 

себе рівноправним партнером на світових товарних ринках. Так як 

одним з найбільших перспективних у нашій державі є аграрний сектор, 

а експорт зернових культур займає одну з найвищих позицій, тому 

особливу увагу варто приділити саме аналізу здійснення операцій з 

експорту зернових в Україні. 

Відповідно до положень статті 1 Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» експортом (експортом товарів) є 

продаж товарів українськими суб’єктами зовнішньоекономічної  

діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності (у тому числі з 

оплатою  в  негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих 

товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів [1]. 

У свою чергу зернові культури займають друге місце за експортом у 

різні країни серед інших товарів, які експортуються. За даними 

наданими Державною фіскальною службою України щодо зовнішньої 

торгівлі Україною за товарними групами з усіма країнами за період з 

01.01.2015 р. по 31.12.2017 р., найбільша питома вага експорту припадає 

на такі товари як чорні метали 20,37%; зернові культури 15,87%;  жири 

та олії, готові харчові жири, воски 10,07% [2]. Вітчизняний зерновий 

експорт складається переважно із зерна пшениці (40,23% від загальної 

частки експорту), ячменю (10,28%) й кукурудзи (48,01%) [3]. 

Загалом Україна завжди посідала провідні місця серед країн-

експортерів зернових. Але необхідно звернути увагу на прогноз наданий 
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Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO). У 

ньому наголошується, що загальний експорт зернових України в 

2017/18 маркетинговому році (липень/червень) прогнозується 

приблизно на рівні у 40 мільйонів тон, що на 9% нижче рекордного 

рівня минулого року [4]. Це обумовлено тим, що навіть маючи досить 

високий потенціал щодо вирощування та експорту зернових культур, в 

Україні все ж існують проблеми які потребують вирішення. Першою 

проблемою є недостатньо висока якість українських зернових, 

причинами її погіршення можна назвати складні погодні умови, які 

склалися в останні роки, небажання виробників покращувати 

технологію вирощування та економічні негаразди які виникли в Україні 

в останні роки загалом. Тож, з погіршенням якості українські зернові не 

витримують конкуренцію та можуть втратити найкращі закордонні 

ринки збуту. 

Основними підприємствами, які здійснюють експорт зернових 

культур в Україні є великі агрохолдинги. Найбільшими компаніями-

експортерами за підсумком звітного періоду 2016/17 МР в Україні є 

наступні: «Нібулон», «Кернел», «Гранум Інвест», ДПЗКУ, ADM, та 

інші. Тож, варто наголосити, що другою проблемою є висока 

концентрація експорту зернових культур в руках агрохолдингів, або ж 

навіть його монополізацію.  

Варто зазначити, що основними країнами-імпортерами зернових з 

України є країни Азії, Близького Сходу і Північної Африки, в той час, 

коли країни ЄС зменшують імпорт зернових з України. Дана тенденція 

не є дуже позитивною для України, адже в умовах сучасних 

інтеграційних процесів для українського ринку зернових, окрім 

азіатського ринку, досить перспективним є і ринок ЄС. Але під час 

орієнтації на європейські ринки, українські експортери мають не 

забувати про вже налагоджені азіатські ринки. 

Отже, Україна має високий потенціал щодо виробництва та 

експорту зернових культур, проте, все ж існує ряд проблем що 

гальмують розвиток зернового комплексу, і які потребують негайного 

вирішення. Такими є: погіршення якості українських зернових культур, 

через що Україна може втратити вже існуючі ринки збутку; 

концентрація експорту в руках агрохолдингів (монополізація ринку 

зернових); невідповідність українських зернових європейським 

стандартам; недосконалість нормативно-законодавчої бази, що регулює 

діяльність комплексу; застарілість матеріально-технічної бази.  
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ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ 

УКРАЇНИ 

 

Глобалізація економічної діяльності є однією з головних тенденцій 

в розвитку сучасного світу, що значно впливає не лише на економічне 

життя, але й тягне за собою політичні внутрішні і міжнародні, соціальні 

і навіть культурно-цивілізаційні наслідки та загрози для України. 

Процес глобалізації, є процесом збільшення впливу різноманітних 

чинників міжнародного характеру. Особливо цікавою для підприємця є 

вплив глобалізації на економіку, яка проявляється в наявності 

корпорацій, що здійснюють міжнародне виробництво промислових 

продуктів на основі прямих іноземних інвестицій. Очевидним є і той 

факт, що глобалізація зачіпає всі аспекти соціально-економічного життя 

практично всіх країн світу, і що цей процес об'єктивний і необратимий, 

який впливає і на конкурентоспроможність країн. 

Так, за опублікованим Всесвітнім економічним форумом Індексом 

глобальної конкурентоспроможності 2016-2017. Україна посіла 85-е 

місце серед 138 країн світу, втративши за рік шість позицій (у 

http://sfs.gov.ua/ms/f2
http://www.fao.org/home/en/
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попередньому рейтингу займала 79-у позицію). Вже традиційно, 

рейтинг очолила Швейцарія та Сінгапур. 

Україні просто необхідно скористатися сьогоднішньою 

налаштованістю міжнародного співтовариства до вступу України до 

СОТ. Європейська Комісія вже проводить тендер на визначення 

компанії, яка готуватиме аналіз можливостей укладення угоди про зону 

вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Однак, 

переговори про її укладення, знову ж таки, можливі лише після вступу 

України до СОТ.[1] 

При цьому варто бути реалістичним, що на сьогодні Україна 

володіє дуже обмеженим переліком переваг, які можуть, за правильного 

використання, допомогти забезпеченню конкурентності української 

економіки. Саме сировинна структура української економіки є головним 

фактором, що створює надзвичайну залежність від зовнішніх впливів. 

Слід визнати, що саме від цін на сировину на світових ринках протягом 

останніх двадцяти років залежить стан української економіки та 

державних фінансів, рівень зарплат та добробут мільйонів українських 

громадян. Вітчизняні сировинні олігархи об’єктивно не зацікавлені в 

збільшені зарплат та доходів населення та в розвитку внутрішнього 

ринку, бо в цьому випадку прибутковість їх бізнесу, з переважно 

застарілими, немодернізованими підприємствами, знижуватиметься, 

якщо вони взагалі не перетворяться в збиткові.  Тому українським 

підприємствам необхідно проводити модернізацію, вдосконалювати 

виробництво та якість виробленої продукції. 
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БАГАТОВЕКТОРНІСТЬ ЯК ПРІОРИТЕТ СТРАТЕГІЇ 

МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ 

 

На сьогоднішній день Україна знаходиться в процесі 

переорієнтації зовнішньоекономічної політики та дистанціювання від 

традиційних торгівельних партнерів – Росії та країн СНД, з якими наша 

держава мала налагоджені торговельно-економічні відносини та 

сформовані ланцюги доданої вартості у багатьох галузях промисловості. 

Крім ідеологічного та соціально-політичного підґрунтя, даний процес 

розриву звичних та перевірених часом зовнішньоторговельних зв’язків 

має на меті активізацію торгівельних відносин, перш за все, з ЄС. Тому 

необхідно відповісти на запитання: чи здатні українські підприємства 

запропонувати конкурентоспроможну та відповідну європейським 

стандартам продукцію, аби активізація торгівлі з європейськими 

державами та концентрація саме на цьому зовнішньоекономічному 

напрямку змогли компенсувати негативні наслідки від торгівельних 

війн з Росією. 

Як не прикро це констатувати, але відповідь на дане запитання є, 

скоріше, заперечливою, навіть попри відчутне зростання частки 

експорту до ЄС у зовнішній торгівлі України, яка становила 37,1% у 

2016 році проти 26,5% у 2013 році (протягом даного періоду частка 

СНД знизилася з 34,8% до 16,6%) [3]. Справа в тому, що наведені дані 

мають бути доповнені тим, що загальна сума експорту, який формує 

близько 60% ВВП України, у 2016 році становила 36,6 млрд. дол. США 

проти 63,3 млрд. дол. США [5]. Таким чином, з 2013 по 2016 рік 

загальний обсяг зовнішньої торгівлі з європейськими державами 

знизився на 17%, а з країнами СНД – на 73% (у тому числі 76% – з 

Росією) [2]. 

Крім того, Європейському Союзу українська промисловість може, 

в основному, запропонувати сировину та напівфабрикати, тобто 

продукцію з низькою доданою вартістю, яка сьогодні становить 84% 

експорту в даному напрямку [2]. Низький рівень зацікавленості ЄС у 

товарах українського походження на сьогодні можна простежити як 

виходячи з тарифних квот, які, хоч і є важливою складовою реалізації 

зони вільної торгівлі, але відіграють роль певного обмежуючого засобу 

для українського експорту в цей регіон, так і з великої кількості 
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технічних бар’єрів для української продукції та з питомої ваги України 

у зовнішній торгівлі Співтовариства – 0,35% станом на 2016 рік [5].    

Отже, в умовах втрати Росії як основного торгівельного партнера 

та обмеженості торгівлі з Європейським Союзом аргументованою є 

необхідність пошуку альтернативних зовнішньоторговельних партнерів. 

Але втілення в життя даної стратегії так само ускладнюється 

загостренням відносин з Росією, а саме російсько-українською 

транзитною війною, що розпочалась у 2016 році. У зв’язку з нею 

українські компанії, орієнтовані на східні ринки, зіткнулися не лише з 

ускладненням історично налагоджених торгівельних відносин з 

російськими партнерами, а й з бар’єрами у торгівлі з країнами, шлях до 

яких пролягає транзитом через територію РФ. До них належать, 

зокрема, Китай, Індія, Грузія,  Казахстан, Азербайджан, Вірменія та ін. 

[1]. 

Таким чином, питання пошуку альтернативних торговельних 

партнерів стає багатогранним та непростим, особливо для суб’єктів 

міжнародного бізнесу України. Перспективним на сьогодні видається 

торговельно-економічне зближення з такими країнами як Канада, угода 

про ЗВТ з якою почала діяти вже у серпні 2017 року, а також Сербія, 

Туреччина та Ізраїль, роботу над підписанням угод про ЗВТ з якими 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України вважає одним з 

пріоритетів відомства [4], та ін. Сьогодні від ефективного забезпечення 

багатовекторної зовнішньоекономічної політики залежить вихід із кризи 

та процвітання нашої держави.  
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https://daily.rbc.ua/ukr/show/tranzitnaya-voyna-rf-ukraina-namerena-zashchishchat-1467710978.html
https://odnarodyna.org/content/vneshnyaya-torgovlya-ukrainy-podschitali-proslezilis
https://odnarodyna.org/content/vneshnyaya-torgovlya-ukrainy-podschitali-proslezilis
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 МАЛИЙ БІЗНЕС В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТА 

РЕГІОНАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ  

 

На сьогодні в Україні гостро постає проблема структурної 

перебудови економіки і активізації перспективної форми 

господарювання – малого бізнесу, яка є однією з основних секторів 

економіки, що створює та підтримує конкурентоспроможність 

ринкового середовища держави. Малий бізнес забезпечує соціально-

економічний розвиток країни, а саме: здійснює структурну перебудову 

економіки, створює нові робочі місця, забезпечує насичення ринку 

товарами та послугами повсякденного попиту, а також сприяє 

зниженню монополізму. 

В Україні малий бізнес розглядається державними органами влади 

лише з позицій поповнення державного бюджету. Зрозуміло, що тут 

мале підприємництво відіграє не таку суттєву роль. Проте його 

значення полягає зовсім в іншому: 

• вирішенні проблеми зайнятості населення, в тому числі за 

рахунок самозайнятості підприємців, створенні нових робочих місць. В 

розвинених країнах на малий бізнес припадає до 50% всіх зайнятих та 

до 70-80% нових робочих місць;  

• наданні гнучкості економіці шляхом оперативного 

реагування на зміни кон’юнктури ринку;  

• формуванні конкурентного середовища, в тому числі за 

рахунок обмеження можливостей та ліквідації монополій, 

стимулювання виробництва тих товарів та послуг, яких потребує 

споживач;  

• визначенні темпів економічного зростання шляхом 

прискорення реалізації новітніх технічних і комерційних ідей, випуску 

наукоємної продукції;  

http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en
http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en
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• формуванні середнього класу суспільства, послабленні 

тенденцій до соціальної диференціації, пом’якшенні соціальної напруги 

і демократизації ринкових відносин. 

Порівнявши 2016 рік та початок 2017 року чисельність малих 

підприємств стрімко зменшилась, станом на кінець лютого в Україні 

припинили свою діяльність майже 250 тисяч приватних підприємців. 

Масове закриття фізичних осіб – підприємців здійснюється в кожній 

області України,найбільше у Київській (40 351 або 13%), Харківській 

(24 314 або 16%) та Дніпровській (24 651 або 17%)областях. Найчастіше 

закриваються підприємці роздрібної (93 438 або 14%) та оптової (17 445 

або 15%) торгівлі, складських (27 274 або 14%) та транспортних послуг 

(14 977 або 19%). 

На даний час основними причинами зменшення кількості малих 

підприємств та фізичних осіб-підприємців є:  

• збільшення єдиного соціального внеску; введення податку на 

нульовий прибуток; прив’язаність товарів чи послуг до курсу долара в 

Україні (скільки вартість більшості товарів чи послуг відштовхуються 

від долара, різкий стрибок якого змусив підвищити ціни);  

• зниження купівельної спроможності населення, що 

призводить до зменшення прибутку;  

• надмірне державне регулювання, що гальмує розвиток 

малого бізнесу;  

• недоступність залучення фінансових коштів, зокрема 

банківських кредитів. 

На наш погляд, для покращення стану справ у малому бізнесі, а 

відповідно і в економіці України, перш за все необхідно :  

• здійснити реформи в податковій системі,  

• зменшити єдиний соціальний внесок,  

• прийняти заходи боротьби з тінізацією підприємницької 

діяльності,  

• ввести фінансову допомогу малим підприємствам, що 

розвиваються та стимулювати зовнішньоекономічну діяльність 

суб’єктів малого бізнесу.  

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що малий бізнес в сучасній 

ринковій економіці України змушений долати ряд макроекономічних 

перешкод, головною причиною яких є нестабільна економічна ситуація 

країни, неефективна фінансова підтримка малих підприємств, 

надмірний податковий тиск та неефективна законодавча база України.  

Саме створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу є 

одним із основних шляхів виходу нашої держави з економічної кризи. 



126 
 

Також слід зазначити, що розвиток підприємництва є головною 

рушійною силою на шляху до цивілізованих ринкових відносин. 

Ставши на шлях реформ, необхідно створювати умови для активізації 

усіх форм підприємницької діяльності, у тому числі – для відродження 

й розвитку малого бізнесу. Малий бізнес водночас  дозволяє вирішувати 

низку відтворювальних проблем: 

• соціальної стабільності в суспільстві,  

• зайнятості,  

• нагромадження й інвестування,  

• розвитку виробництва і формування його структури,  

• росту внутрішнього валового продукту. 

Проте, темпи зростання малого підприємництва в Україні свідчать 

про його достатній внутрішній потенціал, а результати аналізу розвитку 

в умовах ринкових реформ – про необхідність формування та 

проведення державної політики щодо підтримки малого 

підприємництва, що відповідає стратегічним векторам розвитку 

економіки. 
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ДИСКРИМІНАЦІЯ ЖІНОК ПРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ В 

УКРАЇНІ 

 

Визначне місце в сфері захисту прав людини займають права 

жінок. В даний час питання захисту прав жінок набувають особливого 

значення, оскільки невпинно зростає роль жінок в різних галузях 

суспільного життя. 

Права жінок є невіддільною складовою прав людини і сприйняття 

цього факту державами, означає осмислення та визначення  змісту прав 

жінок та потрібність їх забезпечення кожною державою для 

становлення демократичного суспільства і також для створення дієвого 

механізму захисту прав жінок. 

http://uashops.com.ua/
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Але на превеликий жаль, практика показує, що майже в кожній 

країні, не зважаючи на її розвиток, існує певна дискримінація жінок в 

трудовій сфері. Рівень поширення дискримінації жінок залежить від 

розвитку соціальних і економічних відносин, рівня законодавчої 

діяльності та, що майже головне, від надійності контролю за 

реалізацією прийнятих законів [1]. 

Розповсюджена дискримінація щодо жінок зі сторони працедавців, 

лімітує спроможність жінок відшукати престижну роботу та обіймати 

бажані робочі місця та отримувати високу заробітну плату.  

Дискримінація жінок, проявляється вже на початкових етапах 

пошуку роботи, працедавці вказують в своїх оголошеннях бажану стать, 

при співбесіді запитують жінок дані з приводу їх особистого життя та 

про сім’ю, заради того щоб використати отриману інформацію для 

відмови жінкам в роботі. Не рідко працедавці, також вказують в 

оголошеннях побажання щодо віку, зовнішнього вигляду тощо, і  часто 

лише через невідповідність вказаним в оголошеннях критеріям, жінкам 

відмовляють в тій чи іншій посаді, навіть не зважаючи на те що вони 

повністю підходять з професійного погляду, саме вчиненням таких дій 

працедавці порушують гідність та права жінок.  

Та на жаль, більшість посадових осіб, не вважають що в Україні 

існує проблема дискримінації стосовно жінок на ринку праці . 

Хоча, представники міжнародної неурядової організації Human 

Rights Watch, встановили факт того, що урядові структури України 

мають неабияку причетність до дискримінації жінок і в державній,  і в 

приватній сфері [2].  

Міністерство соціальної політики України демонструє 

неготовність розбирати та досліджувати дискримінаційні факти при 

наймі жінок на роботу. В Міністерстві не приділяють достатньої уваги 

внесенню до статистичних даних та звітів, розділів з обрахунку 

претензій та численних порушень, які стосуються дискримінації жінок в 

трудовій діяльності.   

Як член Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, 

Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права і 

Конвенції з викорінення усіх форм дискримінації щодо жінок, так звана 

«Жіноча конвенція», Україна повинна усунути усі види та форми 

дискримінації в політичній, економічній, соціальній та культурній 

сфері, і також запобігати практиці дискримінації як в державних, так і в 

приватних секторах і надавати оперативні компенсації тим, права 

котрих було порушено [2]. 

Також Україною ратифіковано більшість конвенцій створених 

Міжнародною організацією праці, зокрема Конвенцію № 111 про 
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дискримінацію в галузі праці, що перед усім займається питанням 

викорінення дискримінації на ринку праці. 

В Конституції України та Кодексі законів про працю зазначається, 

що будь-яка дискримінація, зокрема і за ознакою статі, категорично 

забороняється.  

Нездатність українського уряду реалізувати ці закони та 

зобов’язання є значним порушенням обов’язку держави, уникати 

дискримінації щодо жінок. 

В той самий час існують заборони в законодавстві України, де 

вказано, що жінки не можуть обіймати деякі посади і здійснювати 

певний перелік завдань. Це все виправдовують тим, що це проводилось 

лише заради захисту жінок від небезпечних та ризикованих умов праці. 

Проте, велика кількість заборон, котрі містяться в законодавстві, значно 

перебільшує прийняті Україною, міжнародні норми та стандарти з 

урегулювання праці жінок. 

До того ж, визначені законодавством України методи та 

інструменти захисту жінок опираються на упередженні критерії, котрі 

суперечать принципу рівності між чоловіками та жінками, і в окремих 

сферах зайнятості вони наносять дискримінаційний ефект на жінок, 

погіршуючи їх конкурентоспроможне становище на ринку 

працевлаштування [3]. 

Пільги стосовно вагітності, з приводу народження дитини і по 

догляду за нею, також займають чималий діапазон і практично повністю 

розглядають жінок не інакше як доглядальниць, водночас з шаблонною 

думкою працедавців про неспроможність жінок поєднувати родинні та 

робочі обов’язки, дані положення, хоч і без злого умислу, але все ж таки 

послаблюють конкурентоспроможність жінок в очах можливих 

працедавців [4]. 

Підсумовуючи, можна сказати, що права людини і зокрема права 

жінок є провідними у формуванні як національного, так і міжнародного 

права. Проте не зважаючи на всі прийнятті Україною міжнародні акти, 

міжнародні стандарти та конвенції, дискримінація жінок в сфері праці, 

на жаль має місце в нашій державі, і цим самим відбувається порушення 

прав жінок.  

Посадові особи Верховної Ради України мають внести певні  зміни 

до законодавства і не допускати зазначення в оголошеннях про роботу, 

деталі про сімейний стан, стать тощо. Міністерство соціальної політики 

має здійснити службовий розслід щодо працедавців, котрі підозрюються 

в дискримінації жінок. Всі державні структури, мають здійснювати всі 

взяті міжнародні зобов’язання в галузі прав людини та мають 

забезпечити право на недискримінацію. 
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Україні потрібно співпрацювати з міжнародними організаціями 

такими як Міжнародна організація праці та Організація з безпеки і 

співробітництва в Європі, задля викорінення дискримінації щодо жінок 

на ринку праці в Україні. Зокрема Україна повинна налагодити більш 

тісне співробітництво з Європейським Союзом, задля покращення 

українського законодавства згідно до вимог ЄС та всього цивілізованого 

світу. 
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КОНКУРЕНЦІЯ НА РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 

УКРАЇНИ В УМОВХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Процеси які відбуваються на глобальному рівні безпосередньо 

впливають на рівень розвитку національних економік та 

функціонування їх внутрішніх ринків. Конкуренція, як невід’ємна 

складова функціонування ефективної ринкової економіки також є 

об’єктом впливу глобалізації. Ступінь позитивного впливу 

глобалізаційних процесів на конкуренцію та загалом економіку окремих 

країн залежить від місця, яке вони займають в світовій економіці, 

фактично основну перевагу отримують розвинені країни [1]. 

Сучасний процес глобалізації товарних ринків передбачає 

ліквідацію економічних та законодавчих бар’єрів між підприємствами. 

Та слід зазначити, що надмірне зменшення бар’єрів входу на ринки 

http://www.civicua.org/news/view.html?q
http://pli.nlu.edu.ua/doc/2017_conference_digest.pdf
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окремих країн можем мати неоднозначні наслідки для розвитку 

конкуренції на них.  

З одного боку, поява нових компаній на внутрішньому ринку 

сприятиме посиленню конкуренції на ньому, удосконаленню способів 

та методів конкурентної боротьби. З іншого боку, конкуренція з 

потужними глобальними гравцями може витіснити з ринку 

національних виробників, рівень конкурентоспроможності яких значно 

менший. Крім того, міжнародні корпорації, входячи на ринки нових 

країн, зазвичай намагаються розширити сферу свого впливу шляхом 

укладання угод про злиття та поглинання з національними 

підприємствами, що призводить до підвищення рівня ринкової 

концентрації [4]. Це в свою чергу може становити значну загрозу 

розвитку конкуренції на ринку. 

Якщо аналізувати український ринок кондитерських виробів, то 

слід зазначити, що понад 90 % пропозиції на ринку забезпечують 

вітчизняні виробники, що говорить про незначний вплив іноземних 

компаній на конкуренцію на внутрішньому ринку [2].  

На українському ринку кондитерських виробів присутні кілька 

великих світових концернів – це Nestle (АТ «Львівська кондитерська 

фірма Світоч»), Mondelēz International (АТ «Монделіс Україна»), 

Western NIS Enterprise Fund (АТ «АВК»), Sigma Bleyzer (АТ 

«Полтавакондитер»), Trilini International (АT КФ «Харків’янка»). Решта 

фабрик в більшості своїй належать колективу підприємства і 

українським інвесторам. Світові концерни, які діють на українському 

кондитерському ринку займають лідируючі позиції і входять до першої 

10-ки компаній за їх ринковими частками.  Слід зазначити, що сумарна 

частка перших десяти компаній становить дві третини від загального 

обсягу виробництва і це в свою чергу дає змогу говорити про помірну 

концентрацію на ринку. Подальше зростання ринкових часток цих 

лідируючих компаній може призвести до зростання концентрації і в 

подальшому можливу монополізацію ринку кондитерських виробів. 

Разом з тим, інтеграція у світовий кондитерський ринок стимулює 

національних виробників підвищувати якість своєї продукції, 

розширення вже існуючих ринків збуту. Хоча на сьогодні Україна дещо 

відстає від світових виробників, та продукція національного виробника 

стає все більш популярною та затребуваною на зовнішньому ринку.  

Підтвердженням тому є світовий рейтинг Global Top-100 виробників 

кондитерських виробів, в який уже кілька років поспіль входять 

українські компанії.  

Не менш важливу роль в розвитку конкуренції на ринку в період 

глобалізації відіграє держава. Підтримка конкуренції виявляється в 
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обов’язковій діяльності держави в особі її органів та посадових осіб зі 

створення умов для виникнення розвитку та існування добросовісної 

економічної конкуренції, а також недопущення зловживанням 

монопольним становищем на ринку, неправомірному обмеженню 

конкуренції та недобросовісній конкуренції. Така діяльність держави та 

уповноважених нею органів надають право підприємствам здійснювати 

свою господарську діяльність за умов добросовісної конкуренції.  

Антимонопольні органи (органи Антимонопольного комітету 

України) безпосередньо реалізують державну політику щодо сприяння 

розвитку й захисту конкуренції на товарних ринках України та 

регламентації діяльності антимонопольних утворень.  

Антимонопольним комітетом України у 2013 році було погоджено 

Правила професійної етики у конкуренції на ринку кондитерських, 

харчоконцентратних виробів та кави [3]. Прийняттям зазначених 

Правил встановлюються загальні принципи професійної етики, 

морально-етичні стандарти, правила та загальні домовленості, на основі 

яких підприємства-виробники кондитерської, харчоконцентратної 

продукції та кави України здійснюють свою господарську діяльність. 

Метою розроблення відповідних правил є, зокрема: утримання від 

будь-яких дій у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним 

звичаям у господарській діяльності; забезпечення правдивого 

інформування про якість кондитерської, харчоконцентратної продукції 

та кави і надійного захисту прав споживачів щодо належної якості 

продукції; сприяння становленню механізмів саморегуляції та 

запобігання вчинення порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції та прав споживачів. 

Можна зробити висновок, що однозначно визначити характер 

впливу глобалізації на розвиток конкурентної боротьби на ринку 

кондитерських виробів неможливо, адже глобалізаційні процеси мають 

як позитивні так і негативні наслідки для розвитку внутрішнього 

кондитерського ринку. Слід також зазначити, що посилюється 

необхідність державного регулювання, яке має забезпечити сприяння 

розвитку конкуренції як на національному так і на світовому ринках 

кондитерських виробів. На сучасному етапі глобалізації регулювання 

процесів конкуренції та концентрації має бути спрямоване більшою 

мірою на сприяння підвищення конкурентоспроможності національних 

виробників у конкурентній боротьбі з іноземними конкурентами, а 

також повинен бути посилений контроль за процесами концентрації, які 

здійснюються за участю ТНК.  
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УКРАЇНА НА СВІТОВОМУ РИНКУ ІТ-ПОСЛУГ 

 

 Конкурентний статус національної економіки в глобальному 

економічному середовищі зумовлений її здатністю швидко реагувати на 

новітні тренди у сфері світового виробництва та споживання. Наразі 

одним із перспективних сегментів як світової, так і вітчизняної 

економіки є сфера ІТ. В Україні ця галузь є однією із небагатьох, які 

продовжують розвиватися, навіть попри складну економічну ситуацію в 

країні, несприятливі фіскальні, інвестиційні умови тощо. Разом з тим, 

саме ця сфера, за оцінками експертів, може стати драйвером 

економічного піднесення України, відтак є всі підстави заявляти щодо 

необхідності розвитку даної сфери з вельми амбітними цілями: набуття 

країною статусу світового ІТ- і криптоофшора.  

 Окремі теоретичні питання, що стосуються детермінант 

розвитку ІТ–сектору розглядали А. Колодюк, Ю. Антонюк, О. 

Кубраков, К. Васюк, А. Павлова, Т. Тищук. Та попри наявні розробки 

даного вектору дослідження, потребують подальшого розгляду питання 

щодо створення належних інституціональних передумов задля сприяння 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2014_121(2)__12
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розвитку в Україні цього перспективного сегменту світового ринку 

фінансових та ІТ-послуг. 

 Майже весь український бізнес де-юре перебуває в офшорах. 

За різними оцінками, через офшорні компанії проходить до 75% 

українського експорту і виводиться більше $5 млрд щороку [1]. 

 Офшорна схема дає бізнесу можливість легально платити 

менше податків, а самому офшору забезпечує додаткові надходження. 

Але як виграти нашій державі, від якої компанії йдуть до офшорів? Це 

питання турбує провідних економістів, бізнес-аналітиків та практиків 

тривалий час. Зокрема засновник інвестиційної компанії «AVentures 

Capital» А. Колодюк, зазначає:«Я багато років проповідую таку ідею: 

замість нарікати на офшори, Україні потрібно стати IT-офшором і таким 

чином залучати інвестиції. Той самий Кіпр останнім часом робить дуже 

багато для залучення саме IT-бізнесу, і ми могли б із ним конкурувати» 

[4]. 

 Окремого розгляду потребує питання міжнародної співпраці 

в галузі блокчейну, під яким експерти розуміють співпрацю з 

американською компанією Bitfury Group. Саме ця компанія дала 

поштовх у розвитку й українських блокчейн-проектів, що дозволило 

Україні ввійти до рейтингу країн-лідерів з впровадження технології 

блокчейн. Наприкінці січня 2018 року у Давосі на Всесвітньому 

економічному форумі  презентували світову блокчейн-мапу, на якій 

позначені основні країни-лідери цієї технології. Створила карту 

організація Blockchain Research Institute у рамках звіту The Networked 

Hotbeds of Blockchain, що визначив лідерів у сфері технологічних 

трендів. За результатами дослідження, у світі є всього 14 країн-лідерів 

за розвитком та впровадженням блокчейн-технологій, серед них й 

Україна. Тож, варто зауважити, що сьогодні – це нова унікальна 

можливість для України заявити про себе, як експерт у цій галузі, як 

країна з можливостями для реалізації вагомих проектів [2]. 

 Не так давно в Українській асоціації венчурного і приватного 

капіталу (UVCA) створено комітет з блокчейну задля того, щоб  Initial 

Сoin Оffering (ICO) проводилися з України як спосіб залучення 

інвестицій. Нашій державі не потрібне спеціальне законодавство, 

юридично проведення ICO в Україні нічого не заважає. Прогнозовано, 

скоро почнуть відбуватися перші угоди, а держава, всього-на-всього, 

повинна вести політику невтручання і дозволити ринку 

саморегулюватися – силами спільноти і галузевих об'єднань, таких як 

комітет UVCA, Bitcoin Foundation [1]. 

 Цього року на Всесвітньому економічному форумі активно 

обговорювався потенціал технологій блокчейну. Наразі можна 

http://bitfury.com/
https://www.blockchainresearchinstitute.org/
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констатувати, що світова спільнота стоїть перед новим викликом: як 

контролювати інновації в фінансовому секторі. Вітчизняні фахівці у 

сфері блокчейну можуть зайняти цю нішу. Для тих, кому це здається 

фантастикою, варто навести приклад BitFury, компанії з українським 

корінням. Якраз в Давосі компанія оголосила про запуск Global 

Blockchain Business Council (GBBC), який зможе зіграти провідну роль в 

екосистемі блокчейну представників бізнесу та розробників.  

 Більше того, нещодавно, американське видання International 

Business Times проаналізувало дані 115 держав світу і склало рейтинг 

країн за вигідністю майнінгу. З огляду на різницю в ціні на 

електроенергію, собівартість майнінгу в різних країнах світу 

коливається від декількох сотень до десятків тисяч доларів. Згідно зі 

складеним рейтингом, Україна розташувалася на четвертому місці, де 

майнінг одного біткоіна коштує $1852, що є досить перспективним[3].  

 Україна повинна створити такі можливості, щоб світовий 

технологічний бізнес почав працювати у нашій країні. ІТ-сектор не 

потребує державної підтримки, його запити – не заважати та мати 

можливість створювати нові робочі місця. ІТ галузь – це не просто 

галузь, це можливість показати, що в тих умовах, у яких зараз живе 

Україна, з нею можна співпрацювати. Тим більше, Силіконова долина в 

Україні вже є. І це не будівлі, а концентрація людей, талантів, 

підприємців, які будують глобальні компанії. IT-галузь побудовано з 

нуля (не завдяки підтримці держави, а всупереч), на сьогодні вона третя 

за обсягом експорту з України. Її продукти – це інтелектуальномісткі 

сервіси. Місткість галузі – понад 5 мільярдів доларів на рік, тисячі 

компаній, майже 200 тисяч працівників [4]. 

 На жаль, про Україну частіше говорять в контексті війни на 

сході та анексії Криму. Про перемоги українців у світі невідомо, хоча і 

самі українці про це мало що знають. Експортно-орієнтована ІТ-галузь 

може зрости в два рази по всім показникам та генерувати до ₴27.2 млрд. 

доходів до держбюджету в 2020 році. Таких висновків дійшли експерти 

однієї з найавторитетніших дослідницьких компаній світу PwC, 

здійснивши незалежне макроекономічне дослідження на замовлення ІТ-

комітету Європейської Бізнес Асоціації [5]. 

 Четверта технологічна революція набирає обертів. Держава і 

її талановите населення повинні зробити все, щоб заслужити щасливий 

квиток у інноваційне майбутнє. А підтримка світової спільноти стане 

додатковим поштовхом для розвитку України, як криптоофшора та 

офшора для міжнародних інноваційних компаній.  
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ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ У ХАРЧОВІЙ 

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 

Транснаціональні компанії (ТНК) відіграють надзвичайно важливу 

роль у розвитку економік країн, де функціонують: прискорюють 

науково-технічний процес, поглиблюють інтернаціоналізацію 

господарства, залучають ПІІ. Зокрема вагомий вплив цих суб’єктів 

міжнародного бізнесу відчуває на собі харчова промисловість України, 

яка є однією з провідних структуроформуючих галузей не лише 

агропромислового й промислового комплексів, а й усього народного 

господарства України [1].    

Наслідки впливу ТНК на економічну систему України 

досліджували такі вітчизняні вчені, як Семенов А., Крижанівська В., 

https://biz.nv.ua/publications/naskolko-it-rynok-ukrainy-privlekatelen
https://psm7.com/news/ukraina-voshla-v-top-stran-po-vygodnosti-majninga.html
https://psm7.com/news/ukraina-voshla-v-top-stran-po-vygodnosti-majninga.html
https://eba.com.ua/static/export_it_industryfinal_29092016.pdf
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Жук О., Сорока І., Пешко А. та ін. Проте дане питання залишається не 

повністю вивченим, що і  обумовило мету нашого дослідження.  

Харчова промисловість України найбільш інвестиційно-

привабливою для закордонних інвесторів, адже вона забезпечує 

швидкий обіг капіталу та невисокі комерційні ризики [3]. Обсяг  прямих 

іноземних інвестицій в цю галузь склав 15,7% від їх загального обсягу 

[2]. Активну діяльність ТНК в галузі харчової промисловості обумовили 

сприятливий природний, людський, геополітичний і ресурсний 

потенціал України. 

Cтруктура ТНК в галузях харчової промисловості на сьогодні 

дуже різноманітна. Сьогодні в Україні діють близько 30 

транснаціональних корпорацій, які мають понад 7 тис. представництв та 

філій (табл.1). У рейтингу 100 найбільших виробників харчових 

продуктів та напоїв в світі домінуючі позиції належать виробникам 

напоїв (25 компаній). На другому місці – виробники молочної продукції 

(17 компаній). У географічній структурі України переважає США. 

Також значну частку займають Голландія, Великобританія, Німеччина, 

Франція. 

Така компанія як Cargrill здійснює в Україні інвестиційну 

програму загальною вартістю у 50 млн дол США, яка передбачає 

будівництво переробних заводів соняшнику[4].  

Найбільша в світі за розміром надходжень від реалізації харчових 

продуктів компанія Nestle інвестує Львівську кондитерську фабрику 

Світоч. Компанія Craft Foods придбала близько 90% акцій 

Тростянецької шоколадної фабрики [4].  

Таблиця 1 

Найбільші ТНК в галузі харчової промисловості на території 

Україні 

 

N Компанія Країна Спеціалізація 

1  McDonalds США Продукти харчування 

2 Nestle Швейцарія Продукти харчування 

3 British Tobacco Велика 

Британія 

Тютюнова промисловість 

4 Coca-Cola США Безалкогольні напої 

5 Kraft foods США Продукти харчування 

6 PepsiCo США Безалкогольні напої 

7 ABInBev Бельгія Алкогольні напої 

8 "Danone" Франція Продукти харчування 

9 Carlsberg Данія Алкогольні напої 
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10 Philip Morris США Тютюнова промисловість 

11 Reemtsma Німеччина Тютюнова промисловість 

12 Cargrill США Продукти харчування 

Джерело: побудовано автором на основі [5]  

 

Coca-Cola присутня на ринку України з 1944 р, виробляючи 

продукцію у Львові та у Броварському районі Києва [4].  

PepsiCo розмістила свої виробничі потужності у 5 містах України 

(Києв, Запоріжжя, Миргород, Чернівці, Черкаси), зайняла майже п’яту 

частку вітчизняного ринку безалкогольних напоїв у 2013 році.  

Philip Morris вклала понад 50 млн. дол США у розвиток тютюнової 

промисловості України[4]. 

Останнім часом розвиток харчової промисловості в Україні 

характеризується різким зниженням технологічного рівня виробництва. 

Тому активна діяльність ТНК буде сприяти: збільшенню асортименту та 

обсягів продукції;  покращення її якості;  впровадженню інноваційних 

технологій, новітніх розробок у сфері харчової промисловості (це шанс 

переймати вітчизняним підприємства новітні технології закордонних 

ТНК); збільшення робочих місць для населення та надходження; ПІІ до 

нашої держави; 

Але окрім позитивних факторів впливу можна виділити і негативні 

сторони: зменшення обсягів випуску продукції; витіснення вітчизняних 

виробників з ринку.  

На разі кількість ТНК в Україні зменшується, що пояснюється 

економічною та політичною нестабільністю в державі. 

Отже, функціонування міжнародних ТНК в Україні є невід’ємним 

аспектом залучення її до міжнародних економічних відносин. Не можна 

точно оцінити вплив ТНК на розвиток галузей харчової промисловості, 

адже існують як позитивні так і негативні аспекти даного процесу. Тому 

уряду необхідно розробити гнучкі, адаптовані до поточної ситуації 

механізми регулювання їх діяльності з метою збереження національних 

інтересів з одночасним нарощуванням обсягів іноземного інвестування, 

які є вкрай необхідними для розвитку економіки України.  
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА 

 

Сьогодення вітчизняного експортера визначається зростаючим 

попитом на товари українського виробництва у світі. Набуває гостра 

потреба експортера у диверсифікації пріоритетних ринків та оптимізації 

географічної структури збуту, що підтверджує актуальність даної теми. 

В останні десятиліття птахівництво залишається однією з галузей 

сільського господарства України, що найбільш динамічно розвивається. 

Україна входить до групи 10 лідерів виробників свіжих яєць та яєчних 

продуктів, маючи частку 2% у світовому експорті разом з США, Індією, 

Мексикою, Японією та іншими країнами-виробниками [4].  

За даними Державної фіскальної служби, Україна у 2016 році 

експортувала 3 573 т яєчних продуктів, що на 260 т більше ніж 

попереднього року. З них 52,34% у Данію; 8,87% до Саудівської Аравії; 

6,85% до Індонезії та 31,95% в інші країни світу [3].  

Обсяг експортованих Україною яєць в шкарлупі з кожним роком 

зростає. Особливу динаміку можна прослідкувати порівнявши 2016 рік 

http://www.uaeconomic.com/ulens-909-1.html
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та 2017 (з 01.01.2017 по 30.11.2017), так як обсяг експортованої 

продукції зріс на 29,56 тис. т.  

При цьому у вартісному вимірі за 11 місяців 2017 р. Україна 

заробила на 24,7% більше, ніж за 2016 рік ($45,5 млн) [3]. 

Найбільше українських свіжих яєць у шкаралупі за 11 місяців 2017 

року закупили країни Азії та Африки. Лідируючу позицію у рейтингу 

найбільших імпортерів вітчизняних яєць у шкаралупі вже кілька років 

поспіль утримують Об’єднані Арабські Емірати. За 11 місяців цього 

року поставки яєць до ОАЕ становлять 36 772 т [3]. 

Ринок курячого яйця України представлений декількома 

виробниками. Так, ГК «Овостар Юніон» є потужним експортером яєць 

у шкаралупі та яєчних продуктів (сухих та рідких). За даними групи 

компаній обсяги виробництва за всіма товарними групами зростають. 

Частка ГК «Овостар Юніон» у виробництві рідких яєчних продуктів у 

2016 році склала 97%,  у виробництві сухих яєчних продуктів - 23%, а у 

виробництві свіжих яєць в шкарлупі 18%. Аналіз фінансових 

результатів за товарною структурою свідчить про більшу ефективність 

виробництва та реалізації яєчних продуктів. . Експорт сухих яєчних 

продуктів зріс на 47% до 1 407 тис. тон (частка у загальному обсязі 

продажів - 68%); експорт рідких яєчних продуктів збільшився на 76% до 

3 214 тон (41% - частка у загальному обсязі продажів). Обсяг яєць, 

проданих у 2016 р., досягав 1 054 млн., з яких 307 млн. було 

експортовано [1]. 

Основними експортними ринками компанії являються регіони: 

ЄС, MENА та СНД. Найперспективнішим ринком збуту є ринок ЄС, 

через високу імпортозалежність щодо яєць в шкарлупі та рідких яєчних 

продуктів. Це зумовлено закриттям потужних птахофабрик у Німеччині, 

Нідерландах та Італії, через виявлення фіпронілу у яйцях. Після 

подорожчання яєць та яєчних продуктів на відповідних ринках, вартість 

української продукції виглядає дуже привабливо, тому ЄС вигідно 

імпортувати саме нашу продукцію по ціні значно меншій за один євро 

за десяток. Світова "яєчна криза" - це можливість розширення 

експортних горизонтів для яєць та яєчних продуктів українського 

виробництва [2]. 

Відповідно до Стратегії, згідно якої «Овостар Юніон», планує 

зберегти стійкий експорт до країн Близького Сходу та збільшити обсяги 

поставки на ринок Європейського Союзу до 20%, була проведена 

оптимізація географічної структури збуту ГК «Овостар Юніон» [1]. 

Згідно розрахунків після оптимізації збільшиться прибуток на  

1 946 330 дол. США. Зазнає змін і географічна структура збуту: зросте 
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частка експорту до країн ЄС, зменшиться частка реалізації на 

внутрішньому ринку. 

 

Таблиця 1 

Ефективність експортних поставок рідких яєчних продуктів 

Показник 
Національни

й ринок 
ЄС 

Близький 

Схід 
Всього 

Контрактна 

вартість, дол.США 
6 071 130 4 770 000 3 842 000 14 683 130 

Собівартість,  

дол. США 
5 448 450 1 890 000 1 785 000 9 123 450 

Витрати на 

внутрішньому 

ринку 

/зовнішньому, дол. 

США 

121 422 572 400 4 61 040 2 244 862 

Ефект 501 258 2 307 600 1 595 960 3 314 818 

Ефективність 1,08 1,93 1,71 1,29 

Джерело: розроблено автором 

 

Підтвердженням цьому є і розрахунок ефективності експортних 

поставок рідких яєчних продуктів. Найбільш ефективно поставляти на 

ринки Європейського Союзу - ефективність складає 1,93, тоді як 

ефективність поставок на національний ринок та Близький Схід складає 

1,08 та 1,71 відповідно (табл.1).  

Отже, процес оптимізації є доречним, та показує, що необхідно 

збільшити обсяги поставок рідких яєчних продуктів в країни ЄС за 

рахунок зменшення обсягів продажу на національному ринку. В той же 

час, повністю призупинити поставку даного виду товару на 

внутрішньому ринку не можливо, так як потрібно задовольняти потреби 

українських споживачів , а ГК «Овостар Юніон» є єдиним виробником 

рідких яєчних продуктів в Україні. 
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МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

 

Малий бізнес є однією з рушійних сил  в економіці розвинутих 

країнах.  Він сприяє утворенню робочих місць, подоланню 

нерівномірного розвитку різних сегментів  ринку, посиленню 

конкуренції; активізує інноваційний процес, чим підвищує як 

економічний, так і соціальний розвиток держави.  

Розвиток малого бізнесу , його місце і функції в економіці країни 

вивчають багато відомих науковців, таких як: О. Амоша, 

Б. Буркинський, З. Варналій, В. Василенко, С. Вовканич, В. Воротін, 

З. Герасимчук, Б. Данилишин, В. Виговська, М. Долішній, 

С. Дорогунцов, В. Захарченко та інші. 

Дослідимо вплив малого бізнесу на економіку країни в умовах 

глобалізації,  проаналізувати стан і рівень розвитку  малого 

підприємництва в Україні. 

Малий бізнес (МБ) займає вагому нішу в економіці розвинутих 

країн. Він активно проникає у всі сфери діяльності ринку, обслуговує як 

вузькі, так і розширені сектори ринку, сприяє конкуренції,  швидко 

адаптує товари та послуги до вимог споживачів. В Україні, порівняно з 

країнами Європейського союзу, розвиток цього виду бізнесу  

залишається на низькому різні (табл. 1). 

Таблиця 1 

Показники розвитку малого бізнесу 2010-2016 рр. [3] 

Роки Кількість 

підприємств МБ, 

одиниць 

Обсяг 

реалізованої 

продукції, 

млн.грн 

Кількість зайнятих 

працівників на МБ, 

осіб 

2010 357241 568267,1 406180 

http://sfs.gov.ua/
https://www.trademap.org/
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З даних таблиці видно, що у 2016 р., порівняно з 2010 р., кількість 

малих підприємств скоротилася майже на 19%, що призвело до 

зменшення кількості працівників на 9%. Обсяг реалізованої продукції  

збільшився майже у 2 рази, але він не відбиває дійсність зростання, 

оскільки пов’язане, переважно, з інфляцією. Частка ВВП, що 

виробляється підприємствами малого бізнесу в Україні, складає до 19%, 

тоді як в Чехії - 34%, Польщі - 49%, Росії - 12%, США та ФРН - 52%, ЄС 

- 65%. Кількість малих підприємств на тисячу осіб населення в Україні 

становить 4 одиниці, в Росії – 7, Чехії - 12,4, Польщі - 51,3, США - 74, 

ФРН - 37, ЄС - 45 [1]. Питома вага в доданій вартості малого і 

середнього підприємництва у 2014 році становила: в Україні – 57,9%, 

Болгарії – 65,2%, Естонії – 74,8%, Німеччини – 54,2%, Польщі – 52,3%, 

Чехії – 55% [2]. Причинами такого відставання України є: 

 загальний кризовий стан економіки України; 

 монополізація бізнесу; 

 низька конкуренція на внутрішніх ринках; 

 високий рівень корупції, нестабільність умов ведення 

бізнесу, бюрократія, рейдерство; 

 декларативна форма та нерозвиненість інфраструктури 

підтримки і розвитку малого підприємництва; 

 недосконалість системи підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності [2]. 

Всі ці проблеми згубно впливають на розвиток регіонів не лише в 

економічному плані, а й в соціальному. Але, не дивлячись на вище 

перелічені проблеми, в Україні з кожним роком налічується все більше 

іноземних інвестицій та проектів, що сприяють покращенню 

економічної ситуації, розвитку МБ та виробництву 

конкурентноспроможного продукту. До міжнародних проектів належать 

Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку 

міст» (Проект ПРОМІС); Проект ЄС «Підвищення 

конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу (COSME)»; 

Unlimit Ukraine Європейської Бізнес Асоціації та інші. 

Основні функції малого підприємництва полягають в тому, що: 

 формує конкурентне середовище,  

2011 354283 607782,4 406316 

2012 344048  672653,4 396639 

2013 373809 670258,5 404021 

2014 324598 705000,5 390698 

2015 327814 937112,8 355550 

2016 291154 1177385,2 370986 
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 оперативно реагуючи на зміни кон'юнктури ринку, надає 

ринковій економіці необхідної гнучкості; 

 пом'якшує соціальну напругу і сприяє демократизації 

ринкових відносин;  

 сприяє здійсненню прориву з ряду важливих напрямків НТП; 

 робить вагомий внесок у вирішення проблеми зайнятості [4]. 

Отже, МБ може стати рушійною силою на шляху України до 

глобалізації. Тому що, на відміну від великого бізнесу, він здатен 

впроваджувати нові технології, швидко реагувати на зміни ринкової 

кон’юктури, вимог до якості продукції, споживчого попиту. Так як 

глобалізація - це процес перетворення світової економіки в єдиний 

ринок товарів, послуг, капіталів, робочої сили і знань, поступальний 

розвиток інтернаціоналізації [5], то розвиток МБ має стати одним із 

головних напрямків реформування економіки в Україні для 

прискорення глобалізації та виходу на світовий ринок.  

Таким чином, ми спостерігаймо, що економіка країни та темпи 

глобалізацій в Україні прямо залежить від розвитку малого бізнесу. 

Його розвиток сприятиме: підвищенню якості життя, розвитку 

інфраструктурі, подоланню безробіття, підвищенню соціального 

добробуту населення. Але потрібно буде докласти великих зусиль, щоб 

подолали наслідки багаторічного домінування великого бізнесу в 

економіці, економічних криз, несприятливих умов у країні. 
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ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ  

 

Світові економічні тенденції свідчать, що головний рушій 

суспільного прогресу – інноваційна діяльність. У сучасному світі 

держава повинна йти «в ногу з часом», тобто встигати за світовим 

технологічним розвитком та інноваціями, в протилежному випадку, 

економіка країни та її загальний розвиток можуть не лише 

призупинитися, а й взагалі зазнати краху. Переведення країни на 

інноваційний шлях розвитку неможливе без підтримки з боку держави 

національного виробника при здійснюванні ним інноваційної 

діяльності.  

На жаль, інноваційні процеси в Україні не співпадають із 

загальносвітовими тенденціями. Яскравим прикладом є те, що за рівнем 

технологічності українська промисловість на третину позаду від 

показників ЄС, за часткою хай-тек-продукції в експорті відстає у 

чотири-вісім разів, за енергоефективністю — у десятеро. Завдяки 

введенню нових технологій приріст ВВП становить 0,7% проти 60-90% 

у розвинених країнах [2]. Наукоємність української промисловості не 

перевищує 0,3%, що у 20 разів менше від показників розвинутих 

держав. Розмір інвестицій, які вкладаються у вітчизняну науку, не 

перевищує 1% ВВП, що не дозволяє їй реалізувати свою функцію 

ефективного наукового забезпечення інноваційного розвитку економіки. 

У Глобальному інноваційному індексі в 2017 році Україна посіла 

50-те місце (серед 110 країн), піднявшись порівняно з 2016 роком на 6 

позицій [1]. Незважаючи на позитивне зрушення, Україна залишається 

серед країн, які є не є розвинутими в плані інновацій, адже в рейтингу 

ми знаходимось позаду таких країн як Чорногорія та Катар.  Нашою 

головною конкурентною перевагою є людський капітал, саме його 

ефективна реалізація забезпечує такі показники. 

«Стагнаційні» інноваційні процеси в Україні в значній мірі 

зумовлені недостатнім державним фінансуванням та недосконалою 

системою розподілу бюджетних коштів. В бюджеті 2017 р. було 

закладено лише трохи більше 4 млрд грн на науку. А це 0,16% від ВВП 



145 
 

країни. Тоді як у розвинених країнах цей показник складає 1,5-3% від 

ВВП країни [5].  

Інноваційний процес фокусується навколо підприємств, адже саме 

на підприємстві здійснюється практична реалізація інновацій, 

випускається продукція. Якщо говорити про фінансування інноваційних 

заходів підприємств України станом на 2015 рік, то частка коштів, що 

припадала на державний бюджет, становила лише 5%, в основному 

підприємства покладалися на власні сили, адже частка власних коштів 

підприємств становила 86%. У 2017 році ця статистика не зазнала 

значних змін.  

Незацікавленість держави в інноваційному розвитку національних 

підприємств зумовлює одну з ключових проблем для економіки України 

на сучасному етапі – «відплив умів», що полягає у втраті суттєвої 

частки інтелектуального потенціалу країни. Відповідно до дослідження, 

проведеного НАН України у 2016 році, 42,2% опитаних респондентів 

(ними були науковці) хотіли б працювати за кордоном [3]. Ця проблема 

зумовлює зниження продуктивності праці і як наслідок зниження 

конкурентоспроможності країни.  

Сучасний стан інноваційного розвитку України свідчить про те, 

що необхідно змінювати підхід до фінансування інноваційної 

діяльності. Згідно з новою редакцію закону "Про наукову і науково-

технічну діяльність", яка набрала чинності в січні 2016 року, 

передбачено, що з 2017 року поступово має зростати зарплата 

науковців, а у 2020-му фінансування науки повинно бути не менше ніж 

1,7% від ВВП країни, а до 2025 – 3% [4].  Реалізація цього закону змогла 

б наблизити інноваційний розвиток України до рівня високорозвинених 

країн. 

На основі аналізу інноваційного розвитку України, можна 

виокремити основні фактори, які стримують розвиток інноваційної 

діяльності в країні, до них належать: 

• недостатнє фінансування з боку держави; 

• нестача власних коштів підприємств; 

• недосконалість законодавчої бази; 

• нездатність вітчизняних підприємств перейти на 

високотехнологічне обладнання через застарілу технологічну базу; 

• тривалий термін окупності нововведень; 

Більшість з поданих факторів залежать від достатнього 

фінансування, координування та підтримки державною інноваційної 

діяльності в країні. 
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Варто пам’ятати, що підприємства, які мають достатній рівень 

забезпеченості інноваційними технологіями, є запорукою високого 

рівня конкурентоспроможності та сталого розвитку країни.  

До першочергових завдань в сфері інноваційного розвитку 

України належить поглиблення державно-приватного партнерства, 

популяризація науки серед молоді, ефективний захист інтелектуальної 

власності, створення інформаційних платформ між бізнесом та наукою, 

а також забезпечення національного виробника новітніми технологіями. 

Ці завдання формують першочергову необхідність України у зміні 

державної стратегії розвитку. В центрі повинні бути інновації. Саме 

такий підхід забезпечить позитивні зрушення в економіці та дозволить 

країні стати в однин ряд з провідними державами світу.  
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СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИКИ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ 

 

На сьогоднішній день експорт промоушн займає чільне місце в 

економіці майже усіх країн світу. Цьому питанню приділяється значна 

увага як зі сторони видатних науковців, так і зі сторони уряду держав. 

Проте, зважаючи на стан економіки деяких країн, можна стверджувати, 

що система просування вітчизняного експорту потребує вдосконалення 

та аналізу з погляду багатьох аспектів. 

У зв’язку з воєнною ситуацією на Сході України, вітчизняна 

економіка України зазнала значних втрат та пошкодження багатьох 

промислових об’єктів, а також інфраструктури. Слід зазначити, що 

найбільших втрат Україна зазнала в галузях, що експортували 

енергоємну та сировинну продукцію [1]. За даними Державної служби 

статистики України, обсяги експорту продукції хімічної та пов’язаної з 

нею галузей промисловості у 2014 році, порівняно з аналогічним 

періодом у попередньому році, скоротилися на майже 1,3 млрд. дол. 

США, мінеральної продукції – на 1,3 млрд. дол. США, недорогоцінних 

металів та виробів з них – на 2,3 млрд. дол. США. За три останні роки 

спостерігалася така ж тенденція до зниження, обсяг експорту по даним 

товарним позиціям скоротився майже в два рази і у 2017р. становив:  

продукція хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості – 1,7 

млрд. дол. США, мінеральна продукція – 3,9 млрд. дол. США, 

недорогоцінні метали та вироби з них – 10,1 млрд. дол. США [2]. Це ті 

галузі, які значною мірою формували експортний потенціал України і 

були представлені в основному великими підприємствами в цих 

галузях. 

Для входження України до світової спільноти, зокрема  і до 

європейської, важливим є запровадження системи державної підтримки 

експорту та створення більш сприятливих умов для українських 

виробників щодо підвищення конкурентоспроможності продукції на 

зовнішніх ринках. 

 На сьогоднішній день Україна здійснює зовнішньоторговельні 

операції з партнерами з-понад 200 країн світу. Така співпраця допомагає 

процвітанню українського бізнесу та його розширенню у міжнародному 

масштабі.  
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Характерною рисою зовнішньоторговельних зв'язків України в 

галузі експорту є його сировинна спрямованість. Це, насамперед 

зумовлено тим, що в Україні не приділяється достатньої уваги адаптації 

вітчизняного законодавства до світовою практики, що в свою чергу, 

створює незадовільні умови роботи вітчизняних виробників та 

спричиняє скорочення надходжень валюти, накопичення валютних 

запасів на рахунках в іноземних банках, і як наслідок, сповільнення 

розвитку міжнародного бізнесу для українських підприємців [3]. 

У зв’язку з цим 1 серпня 2016р. розпорядженням Кабінету 

Міністрів України було схвалено Концепцію створення системи 

державної підтримки експорту України [4]. Реалізація даної Концепції 

дасть змогу Україні забезпечити створення ефективної системи 

державної підтримки експорту. До завдань цієї Концепції можна 

віднести сприяння розвитку експортоорієнтованих виробництв, 

підвищення рівня якості та конкурентоспроможності вітчизняної 

експортної продукції, покращення позицій українських виробників на 

зовнішніх ринках та збільшення зовнішньоторговельного обороту 

товарів та послуг [4]. 

Також для підтримки експорту вітчизняної продукції в Україні 

створено Офіс з просування експорту.  

Ще однією інституцією щодо активізації експорту в Україні є 

Центр підтримки експортерів Постійного представництва України при 

Європейському Союзі. Одним з основних пріоритетів діяльності 

Представництва України при ЄС є надання підтримки українським 

експортерам, що присутні або планують виходити на внутрішній ринок 

ЄС. 

Важливим принципом розвитку експортного потенціалу 

вітчизняних підприємств є дотримання стандартів якості та 

міжнародних технічних стандартів, які визнаються на зарубіжних 

ринках. Практика зарубіжних і провідних вітчизняних підприємств 

свідчить, що задоволення вимог міжнародних стандартів ISO дозволяє 

забезпечити необхідний рівень якості і конкурентоздатність продукції і 

послуг на зовнішніх ринках. На сьогоднішній день підприємства у своїй 

діяльності використовують дві моделі систем якості: ISO 9001 або ISO 

9002. Вони відрізняються ступенем охоплення всіх етапів життєвого 

циклу продукції. 

На жаль, з кожним роком по експорту з України певних товарних 

позицій спостерігається негативна тенденція, а це свідчить про 

неефективну політику з боку держави щодо просування українського 

експорту. 
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Для подолання цієї проблеми можна запропонувати наступні 

напрями вдосконалення державної системи державної підтримки 

експорту: 

- здійснення реформ в законодавстві за допомогою його адаптації 

до міжнародного; 

- використання досвіду провідних країн світу, а як один зі шляхів  

євроінтеграції – використання досвіду Німеччини, Франції, Бельгії, 

Фінляндії та інших країн ЄС; 

- вдосконалення інституціональної системи, а саме перегляд 

функцій та створення нових інституцій у сфері просування державного 

експорту; 

- створення більш лояльних умов для виходу вітчизняних 

підприємств на зовнішні ринки. 

Отже, державі слід приділяти більше уваги питанню просування 

вітчизняного експорту, адже це є запорукою розширення можливостей 

українських бізнесменів на зарубіжних ринках, і водночас перехід 

національної економіки на вищий рівень. 
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ВПЛИВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ВЕДЕННЯ 

БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

 Валютне регулювання виступає як механізм впорядкування 

державою валютного сегменту економічних відносин, що є ключовим 

фактором забезпечення макроекономічної стабільності країни. 

 Національний банк України для регулювання валютного 

курсу в своїй практиці використовує різні інструменти валютного 

регулювання: девізна політика, валютні інтервенції, девальвація та 

ревальвація валюти. Професор А.М. Мороз під інструментами 

валютного регулювання пропонує розуміти прийоми, важелі, методи, 

які використовуються для впливу на валютні відносини суб’єктів ринку 

з метою реалізації завдань валютного регулювання і валютного 

контролю в країні [1]. 

 У сучасних умовах Україна переживає мінливість курсу 

української валюти, що веде до зменшення обсягу інвестицій та 

експорту, соціально-економічної деградації. Режим функціонування всіх 

видів валюти в країні є потужним фактором її подальшого економічного 

розвитку. Тому проблема стабілізації обмінного курсу валют набуває 

великого значення та є актуальною. 

 Із 1 січня 2016 р. почала діяти торговельна частина Угоди 

про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що відкриває 

доступ до найбільшого ринку світу, який налічує 500 млн споживачів 

[2]. Для того щоб суб’єкти господарювання мали змогу скористатися 

усіма перевагами інтеграції України в Європейський Союз, необхідно 

передусім стабілізувати національний ринок, основною проблемою 

якого є порушення динаміки валютного курсу, що зумовлює розлад у 

функціонуванні економіки України (рис. 1). 

 Після 2014 р. курс валют почав зростати непередбачуваними 

темпами. Упродовж лютого 2015 р. офіційний курс гривні відносно 

долара США зменшився на 71,82% та на кінець місяця становив 2776,31 

грн. за 100 дол. США. Середній курс долара в 2016 році становив 2555,3 

за 100 дол. США. У 2017 році ситуація значно не змінилася і середній 

офіційний курс гривні становив 2661,66 за 100 дол. США [3]. 
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Рис. 1. Офіційний курс гривні за 100 дол. США  

за 2014–2017 рр. (на дату) [3] 

 

У 2014 р. почалися обвальна девальвація національної валюти та 

стрімка інфляція, що було результатом суттєвих змін у кон’юнктурі 

валютного ринку України. Загострення конфлікту на Донбасі призвело 

до руйнівних наслідків для національного виробництва. Наслідками 

девальвації національної валюти є:  

– зменшення числа іноземних компаній на території України;  

– зменшення припливу інвестицій;  

– від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу;  

– ажіотажний попит на іноземну валюту;  

– збільшення обсягу заборгованості країни як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках;  

– скорочення золотовалютного резерву України; 

– високий рівень інфляції;  

– недосконала законодавча база, що не може надати 

економічних гарантій іноземним інвесторам. 

Внаслідок девальвації національної грошової одиниці відбувається 

дорожчання імпорту, через що підвищуються цінові індекси в країнах, 

що залежать від імпорту[4]. 

В умовах нестабільного розвитку економіки для врегулювання 

валютного курсу в Україні, на мою думку, доцільним є:  

– встановлення граничних розмірів маржі валютних операцій;  

– перехід на режим плаваючого обмінного курсу під 

контролем Національного банку;  

– посилені перевірки щодо виконання резидентами зобов’язань 

своєчасних розрахунків в іноземній валюті за експортними 

контрактами;  
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– Центральний банк має бути готовим вживати першочергових 

заходів, спрямованих на приборкання девальвації, і вже на цій основі 

запроваджувати антиінфляційні монетарні заходи;  

– збільшення операцій із валютними деривативами та 

строковими контрактами [5]. 

Таким чином, результати дослідження дали змогу визначити, що 

валютне регулювання виконує важливі функції зростання вітчизняної 

економіки. 

Водночас прослідковується повна дестабілізація валютного курсу, 

що спричинена такими проблемами, як: збільшення обсягів державних 

запозичень; високий рівень інфляції; зменшення обсягів експорту; 

зменшення інвестицій в економічний розвиток країни; недосконала 

законодавча база, що не може надати економічних гарантій іноземним 

інвесторам; військові дії на сході України. 

Вищезазначені проблеми, що пов’язані з коливанням валютного 

курсу та дестабілізацією валютного ринку в цілому, потребують 

ретельного дослідження та впровадження істотних заходів із боку 

державної влади. 
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ЕКЗОГЕННІ ТА ЕНДОГЕННІ ВИКЛИКИ РОЗВИТКУ КРАЇН 

З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 
 

Країни другого світу, а саме постсоціалістичні держави 

Центральної та Східної Європи, КНР, В’єтнам і колишні радянські 

республіки, які ідентифікувались як країни з перехідною економікою, 

знаходяться в епіцентрі як внутрішніх, так і зовнішніх (глобальних) 

викликів.  

Більш ніж за 30 років успіх країн в переході до нового типу 

господарської системи - ринкової економіки виявився різним – одна 

група країн успішно завершила цей перехід (в основному це стосується 

країн Центральної Європи, які в 2004 та 2007 роках набули членство в 

ЄС), інші ще знаходяться на стадії становлення ринкових інститутів, 

зокрема, це країни пострадянського простору. Асиметрія в результатах 

соціальних трансформацій пояснюється низкою чинників. 

По-перше, така ситуація є результатом різних початкових умов 

глибинного реформування економіки, які багато в чому визначалися 

місцем країни в народногосподарському комплексі СРСР та системі 

соціалістичного поділу праці в рамках РЕВ, часткою сільського 

господарства в економіці, можливостями переорієнтації виробництва 

відповідно до потреб ринків більш розвинутих країн, рівнем 

кваліфікації населення, домінуванням командно-адміністративної 

системи.  

По-друге, шляхом, яким пішли країни при формуванні ринку 

(еволюційним чи радикальним) [1]. Еволюційний тип передбачав 

поступову трансформацію економічної системи, поетапне 

реформування державної власності, пристосування державного 

планування та управління до нових умов. Такий підхід максимально 

зберігав економічний потенціал країни, дозволяв зосередити основні 

зусилля на розвитку реального сектора економіки. Еволюційним 

шляхом пішла КНР, що дозволило їй забезпечити швидке зростання 

економіки та підтримувати його навіть в період глобальної фінансово-

економічної кризи. Проте загострення екологічної ситуації в результаті 

інтенсивної індустріалізації та уповільнення економічного зростання в 

результаті зовнішніх факторів вимагають від Китаю вдосконалення 
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поточних програм розвитку та пошуку нових варіантів вирішення 

проблем. 

Радикальний підхід передбачав швидкі, радикальні перетворення, 

спрямовані на зміну панівної економічної системи ще до створення 

ринкових інститутів, зусилля урядів спрямовувалися на зміну існуючого 

економічного порядку та забезпечення економічного зростання. За 

наукову основу бралися неоліберальні теорії економічного зростання та 

розвитку з центральною установкою «ринок на першому місці». 

Вважалося, що повна економічна свобода та підприємництво спроможні 

забезпечити становлення ринкового господарства та економічний 

розвиток, проте результат виявився зовсім протилежним – системна 

криза, трансформаційний спад [2]. 

Наразі в другій декаді ХХІ століття до завдань, які стояли перед 

країнами з перехідною економікою на початковому етапі, додалися нові. 

Трансформаційним економікам в першу чергу належить вирішити 

наступні питання. 

По-перше, пошук більш ефективної моделі інтеграції в систему 

світогосподарських зв’язків, що убезпечує від деструктивних впливів 

екзогенного походження на розвиток національних економік. Так майже 

всі країни з перехідною економікою із їх ресурсоорієнтованою моделлю 

економічного розвитку довгий час відставали в своєму розвитку від 

параметрів докризового періоду 2008 року, а країни, які менше 

постраждали від цієї ж кризи, зіткнулися зі зниженням темпів зростання 

(зокрема, це КНР, РФ). Це стало результатом скорочення обсягів 

зовнішньої торгівлі та грошових переказів із-за кордону. Зниження 

темпів зростання та падіння внутрішнього попиту в Росії та Китаї 

призводило до зниження експорту в інших країнах Центральної Азії та 

Східної Європи, а падіння цін на основні сировинні товари негативно 

відобразилося на подальшому зростанні в експортоорієнтованих країнах 

(Росія, Україна, Казахстан), що, у свою чергу, уповільнило відновлення 

економічного зростання в країнах з перехідною економікою.  

Крім того, спостерігалося скорочення притоку іноземного 

капіталу, який у багатьох країнах служить важливим елементом 

розвитку економіки. Значний відтік капіталів з країн з перехідною 

економікою спостерігався не лише після 2008 – 2009 рр., обсяги 

інвестиційних  потоків у більшість країн з перехідною економікою не 

поновилися і до 2015 року. Лише в 2016-2017 роках обсяги прямих 

іноземних інвестицій в країни з перехідною економікою практично 

подвоїлися та склали 68 млрд. дол. США завдяки великим 

приватизаційним угодам і зростанню інвестицій в гірничодобувні 

проекти [3].  
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По-друге, завершення формування інститутів сучасної ефективної 

соціальноорієнтованої ринкової економіки. На сьогодні, безперечно, 

досягнутий певний прогрес у переході до інститутів цивілізованого 

ринку. Проте, у більшості країн корупція та надмірна бюрократизація 

залишаються значними перешкодами для ведення бізнесу та 

подальшого розвитку економіки. Згідно з інтегральною оцінкою 

міжнародного рейтингу з питань корупції це стосується таких країн як 

Азербайджан, Казахстан, Росія, Туркменістан, Україна, Узбекистан, 

Вірменія, Білорусь, Грузія, Киргизька республіка, Молдова та 

Таджикистан [4]. 

По-третє, вирішення проблем, пов’язаних з експлуатацією 

природних ресурсів, екологічною сферою та наслідками господарської 

діяльності. Для розв’язання даних питань необхідно визначення 

подальших напрямків розвитку економік і країн у цілому. У контексті 

обмеженості та швидкого виснаження природних ресурсів, посилення 

розриву між бідними та багатими верствами населення, впливу 

глобалізації на ситуацію всередині країн вбачається доцільним 

орієнтацію на концепцію сталого розвитку [5]. 
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ДЕРЖАВНЕ СПРИЯННЯ МАЛОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ 

БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

В останні роки посилився інтерес до визначення основних 

проблем і перспектив розвитку малого і середнього бізнесу. Втрата 

позицій підприємств-гігантів в сучасних умовах призвели до зростання 

частки малих та середніх підприємств в економіці країни. Як показує 

світовий досвід, ознакою ефективної ринкової системи є одночасне 

існування і взаємодія багатьох великих, середніх та малих підприємств 

у співвідношенні, яке забезпечує вільну конкуренцію між ними, і на цій 

основі стійке і динамічне загальне соціально-економічне зростання. 

Відомо, що український підприємець змушений брати кредити під 25% 

річних, а американський чи німецький - під 2-4% [1]. Саме цей факт 

обумовлює актуальність даного дослідження і ставить нові задачі перед 

українськими підприємцями.  

 Метою даного дослідження є формулювання основних 

проблем, які негативно впливають на перспективи розвитку сучасних 

малих та середніх підприємств та визначення шляхів удосконалення цих 

недоліків, що передбачають розробку заходів щодо державного та 

приватного сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. 

Розвинутий малий та середній бізнес - це ознака прогресивної 

економіки. Саме так вважають в передових країнах світу. Тому 

більшість політичних та економічних програм там відштовхуються від 

принципу “Think first small” (“Спочатку думай про малих”) [1]. 

Що стосується градації підприємств на малі, середні та великі, то в 

Україні можна спостерігати неоднозначну ситуацію. Згідно Закону 

України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 

(щодо удосконалення деяких положень)” до малих підприємств 

відносять ті, у яких середня кількість працівників за звітний період 

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

діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, 

визначену за середньорічним курсом НБУ [2]. Така ж сама 

неоднозначна ситуація і у світі. Основним критерієм за яким 

підприємства у ЄС відносять до тієї чи іншої категорії є кількість 
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працівників: 1-9 осіб - дрібний бізнес, від 10 до 19 - малий, а великий 

бізнес починається з 249 працівників на підприємстві. 

Малий і середній бізнес (МСП) в Україні забезпечує 79,1% 

робочих місць і створює 59% доданої вартості. Відомо, що ці показники 

в Україні вищі ніж у Польщі та Німеччині. У той же час середні 

підприємства в Україні є значно більшими, ніж в ЄС, і забезпечують 

32,2% робочих місць, а також 39,1% доданої вартості. У той же час, малі 

підприємства формують лише 8,5% доданої вартості та забезпечують 

робочими місцями 35,2% зайнятого населення. Як повідомляв УНІАН, в 

Україні в 2015 році 99,8% суб'єктів підприємництва становив малий і 

середній бізнес, в якому було зайнято 80% населення, однак його частка 

у ВВП становила лише 15%. При цьому підприємства погіршили свої 

очікування щодо рівня інфляції на 2017 рік [1]. 

Український бізнес наприкінці 2016 року суттєво покращив свої 

очікування щодо обсягів виробництва товарів і послуг в 2017 році, при 

цьому підприємства погіршили свої очікування щодо рівня інфляції на 

2017 рік. Як свідчать дані щоквартального опитування, розміщені на 

сайті Національного банку України, баланс очікувань по випуску 

товарів і послуг підвищився до 11,1% (у III кварталі - 5,4%). Основними 

перешкодами, що обмежують здатність підприємств нарощувати обсяги 

виробництва, вони називають високі ціни на енергоносії та нестабільну 

політичну ситуацію. Третій квартал поспіль підприємства очікують 

пожвавлення ділової активності. Індекс ділової активності становить 

108,7% (у попередньому кварталі - 109,2%). Найбільш оптимістично 

налаштовані керівники підприємств переробної промисловості, енерго - 

і водопостачання, а також сфери торгівлі [3]. 

Одним з основних показників успішного розвитку економіки 

країни є частка експорту. Понад 98% малих та середніх підприємств 

Німеччини експортують за кордон свою продукцію. В той час як цей 

показник в Україні складає лише 16% від ВВП.  

У розвинутих країнах є програми забезпечення розвитку малого та 

середнього бізнесу, тому що саме ці підприємства є важливими для 

економіки. Наприклад, Німеччина впроваджує близько 200 програм 

підтримки та сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, які 

передбачають виділення 15,5 млрд  євро на кредитування таких 

підприємств щорічно. 

Успішний досвід таких країн як Ізраїль та Польща необхідно 

використовувати Україні для розвитку малого та середнього бізнесу. 

Державна політика полягає у стимулюванні створення державних 

венчурних фондів. Ці кошти направлені на інвестування у різні проекти 

та стартами. Також держбанк Польщі близько 60% кредитів надає саме 
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малому та середньому бізнесу. Привабливим є той факт, що вартість 

кредиту перший рік безкоштовно, в другий 0,5%.   

Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробило 

Стратегію розвитку малого та середнього бізнесу в Україні до 2020 

року. Вона передбачає зростання частки інноваційних підприємств з 

14,6% (2014 р.) до 20%, а також збільшення частки ринків із 

конкурентною структурою з 42,7% (2015 р.) до 49,5%. Виходячи з цього 

Мінекономіки орієнтується на розвиток саме інноваційного бізнесу. 

Підбивши підсумок, можна відзначити, що Україна все почала 

частково використовувати міжнародний досвід. З 2016 року Україна 

приєдналася до програми Євросоюзу з фінансування бізнесу під назвою 

COSME. Також українські підприємці мають змогу потрапити до 

програми Horizon 2020 від Європейської комісії, так само є доступною 

програма від Німецького банку розвитку (KfW) та Німецько-

Українського фонду (НУФ). 

Резюмуючи зазначене, державі необхідно адаптувати світовий 

досвід регулювання малого і середнього підприємництва до сучасних 

умов української економіки. Вплив держави на кредитні ставки для 

бізнесу повинен стати головною метою української політики. Адже від 

всебічної підтримки малого бізнесу з боку державних органів залежить 

докорінна ринкова трансформація економіки України та формування 

постіндустріального суспільства.  
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ВЕКТОР ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА 

ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Процеси глобалізації у світовій економіці приводять до зростання 

взаємозв’язків і взаємозалежностей між різними економічними 

об’єктами, значному ускладненню структур підприємств і організацій і, 

як наслідок, загострюють проблеми управління ними. Сучасне успішне 

управління розвитком підприємства повинне враховувати вплив 

зовнішнього середовища, що швидко змінюється, й базуватися на вмінні 

керівництва вибрати вірний вектор розвитку. В цьому контексті досить 

актуальною є проблема врахування екологічного вектору економічної та 

організаційної поведінки підприємств. 

Економічна поведінка – система цілеспрямованих соціальних дій, 

які пов’язані з використанням різних за функціями і призначенням 

обмежених економічних ресурсів з метою отримання користі від їх 

обігу. Під організаційною поведінкою суб’єкта господарювання 

розуміють сукупність таких понять, як вид менеджменту в суб’єкті 

господарювання, структура організації, методи комунікації та 

прийняття рішень, система мотивації праці, кадрова політика та система 

навчання. Організаційна поведінка – поведінка працівників, які втягнуті 

в певні управлінські процеси, які, з одного боку, спрямовуються 

зусиллями керівників усіх ланок управління, а з іншого – реалізуються у 

поведінці працівників різного управлінського рівня [1]. 

Розвиток суб’єктів господарювання на сучасному етапі 

супроводжується підвищенням рівня інтенсивності використання 

природних ресурсів, що найчастіше посилює темпи нарощування 

деструктивних змін у навколишньому природному середовищі. 

Унаслідок недосконалості економічних відносин у сфері 

природокористування не забезпечується в повній мірі відтворення 

природо-ресурсного потенціалу. Незважаючи на наявність достатньо 

розвинутої в Україні екологічної законодавчої бази, суб’єкти 

господарювання демонструють недостатній рівень мотивації для 

вирішення екологічних завдань у системі забезпечення розвитку. Така 

ситуація свідчить про необхідність формування нової філософії 

розвитку суб’єктів господарювання, яка б призвела до успішного 

вирішення проблем раціонального природокористування і відтворення 
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природо-ресурсного потенціалу із одночасним отриманням бажаних 

економічних благ. 

Дослідженням проблем екологічної спрямованості організаційної 

та економічної поведінки суб’єктів господарювання займалися такі 

вчені, як Ч. Кольштад, Е. Мішан, С. Аткінсон. Серед вітчизняних 

учених-економістів особливу увагу заслуговують праці з питань 

формування економіко-екологічних основ раціонального 

природокористування та розвитку О. Балацького, Б. Буркинського, 

Л. Жарової, Л. Мельника, С. Харічкова, О. Царенка та інших науковців. 

У період становлення економіки як науки на домінуючій ролі 

природних ресурсів наголошував представник школи фізіократів – У. 

Петті, яким труд розглядався як «батько багатства, а природа – його 

мати» [2].   

На сьогодні скорочення впливу на навколишнє природнє 

середовище суб’єктів господарювання шляхом дотримання вимог в 

рамках природоохоронного законодавства при виробництві товарів та 

послуг є ключовим фактором успіху в екологізації економіки. 

Покращення екологічних показників також сприяє розвитку нових 

напрямків бізнесу для самих підприємств, як важливих постачальників 

товарів та послуг. У той час, як певна частка підприємств користуються 

вигодами екологічно чистого виробництва шляхом скорочення затрат на 

сировину та матеріали, дотримання екологічних норм та покращення 

стосунків з клієнтами, більшість виробників недостатньо обізнані з тим 

фактом, що гарні екологічні показники можуть стати конкурентною 

перевагою. 

Існує величезне різноманіття стратегій та інструментів сприяння 

дотримання екологічних вимог та впровадження екологічної практики 

ведення бізнесу, включаючи: 

- нормативні інструменти: спрощення нормативних вимог шляхом 

введення стандартизованих дозволів або обов’язкових норм загальної 

дії, а також інших ініціатив удосконалення регуляторної практики; 

встановлення нормативних стимулів до впровадження систем 

екологічного менеджменту; просування у напрямку галузевих стратегій 

забезпечення дотримання нормативних вимог; 

- інформаційні методи: пряме консультування компаній або 

широке розповсюдження методичних керівництв у друкованому та 

електронному вигляді; введення галузевих сертифікатів, екологічних 

маркувань та різноманітних нагород за заслуги у сфері охорони 

навколишнього середовища; 

- економічні стимули: гранти, пільгові позики та податкові пільги 

для підприємств, які дотримуються нормативних вимог та інвестують в 
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«зелені» технології; стимулювання великих компаній до значного 

впливу на інші підприємства по усьому ланцюгу поставок та реалізація 

цього підходу шляхом введення екологічних вимог в процесі державної 

закупівлі. 

Але існує ряд внутрішніх бар’єрів, особливо для підприємств 

малого бізнесу, що перешкоджають впровадженню екологічних 

удосконалень: 

- нестача часу для вивчення проблем екологічного характеру та 

пошуку підтримки та інструментарію; 

- нестача виділених ресурсів для вирішення екологічних проблем; 

- незначні інвестиції у підготовку персоналу; 

- відсутність відповідальних за екологічну безпеку працівників; 

- незначні вжиті заходи малих підприємств щодо захисту 

навколишнього середовища; 

- екологізація не розглядається як один із напрямків ведення 

бізнесу; 

- низький рівень інформованості про екологічне законодавство, 

організації, які надають підтримку, та про джерела інформації в сфері 

екологічної безпеки [3]. 

Забезпечення екологічної спрямованості розвитку суб’єктів 

господарювання, яке відповідає задачам раціоналізації використання 

природних ресурсів, відтворенню природно-ресурсного потенціалу, 

можливе лише за умов вжиття наступних заходів: 

- розробка та реалізація програм відтворення природних ресурсів з 

метою зменшення забруднення довкілля і забезпечення оптимального 

соціально-економічного ефекту; 

- раціональне та комплексне використання природних ресурсів та 

застосування інноваційних технологій у природокористуванні; 

- прогнозування та оцінка екологічних наслідків у господарській 

діяльності, їх впливу на економічну стійкість, життєздатність та 

конкурентоспроможність. 

 Рушійною силою розвитку суб’єктів господарювання на сьогодні 

є необхідність вирішення протиріч між безмежною здатністю 

суспільства задовольняти матеріальні та духовні потреби й 

обмеженістю природних компонентів, що виступають матеріальною 

основою виробництва та споживання товарів та послуг. Формування 

економічних механізмів забезпечення екологічної спрямованості 

розвитку суб’єктів господарювання стає невід’ємною частиною 

удосконалення теорії управління, що впливатиме на вибір пріоритетів у 

залученні до процесів виробництва природних ресурсів у межах 

розрахованих обсягів споживання [2]. 
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Висновки: 

1. На функціонування будь - якого підприємства суттєво впливає 

мінливість зовнішнього середовища, фактори якого зазвичай 

визначають вектор поведінки суб’єкта господарювання, тому важливо 

постійно враховувати чинники зовнішнього середовища, силу їх впливу 

на підприємство та характер їх зміни. Лише «гнучке» підприємство, яке 

вчасно оцінює вплив факторів зовнішнього середовища, здатне успішно 

розвиватися в умовах жорсткої конкуренції. 

2. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є 

розроблення сценаріїв розвитку підприємства, які б ураховували 

екологічний вектор його економічної та організаційної поведінки. 

3. Врахування такого впливу є надійною запорукою підвищення 

ефективності та гнучкості управління підприємством як суб’єктом 

господарювання. 
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МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В НАЦІОНАЛЬНОМУ БІСНЕСІ  

 

 У сучасних умовах швидкої зміни ринкового середовища 

саме персонал часто стає вирішальним фактором, який і забезпечує 

бізнесу успішне, довготривале функціонування та гарну репутацію. 

У широкому розумінні мотивація – це сукупність рушійних сил, 

що спонукають людину до виконання певних дій. Ці сили можуть мати 
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як зовнішнє, так і внутрішнє походження і змушувати людину свідомо 

чи несвідомо робити ті чи інші вчинки. 

Нині вітчизняна економіка ще сформувала недостатньо ефективні 

мотиваційні механізми. Система мотивації яка існувала, призвела до не 

зацікавленості працівників в одержанні результатів, що зумовило спад 

виробництва, а також зниження рівня продуктивності праці [2]. 

Ефективні компенсаційні стратегії мають враховувати особливості 

національних культурних кластерів. Так, в Тихоокеанському регіоні 

мотивовані плани повинні ґрунтуватись на груповому виконанні. У 

країнах з високим рівнем маскуналізму (Японія, Гонконг, Малайзія, 

Філіппіни, Сінгапур) високу зарплату слід встановлювати вищим 

менеджерам корпорації. 

В Європейському Союзі для Франції, Іспанії, Італії і Бельгії 

компенсаційні стратегії слід робити подібними. У двох останніх країнах 

через вищий рівень маскуналізму слід встановлювати вищий рівень 

зарплати вищим регіональним (локальним) менеджерам. У Португалії 

та Греції рівень індексу індивідуалізму є відносно низьким, тому 

використання як мотив рівня виконання планових прибутків 

підрозділами є ефективнішим, ніж застосування індивідуальних 

стимулів. І навпаки, високий індекс індивідуалізму в Данії, Нідерландах 

та Німеччині зумовлює виконання персоніфікованих планових завдань, 

як надійний мотив [4]. 

 У світі виокремлюють три моделі мотивації праці: 

американська, європейська та японська. Кожна з них має свої 

особливості та оригінальні підходи до мотивації персоналу (табл. 1). 

Порівнявши американську, європейську та японську моделі з 

існуючим чинним законодавством України слід відмітити, що 

законодавча системи мотивації вітчизняного персоналу не зовсім точно 

відповідає представленим критеріям [1]. 

В міжнародних корпораціях, з метою мотивування працівників, 

використовують особливі методи стимулювання працівників, в тому 

числі: 1) «золоті парашути» – попередньо узгоджені вихідні виплати 

вищим менеджерам у разі поглинання, злиття та інших реорганізаціях 

фірми, що призводить до суттєвих змін у становищі голови виконавчого 

органу; 2) опціони на придбання акцій – заохочення менеджерів може 

здійснюватись, наприклад, розповсюдження придбаних власних акцій 

серед членів персоналу з метою підвищення їх стимулювання в 

ефективному господарюванні акціонерного товариства [3]; 3) передача 

акцій у довірче управління директорам [5]. 
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Таблиця 1 

Моделі мотивації праці в умовах глобалізації  

АМЕРИКАНСЬКА 

МОДЕЛЬ 

ЯПОНСЬКА 

МОДЕЛЬ 

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА 

МОДЕЛЬ 

- заробітна плата з 

різноманітними 

преміями; 

- поєднання 

погодинної та 

відрядної системи 

оплати праці; 

- колективна 

система заохочення; 

- надання 

лікарняних послуг; 

- синтезовані 

системи оплети 

праці (розмір 

заробітної плати 

визначається за 

чотирма 

показниками: вік, 

стаж, професійний 

розряд і 

результативність 

праці); 

- система 

довічного найму; 

- неформальні 

міжособистісні 

стосунки 

працівників; 

- колективізм у 

роботі; 

- корпоративна 

філософія; 

- трудова мораль; 

- партнерські стосунки між 

підприємцями та 

працівниками; 

- участь персоналу у 

власності, прибутках і 

ухваленні рішень; 

- грошова винагорода («Pay 

for performance»); 

- комісійні та індивідуальні 

винагороди. 

НАЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ 

- чітко визначена основна заробітна плата; 

- встановлення на загальнодержавному рівні мінімальної заробітної 

плати; 

- відсутність чітко встановленої додаткової заробітної плати та інших 

заохочувальних виплат; 

- факт відсутності «єдиної національної ідеї», колективного 

стимулювання 

- діють Методичні рекомендації щодо організації матеріального 

стимулювання праці, які рідко використовують вітчизняні 

підприємства. 

Джерело: узагальнено та побудовано авторами на основі джерела 

[4] 
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Мотивація праці є найдієвішим чинником якісного ведення бізнесу 

на будь-якому рівні. Проте методи управління персоналом, які 

використовуються в організаціях є застарілими, оскільки містять окремі 

аспекти командно-адміністративної економіки, які на сьогоднішній день 

є абсолютно неефективними. Тому для вирішення відміченої проблеми, 

передусім доцільно сформувати середовище, яке дозволить розкрити 

індивідуальність та ініціативу працівників. Незважаючи на складні 

економічні умови істеблішмент має розробляти та впроваджувати 

національні системи, механізми та інструменти мотивації праці, які в 

площині корпоративного управління дозволять розвивати 

індивідуальності персоналу та стануть основою сталого розвитку 

України [6].  

Отже, відсутність в Україні ефективних мотиваційних механізмів, 

обумовлює необхідність вивчення та застосування світового досвіду, а 

також створення національної моделі мотивації праці з урахуванням 

особливостей економіки, політичної ситуації та соціальних надбань 

українського суспільства. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВОЇ 

ПРОДУКЦІЇ  

 

Визначальним чинником успішної господарської діяльності 

підприємства є якість продукту, який виготовляється, адже тільки 

якісний і безпечний продукт може повною мірою задовольнити 

споживчі потреби. Підвищення якості є також однією із форм 

конкурентної боротьби, завоювання та утримання позицій на ринку. 

Якість продукції – це сукупність її властивостей, що 

характеризують міру спроможності даної продукції задовольняти 

потреби споживачів згідно з її цільовим призначенням. Як переконує 

світовий досвід, якість продукції є функцією від рівня розвитку 

науково–технічного прогресу і ступеню реалізації його результатів у 

виробництво. Чим вища якість продукції, тим повніше задовольняються 

потреби споживачів і ефективніше вирішуються соціально–економічні 

проблеми розвитку суспільства [1, с. 32–36]. 

Особливу увагу слід приділяти основному принципу якості – 

принципу безпечності. Контроль тільки якісних показників виявляється 

недостатнім для захисту здоров’я людини. Тому питання безпечності 

виходить на перший план. Під безпечністю харчового продукту 

розуміють сукупність його властивостей, що гарантує відсутність 

ймовірності виникнення небезпечного впливу на здоров’я та життя 

людини. 

Глобалізація ринку харчової продукції ставить перед собою гостру 

необхідність вирішення проблеми безпеки продуктів харчування й 

необхідність мінімізації ризику їх негативного впливу на здоров’я 

людини. Проблема має настільки глобальний характер, що уряди країн і 

провідні асоціації виробників харчової продукції все частіше 

приділяють увагу питанню безпеки харчової продукції й пошуку 

способів її забезпечення й контролю. Найбільш дієвим рішенням для 

вирішення цієї проблеми, ми вважаємо, є введення єдиних міжнародних 

стандартів, вимог до забезпечення безпеки харчових продуктів. 

Безпека харчової продукції і продовольчої сировини є однією з 

вирішальних складових економічної безпеки кожної держави й 

визначається спроможністю країни ефективно контролювати 
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виробництво та ввезення безпечного та якісного продовольства на 

загальновизнаних у світі засадах. 

В Україні питання якості та безпечності продуктів харчування є 

дуже актуальним, адже кількість отруєнь, пов’язаних із харчовими 

продуктами, у нашій країні не знижується. Серед країн Центрально-

Європейського регіону Україна посідає одне з перших місць за 

кількістю випадків харчових захворювань.  

За даними МОЗ України, кількість харчових отруєнь в нашій 

країні за період з 2007 по 2017 рр. стрімко зростає (табл. 1) [3]. 

 

Таблиця 1 

Кількість харчових отруєнь в Україні (2007 – 4 міс. 2017рр.) 

Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 4 

міс.20

17 

Кількість харчових отруєнь в Україні 

3131

9 

2845

5 

3048

7 

3239

3 

3139

8 

3343

3 

3701

3 

3571

7 

4189

1 

4419

7 

15017 

 

Зважаючи на таку глобальну проблему з метою забезпечення 

українського населення тільки якісними та безпечними продуктами 

харчування було видано низку законодавчих документів та нормативів, 

насамперед це Закони України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», «Про захист прав споживачів», 

«Про безпечність та якість харчових продуктів», які регулюють 

відносини між органами виконавчої влади, виробником і споживачем і 

встановлюють вимоги до безпечності продукції, права, обов’язки і 

відповідальність виробників, постачальників продукції, проте без 

впровадження єдиної дієвої системи управління безпечністю і якістю 

харчових продуктів досягти цього не можливо. 

Проте, даного переліку нормативів та законів наразі замало. На 

нашу думку, необхідність впровадження дієвої системи управління 

якістю продукції в Україні є нагальною. Адже, наразі системи 

управління безпечністю харчових продуктів застосовують практично в 

усьому світі як надійний захист споживачів від небезпек, які можуть 

супроводжувати харчову продукцію. Запровадження систем управління 

безпечністю харчових продуктів вимагає законодавство Європейського 

Союзу, США, Канади, Японії, Нової Зеландії та багатьох інших країн 

світу [4]. 
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На нашу думку, найбільш актуальною для вітчизняних харчових 

підприємств є система НАССР – система аналізу небезпечних чинників 

і критичних точок контролю (у латинській абревіатурі – НАССР 

«Hazard Analysis and Critical Control Point»). Це науково обґрунтована 

система, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції 

через ідентифікацію та контроль за небезпечними чинниками. Система 

НАССР є єдиною системою забезпечення безпечності харчової 

продукції, що довела свою ефективність і прийнята міжнародними 

організаціями. Використання системи НАССР дозволяє перейти від 

випробувань кінцевого продукту до розробки запобіжних методів 

забезпечення безпечності харчової продукції. 

Запровадження системи управління безпечністю харчових 

продуктів на підприємстві – тривалий процес, який стосується всіх 

служб і всього персоналу. Він не обмежується лише розробкою 

документації та наведенням елементарного порядку на виробництві. 

Для запровадження дієвої системи управління безпечністю харчових 

продуктів передусім необхідне навчання найвищого керівництва, групи 

НАССР, персоналу, що виконує роботи, які впливають на безпечність 

продуктів, і осіб, відповідальних за здійснення оперативного контролю. 

Таким чином проблеми якості і безпечності продукції в контексті 

забезпечення продовольчої безпеки дійсно мають місце в нашій 

державі, саме тому існує гостра необхідність впровадження на всіх 

підприємствах харчової промисловості єдиної визнаної системи 

управління якістю і безпечністю продукції НАССР. 
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СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА  

 

Стратегічне планування та управління для багатьох українських 

підприємств є новим, незвичним, але таким, що набирає силу явищем. 

Необхідність в ньому проявляється як в процесі переходу від планової 

економіки до ринкової, так і в складних, нестабільних умовах розвитку 

світової економіки. Важливість стратегічного управління 

обумовлюється також тим, що темпи змін зовнішнього середовища за 

швидкістю прояву часто випереджають відповідну реакцію 

підприємства, у зв'язку з чим зростає частота появи несподіваних, 

непередбачуваних для підприємства труднощів. Стратегічне управління 

покликане розширити горизонти передбачення, створити можливості 

своєчасної реакції підприємства на зміни зовнішнього середовища на 

ринках товарів, послуг і технологій, в науково-технічній, соціальній і 

політичній сферах. 

Головний орієнтир управління розвитком підприємництва – 

забезпечення його життєздатності. Надійність, стійкість, живучість, та 

вмотивованість до розвитку – основні складові життєздатності, які 

віддзеркалюють різні аспекти підприємництва. 

Стратегічне планування вносить суттєві корективи в методи 

управління, відкидаючи можливість керування діяльністю підприємства 

виходячи з екстраполяції минулих тенденцій. Виникає необхідність 

вносити стратегічні корективи в поставлені завдання згідно зі змінами 

на ринку, аж до можливості прогнозування виходу на ринок інших 

товарів. Ця управлінська концепція робить акцент на умови ринку, 

особливо на умови конкуренції та збуту як на критерій управління. 

Стрижнем стратегічного управління є стратегія, точніше система 

ринкових стратегій, що включає ряд взаємопов'язаних конкретних 

організаційно-економічних, правових і трудових стратегій. 

За М. Портером, стратегія – це створення унікальної й вигідної 

позиції, що передбачає певний набір видів діяльності. Якби була тільки 

одна ідеальна позиція, не було б ніякої потреби в стратегії [1]. 

На вибір ключових стратегій управління підприємством 

впливають чинники зовнішнього і внутрішнього середовища: цілі 

підприємства; масштаби підприємства; інвестиційна привабливість; 

стратегії конкурентів; існуючий потенціал підприємства; особливості 
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галузі; витрати на виробництво та збут; можливості підприємства. 

Стратегічне управління нерозривно пов’язане зі зміною обставин і умов, 

що зумовлює застосування ситуаційного підходу [2]. 

В сучасних умовах господарювання можна виділити такі підходи 

до вироблення стратегій: 

1. Контроль над затратами. Стратегії такого типу базуються на 

зниженні власних витрат в порівнянні із затратами конкурентів шляхом 

обов'язкового контролю над затратами, або шляхом регулювання 

розміру підприємства і обсягу продукції, завдяки чому досягається вища 

ефективність виробництва. 

2. Стратегія диференціації, її суть полягає в концентрації 

організацією своїх зусиль на декількох пріоритетних напрямах, де вона 

намагається мати більше переваг над іншими. Ці напрями можуть бути 

різними, тому варіантів стратегії на практиці існує дуже багато. 

3. Стратегія фокусування. В цьому випадку підприємство 

цілеспрямовано орієнтується на якусь групу споживачів, або на 

обмежену частину асортименту продукції, або на специфічний 

географічний ринок. У такому випадку часто говорять про нішу на 

ринку. 

Формування вдалої стратегії залежить від постійного аналізу 

таких елементів підприємства як фінансовий стан організації, який 

визначає, яку стратегію вибере керівництво в майбутньому; 

виробництво - має велике значення для своєчасної адаптації 

внутрішньої структури організації до змін зовнішнього оточення і її 

виживання в конкурентному середовищі; персонал; організаційна 

культура та імідж організації. 

Умовами успіху реалізації стратегії вважаються: забезпечення 

відповідності стратегії середовища; впевненість персоналу й 

менеджерів у своїх здібностях; готовність фірми до змін. Проблемами, 

пов’язаними з реалізацією стратегії, є: її невідповідність структурі 

фірми; високий ризик; відсутність навичок; слабкість інформаційних 

систем; недосконалість методів діяльності [3]. 

Стратегічні рішення потребують певних знань. Для вибору 

ефективної стратегії розвитку організації або для формування власного 

підходящого стратегічного плану для конкретного підприємства, 

необхідно, щоб менеджер, який буде приймати стратегічне рішення, 

розумів принципи побудови стратегії, вмів аналізувати фактори 

внутрішнього та зовнішнього середовищ організації та вплив, який вони 

справляють, був здібний до стратегічного мислення. 
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СПРИЯТЛИВІ УМОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО 

БІЗНЕСУ 

 

Одним з основних структурних елементів ринкової економіки є 

малий бізнес. Він представлявся у вигляді дрібнотоварного виробництва 

і був первинною вихідною формою ринкового господарювання. Саме 

тому дрібнотоварне підприємництво відіграло структуроутворюючу 

роль в історії становлення економіки конкурентно-ринкового типу. Ця 

специфіка та своєрідне функціональне призначення малого бізнесу 

набувають особливого значення для країн, які йдуть шляхом 

відтворення ринкової системи господарювання. У структурі сучасної 

змішаної економіки співіснують та органічно взаємодоповнюються 

малий, середній та великий бізнес. Але на відміну від двох останніх 

малий бізнес є вихідним, найбільш численним, а тому і найбільш 

динамічним сектором економіки. Відмінності між цими трьома видами 

бізнесу обумовлені різним рівнем суспільного розподілу праці, 

характером спеціалізації та усуспільнення виробництва, а також 

вибором технологічного типу виробничого процесу [1, с.1-2]. 

За даними Державної служби статистики, в Україні станом на 2016 

р. відсоток малих підприємств складає 95 %. Кількість підприємств 

представлені у табл. 1. 

 

 

 



172 
 

Таблиця 1 

Кількість підприємств в Україні у 2016 р. 
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306369 383 0,1 14832 4,9 291154 95,0 

 

Для того щоб національні підприємства могли виходити на 

глобальні ринки і успішно конкурували на них, перш за все у самій 

національній економіці має бути державна політика, що спрямована на 

підтримку та розвиток бізнесу в середині країни. Такі умови мають 

включати в себе першочергово – суттєве зниження податків та 

лібералізацію економіки, для того щоб підприємства могли вийти з 

«тіні» і почати легальну роботу.  

Також важливим є вільний рух капіталів. За умов глобалізації 

інвестори розміщують  вільні активи там, де найсприятливіший 

інвестиційний клімат. Через тінізованість української економіки 

основна маса інвестицій спрямовується у сфери діяльності з найвищою 

швидкістю обігу капіталу (торгівля, банківський сектор) або у 

придбання діючих прибуткових чи потенційно прибуткових 

підприємств. Якщо вітчизняні підприємці переймаються переважно 

збереженням наявних статків, то іноземні – завжди усвідомлюють 

небезпеку для економік їхніх країн, тому диверсифікують  капітал. 

Варто пам’ятати, що важливим у політиці сприяння для розвитку 

бізнесу залишається: захист прав власності на засоби виробництва, 

захист інтелектуальної власності, здоровий протекціонізм, спрямування 

ресурсів у «сектори росту» [2, c.7-8]. 

Висновки. Для розвитку бізнесу та економіки невід’ємною 

складовою є створення сприятливих умов для підприємств. Тільки після 

того, як буде розроблена і введена така державна політика в Україні 

з’явиться ще більше надходження інвестицій, нових підприємств і 

найкращі з них будуть виходити на глобальні ринки та створювати 

конкуренцію для провідних компаній світу. 
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КРИЗА СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ В УКРАЇНІ 

  

Загальновідомо, що у складі ВВП за витратами споживчі витрати є 

найвагомішими. Тобто їх скорочення суттєво впливає на падіння 

сукупного попиту в країні. Тому державні органи усіх країн світу 

завжди опікуються стимулюванням споживчого попиту задля 

підтримання стабільного економічного розвитку [3]. 

Здійснимо аналіз динаміки споживчого попиту в Україні за період 

2012-2017 рр. задля виявлення факторів гальмування економічного 

зростання в Україні.  

На споживчий попит в Україні напередодні вищезазначеного 

періоду (в 2011 р.) припадало 67,5% сукупного попиту. В цілому це 

відповідає світовим тенденціям: дещо вище відповідного показника в 

Чехії (50,8%), однак нижче, ніж в США (71,2%), для ЄС-27 ця частка 

складає 58%. Високі значення питомої ваги споживчого попиту 

засвідчують суттєву залежність економічного зростання країни від 

попиту домашніх господарств. Це означає, що бідне населення не може 

стати рушійною силою економічного зростання, що і відбувається на 

сьогодні в Україні.  

Падіння споживчого попиту України, особливо у 2014-2015 рр. 

було спровоковано: 1) гальмуванням реального ВВП України у 

попередні роки, фактично в 2012-2013 рр. взагалі не було ніякого 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/2/02.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/2/02.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/
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зростання реального ВВП (0,2% та 0% відповідно), що спричинило 

падіння реальної зарплати та роздрібного товарообороту в наступні 

роки; 2) галопуючою споживчою інфляцією, яка завжди позбавляє 

домашні господарства можливості заощаджувати та робити дорогі 

покупки; 3) запровадженням воєнного податку з пенсій та зарплат; 4) 

шаленим зростанням тарифів на ЖКГ; 5) на початку 2014 р. було 

обмежено доступ громадян до власних депозитів, тому результатом 

цього став занепад банківської системи країни, а також відволікання 

вільних державних ресурсів та відшкодування коштів вкладникам 

збанкрутілих фінансових структур; 6) більш ніж 3-х разова девальвація 

гривні (з 8 грн. за 1 долар в 2013 р. до майже 30 грн. в 2016 р.), що 

зробило занадто дорогим імпорт та імпортні енергоресурси.  

Усі ці чинники призвели до того, що в Україні 60% (деякі експерти 

вказують цифру 80%) населення живе за межею бідності. В Україні на 

сьогодні прожитковий мінімум складає 2 долара США на добу (поріг 

абсолютної бідності для мешканців країн Центральної та Східної 

Європи становить 4,3 долара США на добу) [4]. 

Цікавим є той факт, що в 2016 р. почалось економічне зростання, 

оскільки реальний ВВП зріс на 2,3%, при цьому не відбулося зростання 

питомої ваги споживчих витрат домогосподарств як основного 

локомотива економічного зростання, не знизились ціни, не було 

відмінено завищені тарифи ЖКГ, велика частина підприємств закрита 

та не має ринків збуту продукції. Виходячи з формули ВВП за 

витратами (Y = C+I+G+NX), пояснити таке зростання реального ВВП 

можливо лише за рахунок збільшення державних закупівель (G), тобто 

нарощування витрат державного бюджету. Якщо звернутися до 

статистики держбюджету України, то можна побачити наступне: за 

період 2012-2016 рр. відбувся приріст видатків держбюджету зі 

стабільним темпом близько 28%, тобто при падінні реального ВВП в 

2014-2015 рр. надходження до держбюджету зростали, що давало 

можливість збільшувати і державні видатки [2]. Це стало можливим 

лише з 2 причин: 1) інфляційні процеси; 2) внутрішні та зовнішні 

запозичення. Це означає, що підтримка сукупного попиту в Україні 

відбувалась лише за рахунок урядового попиту. Навіть незважаючи на 

позитивні тенденції у 2017 р., що відбувалися за рахунок підвищення з 1 

січня 2017 р. мінімальної заробітної плати до 3200 грн. (це призвело до 

збільшення доходів малодохідних категорій населення та сприяло 

зростанню споживчого попиту), говорити про відновлення ролі 

споживчого попиту для економічного зростання ще зарано.  

Підбиваючи підсумки, слід зазначити негативну тенденцію в 

економічному зростанні України, вона відбувається за рахунок інфляції 
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та зовнішніх і внутрішніх запозичень. Споживчий попит втратив з 

часом свою роль локомотива економічного зростання в Україні, 

оскільки більша частина населення знаходиться за межею бідності. 

Тому споживчий попит найближчим часом без кардинальних змін в 

урядовій політиці не зможе повернути собі звичну роль.  
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ГАЛУЗЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ: 

НАПРЯМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ 

 

Залізничний транспорт України відіграє важливу роль у 

задоволенні потреб економіки та населення країни. За обсягами 

вантажних перевезень залізниці України знаходяться на четвертому 

місці на Євразійському континенті, після залізниць Китаю, Росії та Індії 

[1].  

На сьогодні залізничний транспорт являється найбільш 

перспективним серед усіх видів транспорту України. За даними 

Державної служби статистики залізничний транспорт займає друге 

місце після автомобільного за перевезенням вантажів та пасажирів. При 

цьому вантажні перевезення формують більшу частину усіх доходів.  

http://www.ukrstat.gov.ua/
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У галузі існує низка проблем, які потребують вирішення, серед 

них: підвищення пропускної спроможності мережі залізниць України, 

оновлення та модернізація основних фондів, технічне і технологічне 

відставання українських залізниць від залізниць європейських країн, 

недостатність власних джерел для оновлення основних фондів, 

відсутність державної підтримки інноваційного розвитку залізничної 

галузі і низький рівень інвестиційної привабливості, недостатній рівень 

конкуренції на ринку надання транспортних послуг та невідповідність 

європейським вимогам доступу до ринку транспортних послуг тощо [1].  

На сьогодні відбувається розроблення законодавчої та 

нормативно-правової бази з урахуванням нормативних актів 

законодавства ЄС, зокрема розроблено нову редакцію Закону України 

«Про залізничний транспорт України», який презентує нову модель 

ринку залізничних перевезень, аналогічну європейським залізничним 

системам. 

ПАТ «Укрзалізниця» є найбільшим підприємством залізничної 

галузі, що здійснює централізоване управління процесом та регулює 

виробничо-господарську діяльність залізниць. Підприємство розробило 

проект Стратегії розвитку Товариства до 2021 року, який у тому числі 

включає проведення структурних перетворень[1]. 

ПАТ “Українська залізниця” є основним перевізником вантажів та 

пасажирів, що становить 82,4% від загального вантажопотоку та 

33,4% пасажиропотоку в країні [2]. 

Рис. 1. Сукупний дохід ПАТ «Українська залізниця» за 2012-2017 роки, 

млн. грн. 

Джерело: складено автором за даними [3]. 

 

У проекті фінансового плану на 2018 рік доходи від діяльності 

товариства заплановані у сумі 92188,7 млн. грн., а витрати - 91478,8 

млн.грн [2].  

Фінансові витрати підприємства у 2017 році зменшилися на 42%, 

що призвело до позитивних зрушень у динаміці чистого прибутку 

підприємства. 
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Рис. 2. Чистий прибуток (збиток) ПАТ «Українська залізниця» за 2012-

2017 роки, млн. грн. 

Джерело: складено автором за даними [3]. 

 

Фінансові та операційні результати ПАТ «Укрзалізниця» почали 

поліпшуватися в 2016 році після значного погіршення, викликаного 

негативним макроекономічним середовищем в Україні в 2014 і 2015 

роках. 

ПАТ “Українська залізниця” являється одним із найбільших 

платників податків України, заплативши у бюджет 9406,758 млн. грн. у 

2016 році. 

Інвестиції являються одним із найголовніших шляхів вирішення 

проблем галузі. У 2018 році передбачається освоєння ПАТ “Українська 

залізниця” капітальних інвестицій на суму 26947,8 млн. грн., що складає 

46,5 % до потреби. У 2017 році ця сума складала 16000,0 млн. грн., а у 

2016 фактичні капітальні інвестиції становили лише 68858,8 млн. грн. 

[2]. 

23 лютого 2018 року, було підписано Угоду між ПАТ 

«Укрзалізниця» та компанією «General Electric» про закупівлю та 

модернізацію локомотивів до 2034 року. 

Перший етап угоди заплановано на період із жовтня 2018 року до 

кінця першого кварталу 2019 року зі локалізацією мінімум 10% в 

Україні. Загальний обсяг поставок локомотивів до 2034 року досягне 

225. 

 Закупівля перших 30 локомотивів обійдеться "Укрзалізниці" у 

$140 млн із ПДВ. Як форма розрахунку береться процедура лізингу. 

Весь проект, за попередньою інформацією, обійдеться в $1 млрд. 

Поручителями угоди виступили "Укрексімбанк" і Citibank - з боку 

України та США відповідно. 

Завдяки Угоді відбудеться пожвавлення української 

промисловості, модернізація рухомого складу «Укрзалізниці», 

покращення інвестиційного клімату [4]. 

-18000

-16000

-14000

-12000

-10000

-8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

803 558

-15443
-16782

-7322

122

Чистий прибуток (збиток)



178 
 

 

Література 

1. Офіційний веб-сайт Міністерства інфраструктури України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://mtu.gov.ua/timeline/Zaliznichniy-transport.html  

2. Пояснювальна записка до консолідованого проекту фінансового 

плану ПАТ «Українська залізниця» на 2018 рік. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://gioc.uz.gov.ua/about/investors/financial_statements/  

3. Офіційний веб-сайт Укрзалізниці [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://gioc.uz.gov.ua/  

4. Обозреватель. Угода століття з General Electric: що дасть 

Україні контракт зі США [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/ugoda-stolittya-z-

general-electric-scho-dast-ukraini-kontrakt-zi-ssha.htm 

Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри міжнародних 

економічних відносин КНТЕУ Шнирков О. О. 

 

Рупчева А. О., студентка, 3 курс, 10 група, 

факультет міжнародної торгівлі та права, 

Київський національний торговельно-економічний університет, 

м. Київ 

 

ІТ-СФЕРА КРІЗЬ ПРИЗМУ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ 

ЗРУШЕНЬ В УКРАЇНІ 

 

У сучасному світі розвиток інформаційних технологій динамічно 

інтегрується у всі галузі світової економіки, безпосередньо впливаючи 

на формування стійких конкурентних позицій. Для України взаємний 

вплив ІТ-сфери та інших економічних галузей у зовнішньому 

середовищі відбувається в транснаціональному масштабі. Тому, 

проблема посилення національних позицій конкурентоспроможності на 

світовому ринку ІТ-послуг є надзвичайно важливою. 

Згідно IDC, ринок ІТ включає сукупність сегментів ІТ-обладнання, 

програмного забезпечення і ІТ-послуг. В сегмент ІТ-обладнання 

входять: комп'ютерні системи, персональні комп'ютери та планшети; 

периферійні пристрої (у т.ч. друковані пристрої й комп'ютерні 

монітори); системи зберігання даних; телекомунікаційне обладнання, 

смартфони і мобільні телефони [4]. 

За даними Держстату [3], експорт ІТ-послуг в Україні поступово 

нарощує свої обсяги, у 2016 році відбувся приріст зростання на 3,7%  

порівняно з попереднім періодом. Найбільших обсягів вітчизняний 

http://mtu.gov.ua/timeline/Zaliznichniy-transport.html
https://gioc.uz.gov.ua/about/investors/financial_statements/
https://gioc.uz.gov.ua/
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/ugoda-stolittya-z-general-electric-scho-dast-ukraini-kontrakt-zi-ssha.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/ugoda-stolittya-z-general-electric-scho-dast-ukraini-kontrakt-zi-ssha.htm
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експорт досягав у 2014 році  приріст у 13,4% (склавши 1,7 млрд дол. 

США). Найбільшу частку експорту стабільно складають саме 

комп’ютерні послуги. Головними причинами падіння експорту останніх 

років є зменшення попиту на українську продукцію через 

внутрішньоекономічну кризу; зростання собівартості української 

продукції. Частка експорту ІТ-послуг (у сукупності усіх видів послуг) в 

Україні продовжує зростати з кожним роком  від 7,9 % у 2012 р. до 

16,7 % у 2016 р. 

Динаміка імпорту ІТ-послуг демонструє неоднорідну тенденцію з 

підвищенням у 2013 р. (696,7 млн $) та у 2015 р. (548,3 млн $) та 

зниженням у 2012 р. (456,2 млн $) та у 2016 р. (420,4 млн $). У структурі 

імпорту,  перевагу мають комп’ютерні та телекомунікаційні послуги. 

Ключовою причиною скорочення потоків імпорту в Україні є 

девальвація національної валюти, що призвела до зростання цін на 

імпортні товари. Частка імпорту ІТ-послуг в Україну є порівняно 

меншою, аніж експорту (станом на 2016 р. склала 7,9 % у сукупному 

імпорті послуг) [3]. 

Провідними імпортерами вітчизняних ІТ-послуг є РФ, Велика 

Британія та Швейцарія, в той час як Україна закуповує ІТ-послуги 

переважно у США, РФ та Швейцарії [1].  

Показник ефективності експорту демонструє в Україні низький 

рівень ефективності експорту ІТ-послуг і становить 0,069%, в той час як 

ефективність експорту ІТ-послуг в США  38,984%, Швейцарії  

21,192%, РФ  0,713%.  

Серед усіх видів послуг, що присутні в структурі експорту 

України, послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні 

послуги займають 5-те місце за коефіцієнтом компаративної переваги 

(К=0,747), після послуг з переробки матеріальних ресурсів (К=4,742), 

роялті та інших послуг, пов’язаних з використанням інтелектуальної 

власності (К=3,893), послуг з будівництва (К=1,229) та транспортних 

послуг (К=1,062). 

Згідно з нещодавно опублікованим Всесвітнім економічним 

форумом «Глобальним звітом про розвиток інформаційних технологій-

2016», Україна за рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій цього року посіла 64 рейтингову позицію серед 139 країн 

світу, покращивши за рік результати на 7 пунктів. 

За оцінками експертів, українські ІТ-фахівці мають на 

міжнародному ринку вагомі конкурентні переваги, зокрема: 

• ціновий фактор (вартість послуг програмістів в Україні є 

співмірною з такою в Індії й у сім разів менша за послуги 
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американських спеціалістів, при тому, що розцінки програмістів зі 

Східної Європи наближаються до середньоєвропейського рівня); 

• широкий спектр та високий рівень технологічних компетенцій, 

що дає змогу гнучко реалізовувати ІТ-проекти підвищеної складності 

(на порядок вищі, ніж китайські або індійські); 

• власні дослідження і розробки, а також матеріально-технічна 

база для реалізації складних наукоємних проектів, гнучкість у 

використанні, розподілі та взаємозаміні ресурсів; 

• культурна та географічна близькість до Європи [2]. 

За дослідженнями компанії «GlobalLogic Україна», основними 

загрозами для ІТ-індустрії виступають наступні фактори: незахищеність 

прав інтелектуальної власності; нестабільні умови ведення бізнесу; 

недосконалість регуляторної та фіскальної політики; низькі темпи 

розвитку технічної освіти. 

За даними порталу DOU, у 2016 році Україна посіла перше місце в 

Європі за кількістю ІT-фахівців, попит на яких на світовому ринку 

зростає [5]. Кількість ІT-спеціалістів в Україні є найбільшою і стрімко 

зростаючою у Європі. 

Першочерговим завданням у контексті національної стратегії 

розвитку сфери ІТ в Україні повинно стати посилення 

конкурентоспроможності даної галузі, що може бути досягнуто 

наступними кроками: 

1)збільшення підготовки ІТ-фахівців необхідно перш за все в тих 

регіонах, де планується швидке і значне зростання нових робочих місць 

в ІТ-галузі (Київ, Харків, Львів, Дніпро і Одеса, тобто в де-факто 

сформованих ІТ-кластерах).  

2)більш вагома підтримка ринку ІТ з боку держави, зокрема уряду, 

за рахунок введення соціальних та податкових пільг українським ІТ 

компаніям та користувачам ІТ послуг; 

3)розширення пропозиції ІТ продуктів та послуг для підприємств 

України та зменшення їх вартості. 

4)формування національної стратегії, міжнародної і внутрішньої 

політики, сприятливої законодавчої, суспільної, економічної атмосфери 

у сфері використання інформаційних технологій; 

5)забезпечення потенційної можливості технологічного доступу 

населення до інформаційних, комп’ютерних технологій за рахунок 

об’єднання зусиль державного та приватного секторів економіки щодо 

розвитку інформаційної інфраструктури. 
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СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ЯПОНІЇ 

В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ  

 

Розбудова відносин з країнами  Азійсько-Тихоокеанського регіону 

(АТР)  є одним з пріоритетних напрямів зовнішньої політики України. 

Важливість розвитку політичного і економічного співробітництва з 

державами регіону визначається його роллю «локомотива» світової 

економіки, однієї з рушійних сил глобального розвитку та розміром 

споживчого ринку.У регіоні проживає більше третини населення світу – 

36,8%. Провідні країни регіону: КНР - постійний член РБ ООН, 

найбільша за населенням держава та друга економіка світу, Японія – 

третя економіка світу, Індонезія – найбільша мусульманська країна, 

«азійські тигри» - Сінгапур і Республіка Корея. Економічна співпраця 

України з AТР характеризується зростанням обсягів товарообігу. 

Найбільшими торговельними партнерами у регіоні є Китай, Японія та 

Республіка Корея. Беручи до уваги перетворення деяких країн АТР на 

експортерів капіталу, поступово розвивається інвестиційне 

http://www.trademap.org/
http://ena.lp.edu.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://idcukraine.com/
http://www.niss.gov.ua/articles/1301/
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співробітництво України з державами Східної і Південно-Східної Азії. 

Зокрема, розвиток торговельно-економічних відносин з Японією 

базується на принципах вільної торгівлі та ринкових відносинах з 

мінімальним державним втручанням (в Японії державних компаній 

майже немає) [2]. 

З огляду на високу платоспроможність Японії, яка на 60 % 

залежить  від імпорту продовольства, її ринок є надзвичайно 

перспективним для українських виробників сільськогосподарської 

продукції. Протягом останніх років Україна щорічно постачала до 

Японії зерна на 330 млн дол. США, що становить більше 70 % усього 

українського експорту до цієї країни. У 2015 році частка експорту 

українських зернових культур в Японію збільшилася вдвічі і склала 148 

млн дол. США [1]. 

Український експорт в Японію традиційно має сировинний 

характер з низьким ступенем переробки. Найбільш перспективною є 

торговельна співпраця в агропромисловій, металургійній та хімічній 

галузях. Так, основними експортними позиціями України до Японії є 

наступні: руди та концентрати залізні (49%), алюміній необроблений, 

титан  та вироби з титану, феросплави, які складають загалом понад 

97% українського експорту до Японії. Значна доля японського імпорту 

до України – 55% належить автомобілям легковим та іншим 

транспортним засобам; 11% -  енергетичному обладнанню; 6,4% – 

оптичним приладам та обладнанню (6,4%) [4].  

Аналізуючи зовнішньоторговельний баланс Японії та України в 

2016 році, робимо висновок про значне перебільшення імпорту над 

експортом, що підкреслює зацікавленість Японії у співробітництві із 

нашою країною, адже обсяг імпорту в Японію із України був в три рази 

більший за обсяг експорту. 

При цьому дані Укрстату демонструють скорочення експортної 

продукції на 21,4% в порівнянні із 2015 роком, тоді як імпорт 

збільшився на 44,4% за цей же період, що також свідчить про існування 

певної тенденції у зовнішньоторговельних відносинах між нашими 

країнами, яка розвивається надалі, що видно із даних табл. 1. 

Прослідковується подальше зростання імпорту з України в 

Японію, хоча темпи приросту трохи менші ніж за попередній період, та 

зміна тенденції в експорті продукції в Україну, що свідчить про 

наявність тісних економічних зв’язків між нашими країнами. 

Японські компанії зацікавлені інвестувати в українські 

виробництва, продукція яких призначена для експорту на її ринки. 

Прямі іноземні інвестиції з Японії в Україну, станом на жовтень 2017 р., 

становили 140,4 млн дол. США та зосереджені у сфері продажу та 
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обслуговування транспортних засобів японського виробництва, а також 

у виробництві тютюнової продукції («Джапен Тобако»). 

Таблиця 1 

Зовнішньоторгівельний баланс Японії у 2017 році 

 

Експорт Імпорт 

Сальдо 
млн 

дол. 

США 

 % 

 до  

2016 

 % до 

загального 

обсягу 

млн 

дол. 

США 

 %  

до          

2016 

у % до 

загального 

обсягу 

217,9 117,6 0,5 723,5 131,1 1,5 – 505,6 

Джерело: складено автором за [3]  

 

Основна японська інвестиція за останній час в Україну є завод 

компанії «Фудзікура» у Львові (індустріальний парк Львова «Рясне 2») з 

виробництва електрокабельного обладнання для автомобілів, що 

реалізуються на європейському ринку [4]. 

Позитивний клімат для подальшого інвестування Японією у 

вітчизняне господарство підтримала і Угода про сприяння та взаємний 

захист інвестицій між Україною та Японією (2015 р.).  

Важливим пріоритетом співпраці України та Японії є розвиток 

енергозберігаючих технологій, які можуть бути застосованими у різних 

секторах економіки нашої країни. Енергетична безпека України 

залишається важливою економічною та політичною проблемою. 

Співпраця наших країн здійснюється також в рамках Схеми зелених 

інвестицій (відповідно до Кіотського протоколу, а також в рамках 

окремих двосторонніх проектів.  

Японія є провідною країною у впровадженні інноваційних 

організаційно-управлінських технологій, ефективність яких доведена 

позитивним досвідом цієї країни. Цінний, корисний досвід маленької 

країни в стрімкому економічному зростанні в після воєнні роки завдяки 

індустріалізації країни, що забезпечила зростання продуктивності праці, 

сучасному менеджменту та бережливому відношенню до 

навколишнього природного середовища, необхідно досліджувати, 

аналізувати та використовувати в практиці розбудови нашої країни.  

Таким чином, стратегічними напрями співробітництва між 

Україною та Японією в економічній сфері є подальший розвиток 

експорту-імпорту та їх диверсифікація, використання досвіду Японії в 

рішенні економіко-екологічних питань та ефективного впровадження 

організаційно-управлінських технологій у розбудові інноваційної 

економіки.                           
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РИНОК ПОСЛУГ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ 

 

Авіаперевезення відіграють важливу роль у сфері послуг МЕВ. 

Основні переваги даних послуг полягають в оперативності доставки, яка 

обумовлена високими швидкісними характеристиками польотів; 

значному скороченні відстані між пунктами маршрутів за рахунок 

відсутності впливу на них рельєфу місцевості; можливості вибору 

альтернативних маршрутів; різноманітності рейсів; можливості 

оперативного реагування на зміну попиту на напрями та види 

перевезень. 

У структурі зовнішньої торгівлі послугами за 2017 рік 

переважають транспортні перевезення, серед яких авіаперевезенням 

віддають друге місце в експорті і перше в імпорті. Тому в умовах 

європейської інтеграції за останні декілька років відбувається тенденція 

до збільшення надання повітряних послуг. 

За останній рік можна спостерігати позитивну динаміку експорту 

та імпорту повітряних перевезень. Міжнародна частка збільшилась на 

28,6% та становила 9,613 млн осіб за 2017 рік, коли у 2016 році – 7,5 

млн осіб, внутрішня частка збільшилися на 17,5% і дорівнювала 0,94 

млн осіб порівняно з 0,8 млн осіб за 2016 рік. Також відбувся значне 

зростання в експорті та імпорті авіаперевезень (рис.1) [1]. 

http://iac.org.ua/yaponiya-nash-nadiyniy-drug-i-globalniy-partner/
http://iac.org.ua/yaponiya-nash-nadiyniy-drug-i-globalniy-partner/
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Рис. 1. Динаміка зовнішньої торгівлі повітряних послуг в Україні 

[1] 

 Рис. 2. Зростання експорту та імпорту повітряних транспортних послуг 

та автомобільних із залізничними [1] 

 

В загальній структурі транспортних послуг велику частку 

займають залізничий та автомобільний, які також мають значне 

зростання за 2016-2017 роки. Рис. 2 свідчить про те, що експорт та 

імпорт авіаперевезень зростає швидшими темпами. 

Найбільші обсяги перевезень припадають на 6 авіакомпаній: «Роза 

Вітрів», «Міжнародні авіалінії України», «Азур Ейр Україна»,«Браво», 
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«Атласджет Україна» та «Анда Ейр»(почала виконувати пасажирські 

перевезення у вересні 2016 року). Мало місце   

значне зростання (на 52,2 відсотка) кількості перевезених 

пасажирів   

вітчизняними авіакомпаніями у міжнародних рейсах на 

нерегулярній основі. Авіакомпанією «Міжнародні авіалінії України» 

забезпечено зростання обсягів пасажирських перевезень порівняно з 

2015 роком на 24,9%, з 2016 – на 20%, «Роза вітрів» – на 75,8%, з 2016 – 

у 2,9 раза, «ЯнЕір» – у 6,8 раза та «Атласджет Україна» – в 10,5 раза, з 

2016 – на 86,2 відсотка [2]. 

Перевезення вантажів та пошти виконувала 21 вітчизняна 

авіакомпанія, 83% яких здійснили АТП ДП «Антонов», авіакомпаніями 

«Міжнародні авіалінії України», «ЗетАвіа», «Максімус Еірлайнс», 

«Українські вертольоти, «Альфа Ейр» та «Кавок Ейр». Порівняно з 2016 

роком кількість компаній зросла з 18 [3]. 

Фактори, які спричинили зростання зовнішньої торгівлі 

повітряних перевезень: 1) «покращення» економіки України; 2) 

підвищення соціальних виплат; 3) розробка нових проектів випуску 

літаків (АТП ДП «Антонов» планує випустити 70 літаків за наступних 5 

років); 5) введення безвізового режиму з ЄС. Останній чинник сприяє 

появі більшого числа компаній-лоукостів. Лоукости – це авіакомпанії, 

які продають квитки за низькою ціною і пропонують мінімум сервісу. 

Такі перевізники відмовляються від багатьох послуг, які надають 

традиційні авіакомпанії, що і дає змогу знизити вартість перевезення. 

Якщо до введення безвізового режиму існувало 2 такі представники – 

угорський Wizz Аir і турецький Pegasus, то на липень 2017 року їх 

налічувалося понад 10, куди увійшли й українські – Міжнародні 

авіалінії України та Yanair, ціни на квитки яких є меншими за ціни 

інших [4]. 

Прогнозується, що співробітництво України та міжнародних 

компаній буде зростати, адже вже на сьогодні компанія Qatar Airways 

планує збільшити географію своїх польотів на нашій території, польська 

авіакомпанія LOT запустить рейси з Ольштина до Львова в березні 2018 

року, естонська авіакомпанія Nordica планує літати з Таллінна до Івано-

Франківська, новий лоукост Ernest Airlines та національний SkyUp 

виходять на український ринок, а також Ірландський авіаперевізник 

Ryanair і Міжнародний аеропорт "Бориспіль" укладають домовленості 

про співпрацю [5]. 
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УКРАЇНСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА У ПPOГPАМІ COSME  

 

1 веpеcня 2017 poку нaбpaв чиннocті дoгoвіp пpo пoглиблену тa 

вcеocяжну зoну вільнoї тopгівлі (ПВЗВТ) між Укpaїнoю тa 

Євpoпейcьким Coюзoм. Пoпеpедньo з 1 cічня 2016 poку дaний дoгoвіp 

зacтocoвувaвcя тимчacoвo.  

Пpoтягoм чacу дії ПВЗВТ бaгaтo укpaїнcьких кoмпaній вже 

cкopиcтaлиcя пеpевaгaми, щo нaдaє дaнa угoдa, для вихoду нa 

євpoпейcькі pинки, a ЄC зміцнив cвoї пoзиції як нaш ключoвий 

тopгoвий пapтнеp. Згіднo з дaними Деpжaвнoї cлужби cтaтиcтики 

Укpaїни, oбcяг екcпopту з Укpaїни дo ЄC у 2017 poці зpіc нa 4,04 млpд. 

дoл. CШA aбo 29,92% (у пopівнянні з 2016 poкoм) і cклaв 17, 53 млpд. 

дoл. CШA (у 2016 poці дaний пoкaзник cтaнoвив 13,49 млpд. дoл. CШA) 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.avia.gov.ua/
https://www.epravda.com.ua/publications/2018/02/8/633878/
https://espreso.tv/article/2017/07/12/yakscho_ne_ryanair_yaki_loukosty_litayut_z_ukrayiny
https://espreso.tv/article/2017/07/12/yakscho_ne_ryanair_yaki_loukosty_litayut_z_ukrayiny
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[1]. Чacткa екcпopту Укpaїни дo ЄC у зaгaльнoму укpaїнcькoму екcпopті 

cтaнoвить  40,53%. 

Уpяд Укpaїни у тpaвні 2017 poку cхвaлив Cтpaтегію poзвитку 

мaлoгo тa cеpедньoгo бізнеcу в Укpaїні дo 2020 poку. Метoю Cтpaтегії є 

cпpияння poзвитку підпpиємництвa в Укpaїні шляхoм cтвopення 

cпpиятливих умoв для відкpиття, ведення і зpocтaння мaлoгo і 

cеpедньoгo підпpиємництвa чеpез кoнcoлідaцію зуcиль уcіх 

зaінтеpеcoвaних cтopін, щo зaбезпечить coціaльнo-екoнoмічний 

poзвитoк в кpaїні тa підвищення pівня життя населення [4]. 

Кpім цьoгo, у гpудні 2017 poку Уpядoм булa зaтвеpдженa 

Екcпopтнa cтpaтегія Укpaїни, щo булa poзpoбленa Мініcтеpcтвoм 

екoнoмічнoгo poзвитку тa тopгівлі Укpaїни зa учacті бізнеcу тa 

екcпеpтнoгo cеpедoвищa. Пpедcтaвленa cтpaтегія є Дopoжньoю кapтoю 

cтpaтегічнoгo poзвитку тopгівлі нa пеpіoд 2017-2021 poків. Ocнoвна 

мета данoгo дoкумента – пеpехід Укpаїни дo «екcпopту наукoміcткoї 

іннoваційнoї пpoдукції для cталoгo poзвитку та уcпіху на cвітoвих 

ринках» пеpедбачає виpішення тpьoх ocнoвних завдань з її pеалізації: 

cтвopення cпpиятливих умoв, щo cтимулюють тopгівлю та іннoвації для 

дивеpcифікації екcпopту; poзвитoк пocлуг з підтpимки бізнеcу та 

тopгівлі, здатних підвищити кoнкуpентocпpoмoжніcть підпpиємcтв, 

зoкpема малих та середніх підприємств; зміцнення навичoк і 

кoмпетенцій підпpиємcтв, неoбхідних для учаcті в міжнаpoдній тopгівлі 

[3]. 

У 2015 poці Укpаїна набула cтатуcу аcoційoванoгo члена вocьмoї 

Pамкoвoї пpoгpами ЄC щoдo дocліджень та іннoвацій «Гopизoнт 2020». 

У pамках данoї пpoгpами укpаїнcькі підпpиємcтва-учаcники не лише 

oтpимали пpавo пoдавати заявки на учаcти у pізнoманітних пpoектах, а 

й набули пpава впливати на пpoцеc фopмування її зміcту, а такoж 

ефективнo дoлучатиcя дo євpoпейcькoгo наукoвo-дocліднoгo пpocтopу.  

У беpезні 2017 poку Укpаїна набула cтатуcу деpжави-учаcниці 

пpoгpами ЄC «Кoнкуpентocпpoмoжніcть підпpиємcтв малoгo та 

cеpедньoгo бізнеcу (COSME) (2014-2020)». Завдяки залученню дo 

пpoгpами COSME Укpаїні cтали дocтупні pізнoманітні пpoекти та 

пpoгpами, які надають мoжливіcть бpати учаcть у кoнкуpcах, метoю 

яких є oтpимання гpантів та фінанcування пpoектів poзвитку малoгo та 

cеpедньoгo бізнеcу, на які виділенo бюджет у poзміpі близькo 900 млн. 

євpo. Такoж дана пpoгpама пеpедбачає мoжливіcть укpаїнcькoгo бізнеcу 

oтpимувати кoнcультації, тpенінги, здійcнювати пoшук нoвих бізнеc-

паpтнеpів. 

На пpактиці для укpаїнcьких підпpиємців заcтocування данoї 

пpoгpами cталo мoжливим у pамках відкpиття дocтупу дo пpoекту 
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COSME – Євpoпейcькoї меpежі підпpиємців (Enterprise Europe 

Network, EEN), за дoпoмoгoю якoгo мoжна oтpимати кoнcультативну та 

іннoваційну підтpимку, а такoж інфopмацію пpo інші підпpиємcтва, 

наукoвo-дocлідне cпівpoбітництвo тoщo. 

В Укpаїні пpедcтавленo віcім паpтнеpів кoнcopціуму EEN-Ukraine, 

кoнтактні дані вcіх мoжна знайти на cайті Мініcтеpcтва екoнoмічнoгo 

poзвитку і тopгівлі. Кoнcopціум пoвинен інфopмувати пpo мoжливocті 

пpoгpам COSME, Гopизoнт-2020 та інших пpoектів ЄC cпpямoваних на 

фінанcoвoї підтpимку підпpиємcтв, дocтупних для Укpаїни. 

Кoжній кoмпанії, щo заpеєcтpувалаcя в EEN надаєтьcя мoжливіcть 

oтpимувати дані пpo пoтенційних паpтнеpів, щo підібpані з уpахування 

індивідуальних інтеpеcів, а такoж інфopмацію пpo вcі пoдії, щo 

пpoхoдять в pамках EEN. Такoж EEN дoпoмагає кoмпанії в пoшуку та 

залученні інoземних інвеcтицій та іннoваційних технoлoгій, щo, у cвoю 

чеpгу, cпpиятиме підвищенню її  кoнкуpентocпpoмoжнocті на cвітoвих 

pинках. У найбільш пеpcпективних та іннoваційних кoмпаній-

екcпopтеpів є мoжливіcть poзміcтити cвoю влаcну бізнеc-пpoпoзицію в 

даній меpежі. 

EEN є лише oдин із багатьoх інcтpументів за дoпoмoгoю яких 

Export Promotion Office (ЕPO) надає дoпoмoгу укpаїнcьким підпpиємцям 

на абcoлютнo безoплатній ocнoві. На cьoгoднішній день в cиcтемі ЕЕN 

заpеєcтpувалocя більше 100 укpаїнcьких підпpиємcтв, які pегуляpнo 

oтpимують пpoпoзиції пpo паpтнеpcтвo від інoземних кoмпаній [2]. 

Таким чином, завдяки учаcті в пpoгpамі COSME підпpиємcтва 

малoгo та cеpедньoгo бізнеcу Укpаїни oтpимали більше мoжливocтей 

для вихoду на pинoк ЄC. Пpикладoм уcпішнoгo втілення данoгo пpoекту 

є укpаїнcька кoмпанія, щo заpеєcтpувалаcя на pеcуpcі EEN за 

дoпoмoгoю ЕPO в тpавні 2017 poку, вже напpикінці липня підпиcала 

кoнтpакт з паpтнеpoм з Великoбpитанії на poзpoбку і виpoбництвo 

виcoкoтехнoлoгічних пpиcтpoїв. Кpім цьoгo, пpoпoзиції шеcти 

укpаїнcьких кoмпаній, щo надали cвoї пpoпoзиції в меpежі EEN заpаз 

пpoхoдять пpoцеc пеpевіpки євpoпейcькими екcпеpтами, а пpoфілі ще 

чoтиpьoх кoмпаній вже затвеpджені й пpедcтавлені 600 бізнеc-

opганізаціям і деcяткам тиcяч підпpиємців. 
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DIGITALIZATION AS THE WAY OF DEVELOPMENT FOR 

UKRAINIAN ENTERPRISES 

 

Digitalization can dramatically improve production efficiency, but 

domestic companies are slow to invest in new technologies. 

Digitalization is rapidly spreading all over the world. Ukraine has 

human and investment potential to make itself known on the world stage in 

the field of advanced digital solutions. 

Internet of things, digitalization, digital transformation, machine 

learning, artificial intelligence, machine vision - these expressions have 

become commonplace, although not everyone can fully imagine what it is. 

Large industrial companies in Ukraine somehow try to introduce new 

information approaches, create innovative divisions and employ executives 

who must be responsible for the selection and dissemination of new 

technologies in production. 

However, business is cautious. In part, this is due to the fact that 

shareholders and senior management do not have a clear understanding of 

what the market expects in the next 5-10 years due to rapidly developing 

technologies. The newest technologies, which could not even have been 

dreamed of before, arise and become mass and accessible in one or two years.  
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On the other hand, start-ups, which are rapidly and in great numbers 

appearing on Ukrainian market, soon find themselves in a dead end: startups 

do not see the way of further development of the product or service; they 

cannot meet the requirements of consumers because of the constantly 

changing business environment. 

The result is a mistrust of the participants in the environment to each 

other and, as the outcome, great caution in the steps. Business does not hurry 

to invest in new technologies. Technology producers do not understand how 

to justify the need and ensure the payback of their products. 

The uncertainty of the future, the availability of ever larger volumes of 

information and the speed with which changes in the usual products and 

services occur make it impossible to plan and develop long-term road maps 

for digital transformation 3-5 years ahead [1]. 

What is solution? The answer is – joint development, by rallying 

business and developers. The Agile methodology comes to the aid, allowing 

creation of a combination of short-term plans and long-term vision, which is 

constantly adjusted as we move forward. 

Reasoning about the digital revolution, it is appropriate to mention the 

model Fail-Fast. Borrowed from developers, it works great not only in the IT 

field, but also in other business areas. Briefly, the Fail-Fast process can be 

described as follows: the selected technologies are quickly tested, then a 

decision is made about their applicability and economic value, the 

technologies are launched in a simplified scheme, on a limited scale, after a 

certain time, the results are evaluated, a verdict is issued: fail or success. 

Successful technologies are introduced into the production process. The 

advantages of this approach are obvious: the practical applicability of 

technology is immediately apparent in practice.  

In production, large amounts of information are read from 

instrumentation and recorded on servers. Studies show that only 5% of this 

information is subsequently used on average. This means that even with the 

current level of automation, there is a great potential for improving the 

efficiency and timeliness of management decisions. 

For most major Ukrainian enterprises in the mining and chemical 

industries, the mass production for export is typical. In this case, the main 

emphasis of digitalization will be aimed at reducing operational costs, 

improving the quality level and timeliness of deliveries to the end user. 

Author would like to offer 3 practical steps to start digitalization this 

year: 

1. Implement measures to increase the level of use of available 

information when making managerial decisions from 5% to 30-50%. 
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These activities include structuring the information received, 

classifying it, determining the levels at which it can be useful for making 

managerial decisions, developing algorithms for the further movement of the 

processed information, storing it, and using the obtained data for analysis and 

comparison of the production process indicators in the future. 

2. Attract external experience (partners, business consultants, etc.) to 

identify priority activities and projects for the digitization of production. 

Acting quickly is obligatory, but new technologies require new 

competencies, and drastic changes in production management processes can 

lead to system failure and panic. External view and external experience are 

extremely important for manufacturing companies, for the first time 

embarking on a transformation. 

3. Launch mini-projects on adaptation, testing and deployment of new 

technologies in production sites. 

In conditions of uncertainty, the strategy "to try and correct" works 

better. This is safer and more effective than developing a detailed plan for 

many months ahead. 

Learning the success stories, experience of other enterprises in different 

industries is the key to success in technological sphere. 

There are many examples: BMW plant with the use of technologies of 

augmented reality and robots; or Transformer factory AMRC Factory 2050 in 

Sheffield, which can quickly reconfigure the production of complex and 

high-tech components [2]; and there are many other examples.  

The main condition in choosing the direction of digitalization - the 

applicability of certain technologies should be justified and justified from the 

point of view of the economy and the future of the company. Correctly 

chosen transformation model forces technologies to work in the necessary 

direction: to change the product itself or to reduce costs and improve the 

level of service for customers. 

In general, the task is clear: to learn from the best, to choose in favor of 

technologies with economically valid applicability, to use short-term, but 

more precise planning techniques, to adjust the course as we move forward, 

to use the current situation on the market with "cautious" players in their own 

interests. All these solutions, if applied correctly, will bring Ukraine to 

prosperity.   
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ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНІЙ 

КООПЕРАЦІІ 

 

Питання підвищення національної конкурентоспроможності 

завжди було актуальним для України. Динамічний розвиток 

прогресивних технологій та їх стрімке поширення світом сприяє тому, 

що воно стає все більш гострим і потребує від держави рішучих дій. Так 

як високі конкурентні позиції країни засвідчують її сталий економічний 

розвиток, високий рівень життя населення, сприятливе бізнес-

середовище, наявність інтелектуального та фінансового потенціалу, то 

їх посилення стало б для України ключем до вирішення багатьох 

економічних проблем. 

У сучасних умовах, коли під впливом глобалізаційних процесів 

виробничі ланцюги все тісніше переплітаються між країнами, а 

роботизація праці стає реальністю, високотехнологічні галузі 

потребують особливої уваги. Досвід зарубіжних країн підтверджує, що 

успішнішими є саме ті національні економіки, в яких сформовані 

найбільш сприятливі умови для розробки та реалізації інноваційних 

проектів. Україна у рейтингу країн з найбільш інноваційною 

економікою у 2017 році посіла 42 місце (всього у рейтингу 50 позицій), 

втративши одну позицію порівняно з 2016 роком. Даний рейтинг має 

назву Індекс інновацій Bloomberg, який складається на основі оцінок 

семи показників: витрати на НДДКР, продуктивність, присутність в 

економіці високотехнологічних підприємств, поширеність вищої освіти, 

додана вартість товарів, кількість зареєстрованих патентів і кількість 

дослідників [3, с.84]. Перше місце стабільно займає Південна Корея 

саме через вагомі вкладення в наукові дослідження та розробки, 
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патентну активність, а також наявність виробництва з високою доданою 

вартістю. 

Якщо ж проаналізувати результати, отримані при вирахуванні 

індексу глобальної конкурентоспроможності для однойменного 

відомого та комплексного рейтингу, то висновки будуть невтішними. 

Україна цього року посіла 81-е місце серед 137 країн світу. І хоча в 

порівнянні з попереднім роком позиція країни підвищилась на чотири 

сходинки, але інноваційна складова впала на 9 пунктів [1]. Це означає, 

що переважна більшість виготовленої в Україні продукції має низьку 

додану вартість. Така тенденція негативно впливає на економічну 

систему країни та робить її вразливішою до зовнішніх чинників. Тому 

слід приділити особливу увагу високотехнологічним галузям, які 

фактично формують глобальний виробничий ландшафт у більшості 

країн з розвиненою економікою і можуть запропонувати шляхи 

досягнення або підтримки конкурентоспроможності. 

Так, наприклад, авіаційна промисловість здатна забезпечити 

високі темпи економічного росту країни та суттєво посилити 

інноваційну складову у виробництві. До того ж, розвиток авіаційної 

промисловості значно впливає на стан суміжних галузей за рахунок 

включення їх у виробничі цикли розробки, виробництва та експлуатації 

авіаційної техніки. І хоча наразі уряд намагається сприяти її розвитку, 

вирішальним поштовхом для її відродження може слугувати саме 

міжнародна кооперація. Для підтвердження розглянемо діяльність ДП 

«Антонов» як провідного авіапідприємства літакобудівної галузі 

України, що виробляє високотехнологічну продукцію з високою 

доданою вартістю. 

Перш за все відмітимо, що 2017 рік став багатим на кількість 

залучених інвесторів та підписаних міжнародних контрактів. З 

Саудівською Аравією вдалося досягти домовленостей про розробку Ан-

132 і його спільне виробництво. Перші літаки даного типу почнуть 

збирати у місті Таїф у 2019 році [5]. Одночасно з цим на українському 

заводі буде відбуватись паралельне виробництво. Світовий попит на 

Ан-132 оцінується у понад 300 машин: 250 літаків для Близького Сходу 

і близько 100 для Індії [4]. Конкурентними перевагами вітчизняного 

літака є його орієнтація на  складні кліматичні та географічні умови 

(спека, піски) та здатність сідати на високогірних аеродромах. Завдяки 

таким особливостям ринок збуту поширюється на Азію та Африку. Це 

досягнення можна вважати подвійним, адже Ан-132 – перший літак, 

виготовлений без використання російських комплектуючих.  

Окремою ланкою діяльності ДП «Антонов» є виробництво 

військових транспортних літаків. Одним з найуспішніших екземплярів є 
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Ан-178 вантажопідйомністю 18 тон, який може літати на 5500 тис. 

метрів на висоті 12 км та здійснювати посадку навіть на ґрунтові 

аеродроми. У 2016 році підприємство уклало з азербайджанською 

компанією Silk Way Airlines твердий контакт на 10 Ан-178, перші два 

мають поставити вже до кінця 2018 року. Причому 8 літаків 

складатимуть в країні партнера вже за три роки [4]. 

Такі позитивні зміни стали можливими завдяки прийняттю 

стратегічно важливого Закону щодо створення умов для міжнародної 

кооперації та розвитку вітчизняного літакобудування [2]. Адже цей 

документ передбачає надання державним суб'єктам літакобудування 

можливості створювати спільні підприємства із зарубіжними 

партнерами. У такий спосіб собівартість проектів зменшується 

приблизно на 20%, що стимулює розширення спеціалізації та 

міжнародної кооперації. До того ж, ризики розподіляються між 

учасниками проектів рівномірно, збільшується потік інвестицій і 

відкривається доступ до нових ринків. Окремо слід виділити, що 

засновники господарських товариств не відповідають за зобов’язаннями 

створених за їх участю товариств, а несуть ризик збитків тільки у межах 

вартості своїх вкладів. Це суттєво знижує ймовірність негативного 

впливу такого роду діяльності на підприємства.  

Отже, для того, щоб займати гідну позицію у світових рейтингах 

та відновити свій промисловий потенціал, Україні слід налагоджувати 

виробничі зв’язки з іншими країнами. Участь у світових виробничих і 

торговельних ланцюгах позитивно вплине на конкуренто-спроможність 

як товарів, так і економіки загалом. Приклад ДП «Антонов» 

підтверджує цю гіпотезу і доводить, що міжнародна кооперація може 

сприяти запобіганню втраті науково-технічного, інтелектуального, 

технологічного та виробничого потенціалу країни і посиленню її 

позицій на світовій арені. 
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РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В РОЗВИТКУ 

МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

  

Важливим чинником сучасної державної економічної політики є 

підтримка національного бізнесу (підприємницької діяльності), яка 

здійснюється, як на державному, так і на регіональному рівнях.Для 

сприяння підприємницькій діяльності необхідна підтримка з боку 

владних структур та громадських організацій, яка забезпечить розвиток 

та ефективне функціонування підприємницьких структур. 

Ключовим пріоритетом розвитку національного бізнесу в Україні 

є вжиття заходів щодо розвитку підприємницької діяльності. Дане 

питання потрібно розглядати на рівні проблем національної безпеки, 

оскільки за ними стоять такі гострі питання як зайнятість населення, 

створення нових робочих місць, податкові надходження, соціальна та 

політична стабільність у державі, а також частка структурних реформ у 

базових галузях промисловості [5]. 

Одним із основних завдань місцевих органів влади має бути 

сприяння створенню бізнес-структур, розширення існуючих та 

залучення нових. Державні органи зобов’язані підтримувати, 

стимулювати та заохочувати розвиток підприємництва в регіонах. 

Здійснювати підтримку розвитку малого та середнього бізнесу 

можуть не лише державні органи влади, а й міжнародні організації, які 

поділяються на 4 групи: 

-організації, які мають відношення до створення державних 

програм підтримки та розвитку малого бізнесу; 

-кредитно-фінансові організації та установи, які надають кредити 

на створення та розвиток бізнес-структур; 

-донорські організації, які займаються фінансовою підтримкою 

підприємницької діяльності на безповоротній основі; 

http://milnavigator.com.ua/
http://uprom.info/news/
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-сервісні організації в галузі розвитку інфраструктури підприємств 

малого бізнесу [5]. 

Розглядаючи кредитування малого та середнього бізнесу 

ресурсами міжнародних фінансових організації, можна виділити 

програми ЄБРР, Німецько-Українського Фонду, Агентства США з 

Міжнародного Розвитку (USAID) та інші [1]. 

В Україні діють такі програми, як: 

1) Програма Німецько-Українського Фонду (НУФ). Фонд надає 

кредити відібраним українським банкам-партнерам для подальшого 

кредитування мікро-, малих і середніх підприємств, що відповідають 

вимогам, які висуваються в рамках Програм та проектів НУФ [4]. 

Головна мета діяльності Німецько-Українського фонду – 

посилення конкурентоспроможності українських мікро-, малих і 

середніх підприємств (ММСП) шляхом надання їм кредитів для 

фінансування інвестицій та обігових коштів через обрані банки-

партнери [4]. 

2) Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) – надає 

допомогу країнам регіону (Україна, Білорусія, Молдова) у здійсненні 

переходу до ринкової економіки на широкій суспільній базі. Програма 

здійснюється за такими напрямками: демократія та самоврядування, 

економічне зростання та розвиток соціального сектора [1]. 

3) Кредитна лінія ЄБРР – EU4Business. Проект допомагає 

малим та середнім підприємствам скористатися можливостями, які 

пропонує Поглиблена та всохоплююча зона вільноїторгівлі (ПВЗВТ) 

між Грузією, Молдовою, Україною та Європейським Союзом. ЄБРР 

сприяє МСП в отриманні доступу до фінансування інвестицій, 

передбачених ПВЗВТ, через місцеві партнерські фінансові установи [2]. 

В рамках цієї програми для українських МСП з річним товарообігом 

понад 1 млн. євро ЄБРР пропонує широкий спектр фінансових 

інструментів, включаючи кредити першої черги, субординовані та/або 

конвертовані кредити, привілейовані або звичайні акції [3]. 

Серед усіх підприємств України малий та середній бізнес складає 

99,8%. Для порівняння, в Німеччині малий та середній бізнес складає 

99,7% всіх суб’єктів господарювання. Тобто, в Україні зараз навіть 

вищий показник [4]. 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

розробило Стратегію розвитку малого та середнього бізнесу в Україні 

до 2020 року. Вона передбачає, що український малий та середній 

бізнес повинен наростити обсяги реалізації, частку у валовій доданій 

вартості та прибутки [4]. Багато надій Мінекономіки покладає на 

розвиток інноваційного бізнесу. 

https://issuu.com/mineconomdev/docs/short_sme_strategy_apr2017_revas
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На сьогоднішній день малий та середній бізнес має надії на 

міжнародні програми. З березня 2016 року Україна приєдналася до 

програми Євросоюзу з фінансування бізнесу COSME, яка принесла 

нашій країні 117 млн євро на розвиток підприємництва. Також в Україні 

запрацювала програма Horizon 2020 від Європейської комісії [4].  

Становлення малого та середнього бізнесу в Україні – це тривалий 

процес, який повинен мати певну етапність, виходячи з економічного 

стану країни, існуючих проблем на мікро- та макрорівнях. 

Розвиток малого та середнього бізнесу відіграє важливу роль в 

якісному функціонуванні економічної політики держави, але відсутність 

сучасного досвіду цивілізованої підприємницької діяльності у 

підприємців – одна з причин фінансового краху більшості малих 

підприємств. Тому надзвичайно важливою є підтримка і допомога 

національного бізнесу як з боку як держави, так і міжнародних 

організацій. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ «ЄДИНЕ ВІКНО» В УКРАЇНІ 

 

У сучасному світі ми часто звертаємось до новітніх технологій для 

покращення ефективності роботи. Впровадження в Україні системи 

«Єдиного вікна»,  як частини чинної Угоди про спрощення процедур 

торгівлі СОТ, здатне забезпечити значне спрощення та прискорення 

проведення зовнішньоекономічних операцій з товарами, контроль за 

повнотою справляння податків, зниження рівня корупції, боротьбу з 

порушенням митних правил тощо. 

Питання організації та вдосконалення митного контролю за 

зовнішньоекономічними операціями досліджували І. Бережнюк, О. 

Вакульчик, П. Пашко, С. Терещенко та ін. Проте існує необхідність 

аналізу проблем впровадження принципів «Єдиного вікна» в Україні, 

що і обумовлює мету нашого дослідження. 

Урядом прийнято рішення про запровадження з 1 серпня 2016 

року автоматизованої системи «Єдиного вікна»  при митному 

оформленні товарів і транспортних засобів, яка передбачає здійснення 

всіх видів контролю за допомогою ІТ-системи митниці. Це значно 

спрощує та скорочує час на проведення митних процедур, оскільки 

єдина електронна база даних дозволяє контролюючим органам 

здійснювати інформаційну взаємодію в автоматичному режимі [1]. 

«Єдине вікно» – робоче місце для приймання різних форм 

звітності  для платників податків. Звітні документи платників 

приймаються на єдиному робочому місці як в електронному, так і в 

паперовому вигляді [2]. 

Система «Єдине вікно» вважається найкращим у світі 

інструментом спрощення та зменшення кількості процедур. Вона дає 

можливість всім учасникам процесу надавати одномоментно  необхідну 

інформацію в стандартизованій формі в єдиний пропускний канал. 

Результатом синхронізованої обробки документів стає єдиний для всіх 

контролюючих служб набір даних [3]. 

Мета цієї системи  - це забезпечити зручність та ефективність 

процедур державного контролю між бізнесом та контрольними 

органами. Це дозволить відмовитися від паперових дозволів і 

взаємодіяти з контрольними службами лише через електронний 

інтерфейс. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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У світі тільки 38% країн повністю запровадили систему «Єдиного 

вікна»  і ще близько 20%, серед яких і Україна, — у процесі 

запровадження [4]. 

Найвиразнішим прикладом раннього впровадження «Єдиного 

вікна»   є Сингапур, займаючи одні з провідних місць в глобальних 

рейтингах. 100% торгівельних декларацій опрацьовуються в 

електронному вигляді через систему. На рік опрацьовується біля 9 млн. 

подань на торгівельні дозволи (30 тис в день) [5]. 

 У Німеччині система «Єдиного вікна»  вдало працює з 1982 р. 

Одне з найбільших досягнень – критичне зменшення документообігу 

завдяки процесу стандартизації та значне скорочення повторного 

набирання даних, що суттєво економить час [5]. 

Один з свіжих прикладів - це Фінляндія, яка почала впровадження 

системи ще у дев’яностих роках. На сьогодні понад 99% усіх форм на 

розмитнення корабельних вантажів з та в Фінляндію обробляються 

через «Єдине вікно». Головний урок фінського успіху у функціонуванні 

«Єдиного вікна»  - ефективна система може бути створена з відносно 

малими зусиллями і в сучасній формі за умови державної підтримки та 

існуючої політичної волі [5]. 

Кенійська електронна система «Єдиного вікна»  функціонує на 

всіх транспортних системах країни – дорожній, залізничній, повітряній 

та морській, що зменшило час розмитнення товарів з 10 до 3 днів у 

портах; з 5 до 1 дня в аеропортах; з 2 днів до 1 години для 

автотранспортних засобів [5]. 

Процес адаптації до роботи «Єдиного вікна» у Південній Кореї 

тривав п’ять років. У перший рік застосування системи відсоток 

використання «Єдиного вікна» був ще меншим, ніж в Україні: 

лише 

4,3%. Через чотири роки цей показник сягнув 91,6%. За цей час 

кількість державних органів, підключених до «Єдиного вікна», 

зросла 

утричі, а число користувачів — у 35 разів [4]. 

Серед основних об’ктивних причин гальмування впровадження 

системи «Єдиного вікна»  виділяють: 

✓ опір реформі з боку бюрократичної системи. «Єдине вікно» 

для зменшення корупції, тому контролери можуть гальмувати 

безконтактну роботу через «Єдине вікно». 

✓ застаріле правове регулювання. Процедури контролю нечіткі, 

не містять конкретних часових рамок проведення та можливості 

здійснення вибіркового контролю. 
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✓ відсутність належного комп'ютерного та програмного 

забезпечення [4]. 

Що треба зробити, аби «Єдине вікно» почало повноцінно 

працювати і в Україні? Виділимо декілька аспектів: 

✓ залучити донорську допомогу; 

✓ створити проектний офіс на рівні Кабміну, який би 

безпосередньо опікувався розвитком та впровадженням «Єдиного 

вікна»; 

✓ переглянути бізнес-процеси у сфері державного управління - 

достатньо реєстрації в електронному реєстрі рішення, скріпленого 

електронним цифровим підписом уповноваженої особи [4]. 

Отже, створюючи всі умови та дотримуючись рекомендацій, ця 

система дійсно зможе реалізувати свій потенціал та бути головним 

інструментом спрощення торгівлі. Тільки тоді Україна матиме справді 

європейське законодавство і злагоджену систему взаємодії влади, 

бізнесу та населення. 

 

Література 

1. Постанова від 25 травня 2016 р. № 364 «Деякі питання 

реалізації принципу «Єдиного вікна» 

під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного,  

ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, 

радіологічного та інших видів державного контролю» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249107456 

2. ДПА України «Про затвердження нової редакції Порядку 

приймання та комп'ютерної обробки звітних документів платників 

податків у ДПІ районного рівня та СДПІ по роботі з ВПП» 02.12.2004. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ 

3. Костянтин Лікарчук. «Єдине вікно» як засіб боротьби з 

корупцією. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.pravda.com.ua/columns/2015/07/10/7074022/ 

4. Ігор Даньков. «Єдине вікно»: технологія проти бюрократії. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.epravda.com.ua/columns/2017/11/23/631486/ 

5. Віталій Горобець. Єдине вікно на митниці – чи допоможе 

україні міжнародний досвід? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://blog.liga.net/user/vgorobets/article/23249.aspx 

Науковий керівник: к. е. н., старший викладач кафедри 

міжнародних економічних відносин КНТЕУ Туніцька Ю. М. 

 

 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249107456
https://uk.wikipedia.org/wiki/
https://www.pravda.com.ua/columns/2015/07/10/7074022/
https://www.epravda.com.ua/columns/2017/11/23/631486/
http://blog.liga.net/user/vgorobets/article/23249.aspx


202 
 

Циб К. В., студент, ІІ курс, 4 група,  

факультет міжнародної торгівлі та права, 

Київський національний торговельно-економічний університет,  

м. Київ 

 

ПОШТОВА ЛОГІСТИКА ДЛЯ E-COMERCE 

 

Розвиток глобальної мережі Інтернет, соціальних мереж та 

мобільних засобів комунікацій усе більше стимулює розвиток 

електронного бізнесу. За даними звіту «Digital in 2017», кількість 

користувачів Інтернету сягає 3,8 млрд осіб., що становить 51% 

населення земної кулі. На даному етапі постіндустріального розвитку 

економічних відносин, передусім передбачається активне 

запровадження цих відносин різноманітних сервісних інструментів. 

Чинники, які обумовлюють цей стан – це зростаючий рівень 

конкурентної боротьби на різних ринках та підвищення вимог 

споживачів до якості товарів та послуг. Сьогодні покупці розглядають 

послуги не лише, як додатковий інструмент заохочення до здійснення 

певних трансакцій, а, головним чином, вважають його найважливішим 

аргументом формування лояльності до продавця.  

Це стосується повною мірою і торгівлі, як сфери обігу та виду 

економічної діяльності, де відбувається товарно-грошовий процес 

обміну. 

Одним з основних трендів сучасності розвитку торгівлі є 

безперервне зростання обсягів online продажів ( розвитку інтернет-

торгівлі). Цей процес, можна вже сам по собі вважати, як створення для 

покупця зручних, сервісних умов придбання товарів.  

Та, важливо зазначити, що така форма продажу ефективно працює 

не лице завдяки розвитку комп’ютерних та інтернет-технологій, а й 

завдяки наданню послуг доставки придбаних товарів.  

В Україні серед основних трендів e-commerce можна виділити 

наступні: 

1. Розвиток транскордонної торгівлі. Можливість,яка 

дозволяє нам купувати товари в інтернет-просторі інших країн. 

2. Підвищення вимог до швидкої доставки. Україна, за 

своїм територіальним устроєм є дуже зручною країною для 

експрес-доставки. Сьогодні в тренді вимірювати доставку 

годинами.  

3. Збільшення частки online продажів. На сьогодні частка 

online покупок в Україні становить 3% від всього ритейлу з 

приростом у 30% на рік.  
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4. Скорочення часу на покупку. 

5. Підвищення вимог клієнтів. Тобто сучасний покупець 

чекає ідеального сервісу логістичних служб на інтернет-магазинів.  

Вказані тенденції вказують на необхідність використання 

торгвцями якісних сервісів доставки товару, адже цей критерій є 

запорукою прихильності та лояльності клієнта. 

На практиці підприємства стикаються з наступним питанням « 

власна служба доставки чи залучення операторів ринку таких послуг?». 

Зокрема, сьогодні в Україні фактично сформований ринок надання 

послуг поштової логістики, який в принципі інтегрований у загальну 

ринкову інфраструктуру.  

На E-congress, який нещодавно відбувся в Києві (2017р.), багато 

говорили не лише про тенденції в електронній комерції, нові рішення в 

Fintech і майбутнє цифрового світу, а й про тренди в логістиці. 

Доставляння апріорі є частиною офлайнового світу. Однак ця сфера не 

тільки знаходиться на вістрі технологічного прогресу, а й сама задає 

моду і тренди в інноваціях. Де на цій карті перетворень перебувають 

українські компанії? Mind дізнався, чим можуть похвалитися лідери 

поштової логістики в державному і приватному секторі. 

 Перелік основних лідерів даного ринку подано в табл. 1. 

Нові прагнення. В «Новій пошті» впевнені, що безпілотним 

доставлянням повітрям справа не обмежиться – логістика в принципі 

йде до відмови від водіїв і кур'єрів. «Дрони, що їздять землею, – це 

набагато ближче і ймовірніше. Думаю, для досвідчених логістів це вже 

очевидно – необхідності мати водія в міжнародному траку практично 

немає. Так, поки цей тренд не для України, де стан доріг ще вимагає 

прийняття рішення людиною. Але майбутнє так чи інакше – за 

безпілотними автомобілями». 

«Укрпошта» відповідає «Новій пошті» реструктуризацією. У чому 

ж полягає суть змін? З 1 березня 2018 року відбудеться поетапне 

оновлення послуг кур’єрської доставки. Ця реформа напряму пов’язана 

з активністю співпраці з клієнтами сегменту електронної комерції. 

Стратегічний вектор на забезпечення кур’єрської доставки  направлений 

також на Львів, Одесу, Харків та Дніпро з 1 квітня. 

 

https://mind.ua/publications/20177309-majbutne-e-commerce-5-mozhlivostej-dlya-rozvitku
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 Варто відмітити, що в контексті розвитку сервісу доставки, як 

суттєвого фактора підвищення ефективності інтернет-торгівлі, варто 

говорити про якість надання відповідних послуг, цінову політику та 

умови і методи розрахунків, що пропонуються операторами поштової 

логістики.  

Нажаль, в даному випадку вітчизняна практика не надає еталонних 

орієнтирів. Саме тому слід звертатися до зарубіжного досвіду побудови 

якісного сервісу доставки.  

Отже, завдання логістики електронної комерції є постійна 

наявність продукту та вчасна поставка клієнту необхідного товару, 

необхідної кількості, необхідної якості, в необхідне місце з 

найменшими витратами. Ці вимоги віртуальне підприємство може 

задовільнити самостійно, а може передати в руки професіоналів – 

логістичних операторів. У світі ефективнішою практикою вважається 

другий підхід, однак можливість його реалізації залежить від стану 

розвитку ринку логістичних послуг тої чи іншої країни. 
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TRENDS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF CAR 

MARKET IN UKRAINE 

 

Most scientists and economists agree that a powerful auto industry is 

one of the indicators of the country's development and should become one of 

the priorities for the development of the national economy. The development 

of Ukrainian auto industry is prone to many risks because of the unstable 

economic and political situation, low consumer demand and dubious 

legislative changes. All these crises have a negative impact on the production 

and consumption of passenger cars in Ukraine. 

The purpose of the article is to analyze the current state of the car 

market in Ukraine and the prospects for its development. 

As for the structure of the Ukrainian market, it is necessary to 

distinguish primary and secondary automotive markets. Secondary market of 

cars is increasingly developing. Consequently, consumers prefer the cars of 

premium and middle segments of well-known manufacturers in the 

secondary market, instead of purchasing new cars with a low price segment. 

Let's turn to the secondary market of cars of Ukraine. In particular, in 

Europe and the USA auto dealers sell 1.25-2.0 used car for each new. After 

the economic crisis, dealers are actively starting to trade  cars with mileage to 

offset losses from the downturn in the primary market. As noted in AUTO-

Consulting, in 2017, for the first time in many years, the situation was fixed 

when import of consumed vehicles (cars + LCV (light commercial vehicles)) 

practically overtaken the market for new cars. The tendency of Ukrainians to 

buy cars with mileage can be explained by political disputes, inflation, 

unstable exchange rate, etc. 

However, in recent years there has been an increase in sales of new 

cars. In August 2017, Ukraine sold and registered 6.6 thousand new 

https://mind.ua/publications/20177428-majbutne-poshtovoyi-logistiki-v-ukrayini-ta-sviti-shcho-lideri-rinku-vprovadzhuyut-uzhe-sogodni
https://mind.ua/publications/20177428-majbutne-poshtovoyi-logistiki-v-ukrayini-ta-sviti-shcho-lideri-rinku-vprovadzhuyut-uzhe-sogodni
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passenger cars. The growth compared to 2016 is 17%. And if we compare 

2016 and 2015, the growth is 39%. It is reported by the association 

Ukravtoprom. 

Table 1 

The main manufacturers and importers who sell foreign cars in Ukraine 

 Name of 

corporati

on 

Plunt Marks that are 

produced 

Official mediation 

1 UKRavto 

Corporati

on 

JSC 

«Zaporizkyi 

avtomobilebudi

vnyi zavod» 

ZAZ, KIA, UZ 

Daewoo, 

Chevrolet, Chery, 

Chance, 

KIA (in 2000– 

Mersеdes, Оpel) 

Maseratti, Chraisler, 

Jeep, 

Mersedes, Smart, Opel, 

Chevrolet, Cadillac, 

Renault, 

Toyota, Nissan. 

2 Bogdan 

Corporati

on 

Cherkasy car 

factory 

“Bohdan” 

Bogdan, Hyundai, 

Subaru, 

Lada, Great Wall, 

Lifan 

Hyundai, Subaru, 

LADA, 

Great Wall, Lifan, 

Bogdan. 

3 Group of 

companie

s AIS 

Holding 

company 

“AvtoKrAZ” 

Geely, Great Wall, 

SsangYong 

Audi, Citroёn, MG, 

Renault; Geely, 

SsangYong, Hyundai, 

Chevrolet, Cadillaс, 

УАЗ, 

Chevrolet Niva 

4 Eurocar 

Corporati

on 

PrJSC 

“Eurocar” 

Skoda (in 2000 

Seat, Audi) 

Skoda 

Source: [5]  

 

The largest share in 2017 was taken by Toyota cars that purchased 870 

units. It is more for about 28%  than in the same period last year. Renault 

became the second-best-selling brand in Ukraine. It owns 709 new car 

registrations, plus the same 28% by August 2016. Volkswagen sold 524 cars 

(+ 27%). In the fourth place is KIA - 435 cars (+ 8%). On the fifth place with 

sales volume in 398 new cars and growth by 73% is the Czech firm Skoda. 

Today the most popular car manufacturers are Cherkassy Automobile 

Plant,  «Eurocar» Plant, KrAZ and Zaporozhye Automobile Plant (ZAZ). All 

car manufacturers are dependent on suppliers of components. It means that 

Ukrainian producers use experience and knowledge of foreign companies, 

but they do not have independent power in automobile construction. 
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The history of the Ukrainian auto market in the 21st century illustrates 

the sales schedule (registration) of new cars in Ukraine as a whole. It shows 

that demand for new cars has rapidly increased, then fell continuously. 

Experts from the informational and analytical group AUTO-Consulting point 

out that demand of cars in Ukraine began to grow because of the adoption in 

1999 of the law "On Stimulation of Auto Industry in Ukraine". The favorable 

situation for producers and buyers on the car market remained until the crisis 

in 2008. After that, there is a steep decline, and from 2016 to the present time 

the production of cars is increasing again. 

 

 
 

Fig.1 Dynamics of passenger cars production for 2003-2017 

Source: constructed by the author according to [4] 

 

Regarding the development prospects, by 2020, the Ukrainian car 

market will be the 13th largest market in the world (without taking into 

account BRIC countries and mature markets). The number of selling will 

reach the mark - 500 thousand machines per year. Such a forecast is 

contained by the well-known consulting company Boston Consulting Group. 

Ukrainian market participants have somewhat more modest forecasts, but 

they also support the view that indicators will be increasing significantly. 

Consequently, the selling in the market of cars for 2017-2018 is 

increasing (growth of 17%). Production is also increasing, which gives 

certain prospects for development. However, the vast majority of vehicles are 

exported from other countries, which negatively affects Ukraine's balance of 

payments. At the same time, the secondary market of cars is developing in 

Ukraine, which makes its structure closer to Western markets. The demand of 

the new cars in Ukraine is difficult to predict, the dynamics of it depends on 

factors such as political, economic and financial instability. 
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БЕЗПЕКА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

В останні роки розвиток бізнесу в Україні, зокрема і з боку 

нерезидентів, відбувається в умовах несприятливого зовнішнього 

середовища, яке характеризується перманентною економічною 

нестабільністю, хиткою політичною ситуацією та веденням воєнних дій 

на сході країни.  Ці фактори приводять до збільшення кількості випадків 

шахрайства і недобросовісної конкуренції. В таких умовах зростає 

важливість та необхідність забезпечення безпеки ведення бізнесу. Саме 

тому сьогодні питання забезпечення безпеки національного та 

іноземного бізнесу в Україні набувають особливої актуальності та 

вимагають концентрації зусиль з боку суб’єктів підприємництва та 

потребують підтримки з боку держави. 

Проблеми безпечного розвитку бізнесу розглядали в своїх роботах 

вітчизняні та зарубіжні дослідники: О.В.Ареф’єва, І.О.Бланк, 

А.Е. Воронкова, С.М. Ілляшенко, Г.В. Задорожний тощо. Проте 

подальша інтеграція економіки України в систему світового 

господарства потребує постійного вивчення питань моніторингу рівня 

економічної безпеки підприємництва. 

Мета статті – аналіз зовнішніх та внутрішніх загроз бізнесу в 

Україні і забезпечення його стійкого розвитку.  

Виклад основного матеріалу. За оцінкою глобального індексу 

конкурентоспроможності країн, який оприлюднено в Давосі в 2018 році 

саме за індексом безпеки Україна посідає 106-ту сходинку зі 137-ми[1]. 

http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=40497
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/3/186.pdf
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Щодо даних 2017 року було покращено позиції на цілих 17 сходинок. 

Разом з тим Україна перебуває на рівні Камбоджі й Тунісу. За індексом 

втрат бізнесу через насилля та злочинність Україна за останній рік 

поліпшила позиції на 24 пунктів. Це найбільш суттєвих прогрес і це 

єдиний із індексів, за яким вона потрапила бодай у сотню найбільш 

безпечних держав (92-ге місце). 

Окремо оцінювалися втрати бізнесу через організовану 

злочинність. Вони, на думку фахівців, попри 10 позицій, на які за рік 

піднялась Україна, все ще дуже великі. Тут ми на 113-му місці у світі. І 

поруч із нами знову Уганда. Щоправда, цього разу в африканської 

країни позиція краща за нашу. На 101-ше місце наша країна потрапила 

за індексом надійності поліцейських служб. Тут прогрес геть незначний 

– усього 3 позиції. Міжнародні експерти вважають, що в Україні трохи 

безпечніше, ніж у Боснії та Герцеговині, але небезпечніше, ніж у Замбії 

Сучасні складні завдання, що постають перед нами у зв’язку з 

інтеграцією до регіональних та світових економічних ринків, 

вимагають, з одного боку, швидкої адаптації до нових умов ведення 

бізнесу у більш жорсткому конкурентному середовищі, а з другого – 

збереження наявних позицій на ринках збуту, захисту власних 

економічних інтересів, забезпечення сталого розвитку. Безпека бізнесу – 

не абстрактне поняття. Безпека бізнесу — це комплекс спеціальних мір 

та методів усестороннього захисту промислової діяльності від 

різноманітних видів загроз. До загроз безпеки бізнесу відносяться такі, 

як інформаційні, юридичні, економічні, організаційно-кадрові, фізичні 

та інші загрози, що можуть виникнути навіть у, здавалося б, суцільно 

захищеній справі чи бізнесі. Впровадження якісних методів та способів 

захисту, а також перевірка існуючих загроз допомагає забезпечити 

найкращих результатів, розвиток, успішну діяльність 

Характеризуючи стан вітчизняної безпеки підприємницької 

діяльності, слід звернути увагу, що одним із перших напрямків 

вирішення проблеми захисту українського підприємництва стало 

формування приватних охоронних підприємств, які надавали послуги з 

охорони об'єктів та фізичних осіб, а також створення на підприємствах 

бізнесу власних охоронних підрозділів. На сьогодні майже 100% 

комерційних банків і підприємств уже забезпечили свій захист, 

створивши власні структури безпеки. Таким чином, можна вважати, що 

з утворенням приватних охоронних структур в українському бізнесі 

відбулося зародження його безпеки[2]. 

До основних проблем, які сьогодні перешкоджають зміцненню 

економічної безпеки як національного, так і іноземного підприємництва 

в Україні та її регіонах і на вирішення яких має бути спрямована 



210 
 

послідовна й активна державна економічна політика у цій сфері, 

відносяться:  

 наявність прямих та опосередкованих злочинних, 

кримінальних посягань, так званого «рейдерства», а також 

дискримінаційних дій щодо підприємців з боку політико-фінансових, 

інсайдерських груп; 

 слабкість правової та недосконалість судової систем; 

 системність корупції, тіньова економіка та відсутність 

державних інститутів захисту права власності; 

  низький рівень конкурентоспроможності підприємств і 

невисокі показники економічної ефективності їх функціонування; 

 дисбаланс між великим, середнім та дрібним бізнесом; 

 криза платежів[3]. 

Певні позитивні безпекові та інституціональні успіхи у цьому 

напрямку вже є. В 2017 році Україна піднялася  на чотири позиції в 

щорічному рейтингу Doing Business щодо легкості ведення бізнесу, 

який враховує і безпекові питання. Тепер ми 76-і серед 190 країн[4]. 

Отже, розв’язання наявних проблем розвитку бізнесу  в Україні, 

створення належного середовища потребують докорінної переорієнтації 

державної політики для вітчизняного та іноземного підприємництва. 

Комплексний характер забезпечення безпеки підприємницької 

діяльності є найбільш прийнятною її перспективою. Взаємозв’язок 

держави і бізнесу має здійснюватися  на взаємовигідній довгостроковій 

основі. При цьому роль держави повинна проявлятися у забезпеченні 

високого рівня конкурентоспроможності національної економіки, 

проведенні прозорої, стабільної, ефективної податкової та регуляторної 

політики, створенні рівних сприятливих умов для розвитку різних форм 

бізнесу, включаючи малий, а також всебічній підтримці підприємництва 

та приватної ініціативи.  
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ЕФЕКТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ В 

УКРАЇНІ 

 

Відомо, що однією з головних проблем сучасного бізнесу є 

проблеми менеджменту підприємств. Багато дослідників порушують 

актуальні питання щодо впровадження різноманітних теорій, підходів, 

методик та методів управління українськими компаніями, але більшисть 

вітчизняних підприємств слабо усвідомлюють шляхи вирішення 

власних проблем управління.  

У сучасному українському бізнесі поєднання в одній особі 

власника і генерального директора – це настільки частий факт, що його 

можна віднести до особливостей українського менеджменту. Така 

ситуація є виправданою в малих підприємствах, але у середніх та 

великих підприємствах це може бути причиною багатьох проблем. 

Наприклад, власник-директор намагається безпосередньо контролювати 

більшість процесів на підприємстві. У зв’язку з цим стримується 

ініціатива співробітників підприємства, знижується оперативність 

прийняття рішень на місцях, у силу того, що часто навіть найдрібніші 

витрати контролюються директором, структура стає бюрократичною і 

негнучкою, ринкова стратегія часто змінюється, кошти і зусилля 

перекидаються з одного напряму на інший. 

Тому проблема підвищення кваліфікації саме, як не дивно, топ-

менеджерів українських компаній набуває актуальності в сучасному 

бізнесі. Це обумовлено тим, що рівень знань і освіти менеджерів 

сьогодні в середньому є нижчим від рівня знань їх підлеглих, які, в 

основному, мають професійну освіту.  

Нестача знань і досвіду власників-управлінців призводить до 

невміння ставити завдання, чітко і конкретно формулювати проблеми, 
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визначати завдання, оцінювати строки і якість досягнення поставлених 

цілей. 

Забезпечити ефективний менеджмент підприємств в Україні 

можливо лише за умови усвідомлення підприємцями причин власних 

проблем, що призводять до неспроможності системи управління 

вирішувати нагальні питання функціонування в умовах ринку.  

Потрібна також певна зміна пріорітетів, щодо більш широкого 

впровадження сучасних методів управління, а саме впровадження 

методів делегування повноважень провідним фахівцям, а що найбільш 

головне – делегування відповідальності за прийняття і реалізацію 

управлінських рішень. 
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ОФШОРНІ ЗОНИ: НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ПОДОЛАННЯ 

 

За оцінками експертів Міжнародного валютного фонду, за останні 

кілька років у сфері міжнародного фінансового регулювання жодному з 

його напрямків не було приділено стільки ж уваги, як проблемам 

функціонування офшорних зон. Головною причиною формування 

сучасної мережі офшорних фінансових центрів є значна мобільність 

фінансових активів у цілому, а також той факт, що темпи зростання 

світового фінансового ринку значно випереджають темпи зростання 

реальної економіки. Проте використання офшорних юрисдикцій, що має 

http://kerivnyk.info/go.php?url=http://blog.management.com.ua/item/1172
http://kerivnyk.info/go.php?url=http://sd.org.ua/news.php?id=7821
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на меті злочинну діяльність, загрожує всій світовій економіці. Сьогодні 

питання функціонування офшорних зон – чи не одне з найбільш 

суперечливих. Офшорна проблема зачепила також і економіку України.  

Офшорна фірма – це фірма, яка не здійснює господарську 

діяльність у країні, де зареєстрована, а директори цих фірм – не 

резиденти цих країн. Офшорні фірми виникають у країнах, в яких 

практикуються пільговий режим оподаткування та відсутність 

валютного контролю [1, с. 52]. 

Проблематичні умови здійснення підприємницької діяльності 

підштовхують українських бізнесменів до енергійного пошуку шляхів 

мінімізації суми податків, а саме, створення офшорних компаній. Це 

спричиняє недоотримання бюджетом податкових надходжень. Але 

створення таких фірм в офшорних юрисдикціях не забороняється 

законом, а дохід офіційно з’являється у суб’єктів господарювання інших 

держав. Усі шахрайства, які пов’язані з приховуванням доходу в 

офшорних зонах, називаються «офшорними схемами» [5, с. 173].  

Недоліками функціонування офшорів на мікроекономічному рівні 

є створення загрози не тільки для економіки України чи іншої держави, 

а й для стабільності глобального економічного простору [4, с. 17]. 

До найбільш впливових міжнародних організацій, які взялися до 

протидії зловживанням, що відбуваються в офшорних центрах, 

належать Європейський Союз (ЄС) і Організація економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) [3, с. 253] . 

Усього в Україні працюють офшорні компанії з 35 юрисдикцій. 

Найбільш популярним залишається Кіпр. Щодо американських 

інвестицій картина здебільшого схожа, оскільки левову частку 

«американців» в Україні становлять компанії, зареєстровані у відомих 

«офшорних» штатах Делавар,  Вайомінг та ін. Ці компанії у США 

називають «Shell Companies» (тобто «коралові», або пусті) [2, c.44]. 

 Міжнародній практиці відомі комбіновані схеми зв’язків, що 

формуються з багатьох фірм, розташованих у різних офшорних зонах. 

Сьогодні проблема тіньових офшорних операцій набула досить ваго-

мого значення в Україні через те, що туди без вороття вивозять капітали 

не тільки бізнесу, а й влади.  Причиною такої проблеми є низький рівень 

якості атмосфери для ведення бізнесу. Незначна можливість економіки 

продуктивно притягувати капіталовкладення, зневіра у владі, нестійкий 

макроекономічний стан, низький розвиток фінансового ринку 

породжують незручні умови для притягнення капіталовкладень. У 

результаті інвестори розташовують свої кошти у сприятливішій бізнес-

атмосфері. Становище в Україні підтверджує, що виникла потреба у 

пошуку організаційно-правового механізму протидії відмиванню 
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коштів, отриманих кримінальним шляхом. Отже, план діяльності щодо 

детінізації офшорних операцій має бути самостійним шляхом 

економічного розвитку України [5, с. 174-175].     

 Далекосяжні шляхи вирішення проблем, пов’язаних з офшорними 

зонами в Україні, зображенні на рис. 1.   

 

 
Рис. 1. Шляхи вирішення проблем, пов’язаних з офшорними 

зонами в Україні 

Джерело: сформовано автором на основі [5] 

 

Говорячи про досвід «анти офшорного» регулювання у світі, 

необхідно розмежовувати заходи, що здійснюються в цій сфері на 

міжнародному рівні, і ті, що застосовуються в національному 

законодавстві різних держав. Національні регуляторні заходи 

спрямовані щонайперше проти своїх же резидентів аби перешкодити 

здійсненню ними операцій, які призводять до ухилення від сплати 

податків або відмиванню «брудних» грошей [5, с. 175-177]. 

Усі зазначені вище шляхи вирішення проблеми офшорних зон 

потребують активних дій держави й тісного міжнародного 

співробітництва. 

Висновки. Щороку спостерігається суттєве зростання офшорних 

операцій в Україні  та зростання кількості офшорних фінансових 

установ і це  негативно позначається на економіці нашої держави, адже 

внаслідок цього держава позбувається величезних сум, які не доходять 

до Державного бюджету. Становище утруднюється ще й тим, що в 

Україні немає законодавчої бази для регулювання операцій, які 

здійснюються з офшорними юрисдикціями.  

Шляхи вирішення  проблем з офшорними зонами в Україні
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Проблематику офшорних зон необхідно вирішувати на 

глобальному рівні, за участю інших країн, міжнародних організацій, з 

метою створення спільної законодавчої бази та гармонізації податкової 

системи і системи штрафів для скорочення відтоку капіталу з держави.  
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РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ В ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ПРОСТІР 

 

На сьогодні в економічних та політичних процесах світового 

розвитку прослідковуються тенденції, що пов’язані з процесами 
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глобалізації та регіоналізації. Досвід країн Європи, що створили певну 

модель співпраці між регіонами різних держав, може бути корисний для 

України, а також дозволить використовувати вже відпрацьовану модель. 

Проблемі регіоналізації вивчали деякі вітчизняні вчені. Серед них 

Мирна Н. В., що у своїй роботі розглянула сучасні тенденції 

регіоналізації та їх роль в європейських інтеграційних процесах [1], а 

також Войтенко М. В., що вивчала процес та проблеми європейської 

регіоналізації [2]. У свою чергу вважаємо за потрібне більш детально 

розглянути значення регіоналізації в інтеграційному процесі України в 

європейське співтовариство. 

Характерною рисою Європейського континенту є не лише спільна 

культура та історія, але й наявність великої кількості кордонів, які 

ліквідуються на території ЄС з 1 січня 1993 р. [2, с. 165] Регіоналізація 

часто розуміється як процес послідовних змін у територіальному поділі 

країни та його законодавчому закріпленні, для якого характерними 

ознаками виступають деконцентрація, розподіл повноважень всередині 

єдиної політичної системи та децентралізація [1, с. 2], а також створення 

спільного економічного та відтворювального простору для споріднених 

країн.  

Особливо важливою регіоналізація є для країн, що прагнуть 

інтеграції до європейської спільноти, оскільки Європейський союз 

вимагає від своїх учасників дотримання спільних підходів до розвитку 

регіонів, а також використання відповідних механізмів формування 

політики регіонів на рівні країни та загальноєвропейському рівні. 

Ратифікацією Європейської хартії місцевого самоврядування українська 

держава задала собі європейський орієнтир щодо розширення прав 

місцевого самоврядування та регіонів в цілому. Однак подальша 

практика показала декларативність обраного вектору внутрішнього 

розвитку. Це зумовило виникнення низки прихованих і тривалих 

проблем і протиріч, які знайшли свій вихід в кризові моменти у2013 р. 

Очевидно, що без сильного місцевого самоврядування держава і 

суспільство живуть і функціонують фактично в паралельних світах, що 

не мають тісного зв'язку один з одним, а це загрожує новою системною 

кризою української державності. У взаєминах центру та регіонів 

України можна сформулювати такі основні проблеми: 

1. Декларація принципів демократії не поєднана з перспективами 

зростання рівня самоорганізації регіональних і між територіальними 

громадами або, відповідно, громадянської самосвідомості в їх 

середовищі, тобто політичні інтереси населення в регіонах країни не 

реалізуються, оскільки наштовхуються на бюрократичні перешкоди, які 
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часто отримують форму «переадресації» вимог до Києва і центральним 

владним інститутам.  

2. Жорстка центрострімка політика веде Україну за 

латиноамериканським шляхом, в умовах якого розвиток отримують 

лише кілька великих центрів коштом периферії, яка стрімко занепадає. 

3. Попри відсутність відповідних дебатів в інформаційному 

просторі, в суспільстві присутня інтерес, пов'язаний з дистанціюванням 

від центральної державної влади, яка проявляє свою неспроможність у 

вирішенні проблем суспільства взагалі та конкретних регіональних 

громад зокрема. 

Таким чином, це лише деякі протиріччя в розбудові Української 

держави та суспільства, які обумовлюють наявність ряду прихованих та 

явних конфліктів і політичних інтересів різної спрямованості для тих чи 

інших регіональних спільнот та які необхідно розв’язати для успішної 

інтеграції в Європейське суспільство.  
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УКРАЇНА У ПРОСТОРІ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ 

СИЛИ 

 

Міжнародна міграція є глобальним явищем, складність, обсяг і 

вплив якого постійно зростають. Важливим елементом та об'єктом 

особливої уваги міжнародних інституцій і національних урядів є 

питання міжнародної трудової міграції.  

Міжнародна міграція робочої сили є формою міжнародних 

економічних відносин, в основі якої лежить переміщення чинників 
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виробництва. Це об'єктивний процес, властивий ринковій економіці. 

Трудові ресурси відповідно до ринкових законів шукають собі найбільш 

вигідне застосування, що дає максимальну ефективність. 

Розглядаючи таку глобальну проблему, як трудова міграція, 

передусім слід зазначити, що вона є так званим "індикатором" реакції 

населення на зміни в економічному, політичному, соціальному житті 

будь-якого суспільства. Розмір, напрямки та масштаби таких процесів 

певною мірою свідчать про стабільність або навпаки про нестабільність 

розвитку країни. 

Сьогодні міжнародна трудова міграція відображається певним 

чином на ринках праці всіх країн світу та зароджує новітні тенденції у 

міграційних процесах, що потребує вивчення процесів її регулювання. 

Змінюються не тільки процеси міграції, але й її наслідки для 

суспільства, які виражаються у формі грошових надходжень від 

мігрантів. 

Глобальні зміни у соціально-економічній сфері зумовлюють 

посилення міграцій, ускладнення їх причинно-наслідкових зв’язків, що 

вимагає перегляду теоретико-методологічних положень та 

інструментарію дослідження міжнародної міграції. В цьому контексті 

регіональна міграційна політика може посилити позитивний вплив 

міграції на розвиток регіону, а іммігранти всіх категорій є потенційним 

людським потенціалом регіону – економічним ресурсом, який набуває 

стратегічного значення в умовах геоекономічних трансформацій [5]. 

Міжнародні міграційні процеси мають складний і неоднозначний 

характер, впливаючи як позитивно, так і негативно на соціально-

економічний та політичний стан у світі. Міждержавне переміщення 

населення і трудових ресурсів розглядається як об’єктивний 

економічний процес і як результат глобальних змін, обумовлених 

постіндустріальним розвитком сучасних економік. Така тенденція 

сприяла посиленню взаємозалежності соціально-економічних, 

політичних та культурних процесів, які відбуваються в різних частинах 

світу [2]. 

Ситуація щодо міжнародної трудової міграції в Україні відображає 

загальні і типові для більшості держав головні причини, які пов'язані, 

насамперед, із високим рівнем безробіття та низькою заробітною 

платою. Специфічні національні особливості трудових міграцій в 

Україні пояснюються не лише внутрішньо-економічними, а й 

внутрішньополітичними, як позитивними (підписання Угоди про 

асоціацію та введення безвізового режиму з ЄС), так і негативними 

процесами, спричиненими анексією Криму, військовими подіями на 
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Сході країни, що водночас активізують мотиви населення до міграції в 

інші країни [1]. 

За даними Державної служби статистики, на кінець 2016 року в 

Україні було близько 17,4 млн. людей працездатного віку. При цьому 

рівень безробіття — близько 9,4% або 1,7 млн. осіб [3]. Це все 

призводить до вимушеної трудової міграції наших співвітчизників. 

Виходячи з вищезазначеного та на підставі досвіду розвинутих 

країн для нейтралізації негативних наслідків і посилення позитивного 

ефекту від міграцій робочої сили Україні необхідне спрямування уваги 

влади на розвиток державної міграційної політики.  Мною були 

розроблені рекомендаційні заходи для України щодо покращення та 

лібералізації державної міграційної політики: 

• Зменшення втрат населення країни через еміграцію 

шляхом забезпечення громадянам гідних умов праці на 

батьківщині; 

• Регулювання стихійних процесів міграції населення 

шляхом створення державних соціально-економічних та 

національно-культурних програм; 

• Підвищення соціальних стандартів і соціальної 

захищеності трудового потенціалу; 

• Захист інтересів українських трудових мігрантів, 

розвиток тісних зв’язків із іноземними діаспорами; 

• Повернення працівників-мігрантів шляхом створення 

привабливих умов для використання їх валютних заощаджень у 

підприємницькій діяльності на території України. 

Загальною метою запровадження сукупності методів міграційної 

політики в цілому є задоволення освітньо-кваліфікаційної і 

демографічної потреби у людському потенціалі, його збереженні, 

збільшенні та ефективному використанні для економічного зростання 

країни. 

Відтак, проведене дослідження дає комплексну оцінку й 

характеристику міжнародних міграцій робочої сили, аналізує участь 

України в цих процесах, допомагає визначити масштаби та напрямки 

потоків трудових ресурсів з країни, оцінює наслідки для економіки та 

виділяє макроекономічні ефекти даного явища. А дослідження 

тенденцій і закономірностей у розвитку міграційних процесів дає змогу 

не тільки визначати та фіксувати показники поточного стану 

міжнародної трудової міграції, але й виробляти ефективні управлінські 

рішення щодо їх регулювання згідно з конкретними потребами та 

умовами розвитку певної країни. 

 



220 
 

Література 

1. Лиховід Н.О. Дослідження наслідків та ефектів міграційних 

процесів України /Н. О. Лиховід // "Державне управління: 

удосконалення та розвиток". – 2017. 

2. Солодько А., Фітісова А. Міграційна криза в ЄС: статистика 

та аналіз політики / А. Солодько, А. Фітісова [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.cedos.org.ua/uk/migration/mihratsiina-kryza-v-

yes-statystyka-ta-analiz-polityky. 

3. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua 

4. Perspectives on Global Development 2017: International 

Migration in a Shifting World. Paris: OECD Publishing. URL: http:// 

dx.doi.org/10.1787/persp_glob_dev-2017-en 

Науковий керівник: к.е.н, доц., доцент кафедри міжнародних 

економічних відносин КНТЕУ Головня Ю. І. 

 

Витяганець І. М., студентка, 1 курс, група 076  

економічний факультет, 

Донецький національний університет імені Василя Стуса, 

м. Вінниця 

 

РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

Сучасна світова економіка характеризується динамічними, 

інтенсивними тенденціями розвитку, що супроводжується змінами у 

різних сферах міжнародної діяльності. Враховуючи особливості 

глобалізації цікаво дослідити, як змінюється специфіка регіоналізації та 

в якому напрямі розвиватися регіонам з урахуванням змін на 

глобальному рівні. 

Питанням регіоналізації та глобалізації присвячена значна 

кількість праць відомих вітчизняних науковців, зокрема Б. Данилишина, 

Д. Лук’яненка, В. Новицького, Ю. Пахомова, В. Саламатова, 

В. Чужикова, а також зарубіжних – М. Кітінга, Я. Гордона, М. Генденса, 

М. Сторпера та інших [1]. 

Метою дослідження є аналіз сучасного етапу розвитку 

регіоналізації, дослідження впливу процесів глобальної регіоналізації на 

формування світової економіки. 

Утворення ЄС, поява та функціонування нових інститутів 

співробітництва прикордонних територій є прикладами підвищення ролі 

міжрегіональних зв’язків у світових процесах кінця XX-початку XXI ст. 

http://www.cedos.org.ua/uk/migration/mihratsiina-kryza-v-yes-statystyka-ta-analiz-polityky
http://www.cedos.org.ua/uk/migration/mihratsiina-kryza-v-yes-statystyka-ta-analiz-polityky
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Існування глобальних компаній, їх розвиток та ефективність 

безпосередньо залежать від надійності й міцності зв’язків з 

економічними і політичними інститутами.Регіоналізація як процес 

становлення та розвитку територіального утворення, об’єднує у своїй 

цілісності національні, культурні, економічні, політичні явища з 

власною специфічною забарвленістю, а також систему відносин, які 

здійснюються між людьми, соціальними групами, політичними 

утвореннями та владними структурами [1]. Регіоналізація перебуває у 

тісній взаємозалежності з глобалізацією.  

Глобалізація - це процес заміни колишніх світових суб'єктів 

господарської та соціальної діяльності на нові. Глобалізація у своєму 

розвитку переходить на більш високу стадію – стадію глобальної 

регіоналізації, яка виступає, як інтеграція локальних спільнот і 

проявляється у формуванні кордонів між територіально-соціальними 

комплексами, виникненні самодостатніх економічних і політичних 

утворень, у збереженні культурних відмінностей етносів і соціальних 

груп, посиленні почуття їх винятковості [2]. 

На сучасному етапі більшість держав є багатонаціональними. 

Будь-яка етнічна група прагне до реалізації своїх інтересів, а відтак 

виникають ідеї про розширення автономії або здобуття повноцінної 

незалежності. Тому перед владою постає задача врахування 

етнонаціональних особливостей при проведенні внутрішньої політики, 

яка супроводжується необхідністю проведення демократичної 

етнонаціональної політики, впровадженню децентралізації та 

автономізації. У світі фактично немає жодної країни, яка б не стикалася 

з проблемою відокремлення регіонів та їх боротьбою за незалежність. 

Ідеї автономії популярні у багатьох іспанських провінціях – Каталонії, 

Галіції, Андалусії, Кастилії. У квітні 2018 р. на Фарерських островах 

відбудеться референдум, що стане черговим кроком на шляху до 

поступового відділення островів від Данії.Французький острів Корсика 

завжди вважав себе окремою територією. Об'єднане Королівство має 

три частини, які час від часу виступають з прагненнями про розширення 

автономії або й відділення [3]. Сьогодні британські прихильники 

незалежності Сполученого Королівства (UKIP) готові вийти зі складу 

ЄС вважаючи, що ЄС стримує розвиток Британії, встановлюючи 

забагато правил для бізнесу, відволікаючи мільярди фунтів до союзного 

бюджету.  

З прискоренням процесу глобалізації поглиблюється соціальна та 

економічна нерівність між багатими і бідними, що супроводжується 

зменшенням прошарку середнього класу і загрожує посиленням 

антиіммігрантських і антиелітних настроїв. 
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Коли регіональна інтеграція розглядається в контексті 

глобалізації, обидві ці головні тенденції перебувають у складній, 

неоднозначній, суперечливій взаємодії. Відкриття економік багатьох 

країн; відсутність діючої міжнародної системи регулювання й 

узгодження; посилення економічної й фінансової залежності країн від 

світових кризових потрясінь – чинники, що прискорюють інтеграційні 

процеси та є захисною реакцією держав на загострення конкуренції в 

умовах глобалізації. 

В умовах регіоналізації спостерігається процес укрупнення 

регіональних економічних блоків і створення нових потужних 

інтеграційних союзів. Наприклад, Північноамериканська зона вільної 

торгівлі (НАФТА), Південно-американський загальний ринок 

МЕРКОСУР – найбільш могутнє в Західній півкулі угруповання після 

НАФТА. Чільне місце в геоекономічних і геополітичних поглядах 

Заходу займає проект створення Трансатлантичного торговельного та 

інвестиційного партнерства, який покликаний максимально щільно 

поєднати країни ЄС і США [4]. 

Процес глобалізації визначив основний вектор розвитку світової 

економіки та торгівлі. Країни прагнули захистити своїх виробників від 

зовнішньої конкуренції та створили торгові угоди – «договори XXI 

століття», які вирішують питання лібералізації товарообмінів, 

включають положення про інвестиції, транскордонне переміщення 

послуг, захист інтелектуальної власності, охорону навколишнього 

середовища, рух робочої сили. Одним із важливих напрямів розвитку 

прикордонних регіонів є транскордонне співробітництво. За рахунок 

діяльності транскордонних ринків, прискорюється формування 

демократичного суспільства, що сприяє підвищенню якості життя 

мешканців прикордонних територій.  

Отже, прискорений процес глобалізації й зростання регіональної й 

субрегіональної інтеграції – дві головні тенденції, що характеризують 

сучасну світову економіку. У той же час процеси глобалізації залежать 

від умов міжнародної конкуренції, яка примушує економічних суб'єктів 

шукати найкращі форми організації виробництва й торгівлі. Відкритий 

характер інтеграційних об'єднань країн покликаний гарантувати 

зростання торгівельного обміну й припливу закордонних інвестицій. 

Очевидно, що XXI ст. відзначить особливу зростаючу роль регіонів, яка 

усе далі виходитиме за межі національного рівня. 
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ЕКО-ІННОВАЦІЇ В КРАЇНАХ ЄС 

 

На глобальному рівні визнано важливість екологічних інновацій 

як засобу забезпечення ефективного використання природних ресурсів, 

зменшення екологічного навантаження на довкілля й одночасно важеля 

для задіяння додаткових джерел створення вартості, економічного 

зростання, розширення продуктивної зайнятості. Еко-інновації є 

порівняно молодим напрямом діяльності бізнесу та державної політики, 

який почав розвиватися наприкінці минулого століття. 

 У широкому сенсі екологічні інновації, або еко-інновації, 

можуть бути визначені як інновації, що включають у себе новий або 

модифікований процес, методи, системи і продукти, що приносять 

користь навколишньому середовищу і сприяють екологічній стійкості. 

Індустрія еко-інновації займається «виробництвом товарів та послуг для 

оцінювання, запобігання, обмеження, мінімізації або усунення завданих 

економічних збитків через забруднення води, повітря та ґрунту, а також 

проблем, пов’язаних із відходами, шумом, зокрема просуванням більш 

чистих технологій, продуктів та послуг, зниженням екологічного ризику 

https://espreso.tv/article%20/2017/10/04/%20yevropeyskyy_separatyzm
https://espreso.tv/article%20/2017/10/04/%20yevropeyskyy_separatyzm
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та мінімізацією забруднення навколишнього середовища й 

використанням ресурсів» . 

 Зарубіжні вчені М. Карлей та П. Спейпенс вважають, що еко-

інновація призводить до інтегрованих рішень, спрямованих на економію 

ресурсів та енергії, одночасно підвищуючи якість продукції і послуг [1]. 

На думку А. Ходинського, екологічні інновації охоплюють зміни у 

технології, організаційній структурі і управлінні підприємством, які 

зменшують негативний вплив на природне середовище [2]. Польські 

науковці М. Грачик та Л. Кажмечак-Півко еко-інновації поділяють на 

три групи: технології навколишнього середовища, еко-ефективність, 

інноваційна система, спільною рисою яких є загальне сприяння 

зменшенню рівня навантаження на довкілля через економічних 

суб’єктів. Тим не менш, з огляду характеристик навантаження, вони 

можуть досить істотно відрізнятися [3]. 

Еко-інноваційна платформа (Eco-IP) є Європейською платформою, 

заснована відповідно до ініціативи Europe INNOVA, з метою 

прискорення прийняття рішень по еко-інноваційних проектах в Європі. 

У ній еко-інновації розглядаються як будь-яка форма інновацій 

спрямованих на значний і очевидний прогрес в напрямку досягнення 

мети сталого розвитку, за рахунок зниження впливу на навколишнє 

середовище, підвищення стійкості до навантаження на навколишнє 

середовище або досягнення більш ефективного і відповідального 

використання природних ресурсів. Ініціатива спрямована на розробку і 

тестування нових проектів, підтримку інноваційної діяльності, 

інноваційних механізмів малих і середніх підприємств (МСП), зокрема, 

в технологічній та виробничій областях. 

     Європейська комісія виділяє приклади таких інновацій у 

проекті нової безвідходної програми для Європи [4], а саме: 

• зменшення кількості матеріалів, необхідних для надання 

певної послуги; 

• подовження терміну експлуатації продукту (довговічність);  

• зниження витрат енергії і матеріалів у виробництві 

(ефективність);  

• заміна небезпечних матеріалів у виробах і виробничих 

процесах;  

• створення ринків вторинної сировини (через стандарти, 

державні закупівлі); • проектування (дизайн), яке сприяє більш 

легкому обслуговуванню, ремонту, модернізації, повторному 

використанню або переробці виробів (екодизайн);  

• розробка необхідних послуг для споживачів;  
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• сприяння у кластеризації діяльності, спрямованої на 

запобігання перетворенню побічних продуктів на відходи 

(промисловий симбіоз). 

  Слід відмітити головні переваги європейського підходу до 

задіяння рушійних сил активізації та розвитку еко-інновацій:  

 розуміння системної трансформаційної природи еко-

інновацій і можливостей зростаючого впливу їх на ефективність 

економічного механізму; 

 формування довгострокового бачення інноваційного 

розвитку економіки з урахуванням впливу глобальних викликів на 

конкурентоспроможність європейських компаній та місця Європи у 

світовому розподілі ресурсів;  

 комплексний багатоаспектний підхід до формування 

політики сприяння еко-інноваціям у системі стратегічних документів 

ЄС і чітка координація заходів з реалізації їх через систематичну оцінку 

впливу їхніх результатів на економічне зростання, 

конкурентоспроможність бізнесу та якість життя населення. 

У країнах, що досить швидко розвиваються, виробництво 

екологічної техніки та технологій є одним із найбільш дохідних, тому 

екологічний ринок бурхливо піднімається вгору. За даними 

«Ecotecreport», середньорічний оборот ринку Європейського Союзу 

екологічних інновацій на початку ХХІ ст. становив 183 млрд євро. 

Загалом ЄС сьогодні здійснює найбільший внесок у формування 

глобального ринку інноваційних еколого-орієнтованих технологій, 

ємність якого оцінюється у 550 млрд євро. Порівнянною за величиною з 

європейською є частка Сполучених Штатів Америки у світовій 

екоіндустрії. Наступними за значенням є японський (84 млрд євро) та 

канадський (36 млрд євро) ринки. За своєю структурою європейський 

ринок екологічних інновацій складається з інвестиційних товарів (54 

млрд євро) та послуг (129 млрд євро), включаючи некомерційні послуги. 

На ринковий сектор управління ефективним використанням ресурсів 

припадає 56 млрд євро, а поточний оборот ринку альтернативних 

поновлюваних енергетичних ресурсів та відповідного устаткування 

становить 5 млрд євро на рік [5]. 

 Що стосується світового ринку загалом, то сегмент 

екологічних технологій у цьому секторі становить близько 1000 млрд 

євро за рік, і вже сьогодні є важливим чинником розвитку світової 

економіки, 45% цієї частини займають технологічні рішення в галузі 

енергозбереження. Економічне зростання сегмента ринку екологічних 

технологій становить близько  5,4 % у рік і, за оцінками експертів, до 

2020 р. становитиме 2200 млрд євро на рік. Виходячи із 
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загальносвітових тенденцій, перспективними ринками екологічних 

інноваційних товарів є[6]: 

• виробництво та накопичення енергії; 

• енергозбереження; 

• економне використання сировини та матеріалів; 

• екологічність транспорту; 

• раціональне використання водних ресурсів; 

• біопластмаси та полімери; 

• сонячне охолодження. 

  Відтак, зростаючі очікування породжують і зростаючі 

вимоги до державної політики сприяння еко-інноваціям, проте їх 

можливості тривалий час недооцінювалися, а сама концепція 

обмежувалася здебільшого рамками технологічних інновацій в процесах 

виробництва екологічних товарів і послуг. Натомість практикою 

розвинутих країн доведено, що еко-інновації здійснюються в усіх 

секторах і охоплюють широке коло організаційних і маркетингових 

інновацій, які зумовлюють системні зміни, що стосуються 

ресурсоефективної і безпечної для довкілля так званої зеленої 

економіки. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ДО КРАЇН ЄС 

 

На сучасному етапі розвитку, економіка України, як країни , яка  

претендує на місце у Європейському Союзі  ,знаходиться на достатньо 

нижчому рівні ніж економіки європейських держав. 

Для того, щоб підвищити своє становище, економіка України 

використовує такі актуальні  тенденції, як  інтеграція, регіоналізація та 

глобалізація. 

Важливість регіоналізації зростає у зв’язку з процесами 

європейської інтеграції, яка передбачає вироблення країнами-членами 

спільних підходів до регіонального розвитку, використання дієвих 

методів формування та реалізації регіональної політики на 

національному та загально-європейському рівнях, а також 

загальносвітовими тенденціями регіоналізації та їх наслідками. 

Розвиток усіх розвинених держав відбувається за допомогою 

децентралізації, розширення прав і компетенцій регіонів, збереження 

самобутності, узгодження інтересів між центром і регіонами. Навіть такі 

централізовані країни, як Великобританія і Франція не змогли уникнути 

перерозподілу повноважень влади на користь регіонів.  

Найкращим прикладом регіонального інтеграційного процесу 

можна вважати  Європейський Союз .Не дивлячись на економічні, 

соціальні й ментальні диспропорції, тут панує певний баланс сил між 

політичним центром та периферією; між державною регіональною 

владою, органами місцевого самоврядування та територіальними 

громадами; національними (державними) й місцевими (регіональними) 

інтересами.  

Країни – члени ЄС мають  на меті спільні інтереси, однак не 

обов’язково спільні цінності. В інтеграційному об’єднанні важливо 

досягти співіснування наднаціональних інтересів й регіональних, 

максимально подолати соціально-економічні розриви між територіями, 

забезпечити високі стандарти проживання незалежно від країни чи 

регіону даного інтеграційного союзу. 

Україна, яка задекларувала мету поступової інтеграції з ЄС, 

повинна більшу увагу приділяти транскордонному співробітництву з 
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країнами –членами ЄС та єврорегіонами. З такої поступової інтеграції 

починали й так звані нові країни – члени ЄС: Польща, Угорщина, Чехія 

та ін. На разі прикордонне співробітництво Україна – ЄС знаходиться 

на початковому етапі та носить скоріше документальний характер, ніж 

має практичне значення в регіональній політиці.  

Для України процеси регіоналізації є актуальними, оскільки вони 

супроводжують становлення національної економіки на засадах сталого 

соціально орієнтованого економічного розвитку. Очікування швидкого 

результату  від комплексного використання потенціалів продуктивних 

сил регіонів має свої підстави. Соціально-економічна ефективність 

повинна проявитися через поглиблення територіального поділу праці й 

спеціалізації регіонів, випуску конкурентоспроможних продуктів як на 

регіональному, так і на національному й світовому ринках.  

В Україні традиційно головну роль в регіональному розвитку 

відігравало матеріальне виробництво, а саме будівництво промислових 

об’єктів та його інфраструктури. В сучасних умовах такий підхід 

витісняють нові підходи та теорії (наука, інновації); фінансова 

децентралізація місцевого самоврядування; раціональне використання 

ресурсів; екологічність. 

Основними економічними перевагами України від інтеграції до 

ЄС є: 

• макроекономічна стабільність, яка є однією з передумов вступу 

до ЄС. Завершення бюджетної реформи, забезпечення незалежності 

Національного банку, створення системи ефективного нагляду за 

фінансовим сектором дадуть можливість Україні наблизитися до 

виконання зазначеної умови, використовуючи досвід, фінансову та 

технічну допомогу ЄС. Найважливіше , що розширення кола членів 

Європейського валютного союзу збільшить макроекономічну 

стабільність ЄС, що матиме позитивний вплив на Україну.  

• збільшення продуктивності економіки. Вільний рух товарів, 

послуг та капіталів між Україною та ЄС, участь України у спільному 

європейському ринку буде наслідком підвищення 

конкурентоспроможності української продукції та збільшення 

продуктивності виробництва. Запровадження європейських стандартів у 

економічній діяльності стимулюватиме надходження прямих 

інвестицій, що матиме позитивний вплив на внутрішній споживчий 

ринок. 

 • збільшення обсягів торгівлі між Україною та ЄС. Розширення 

ЄС, із збільшенням його населення до 500 млн. споживачів, призведе до 

створення найбільшого споживчого ринку в Європі. Висока 

платоспроможність споживачів ЄС, швидкі темпи економічного 
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розвитку країн ЄС неухильно підвищуватимуть роль ЄС як торгового 

партнера України. 

 • міграційні процеси. Інтеграція до ЄС сприятиме обміну досвідом 

і вміннями між українськими і європейськими працівниками. Внаслідок 

чого зростатиме продуктивність праці в Україні, збільшуватиметься 

реальна заробітна плата. 

Отже , можна зробити висновок, що регіоналізація економіки  є 

одним із важливих чинників  європейської інтеграції.  

На мою думку, Україна, як держава східної Європи, зробила 

правильний вибір, орієнтуючись на європейські стандарти, а не 

російські. Так як майбутнє держави , залежить не тільки від військового 

захисту, а й від економічного також. 
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РИЗИКИ НЕКЕРОВАНОЇ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ ДЛЯ КРАЇН 

ЄС  

 

Некерована міграція  є одним з основних викликів сучасності, 

який вже давно вийшов за межі суто демографічної проблеми. Для 

країн-членів ЄС проблема мігрантів є ключовою. 

Президент Європарламенту Мартін Шульц заявляв, що основною 

проблемою, викликаною мігрантами, є не наплив самих мігрантів, а 

відсутність солідарності між країнами альянсу задля прийняття 

спільних правил вирішення проблем з їх розселенням. А це, в свою 

чергу, призводить до суттєво нерівномірного навантаження на 

міграційні служби окремих країн Європи.  
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Постає неприємне питання розриву Щенгенської угоди, що в свою 

чергу стане тривожним дзвіночком у двері Європейського союзу 

загалом. Від початку 2017 року під час спроби дістатися Середземним 

морем до берегів ЄС загинули близько двох тисяч людей. Представники 

німецької правозахисної організації Pro Asyl називають масову загибель 

нелегальних мігрантів у Середземному морі "найсумнішим розділом 

європейської історії"[1]. 

Цікаво, що у виграші від цієї кризи опинився бізнес нелегальних 

перевізників біженців. Обіг грошей у нелегальному бізнесі в Північній 

Африці нині, за оцінками експертів Deutsche Welle[2], становить 

півмільярда євро. А самі нелегальні перевізники перетворюються з 

любителів на дедалі професійніші та добре організовані банди. 

Федеріка Могеріні, верховний представник Європейського союзу з 

питань закордонних справ перед початком неформальної зустрічі 

міністрів оборони країн ЄС у Люксембурзізаявила, що настав час 

перейти до боротьби з контрабандистами у морі, які перевозять 

людей[3].Значний приток мігрантів також створює серйозне фінансове 

навантаження на країни ЄС: в 2015 році на вирішення проблем міграції 

Єврокомісія виділила рекордні 2,4 млрд. євро.. Період 2016-2017 років 

дав певне зменшення, проте, на нашу думку, ці витрати у подальшому 

будуть зростати.  Для облаштування мігрантів також виділяються кошти 

урядами окремих країн. 

Мігранти також створюють додаткове соціальне навантаження — 

через неповагу до норм та традицій країн перебування. Так, в Угорщині, 

країні, що палко опирається Німеччині у питанні інтеграції біженців у 

соціум, надані мігрантам харчові продукти та інша допомога були 

викинуті або покинуті на узбіччях доріг, що перетворило місця 

перебування мігрантів на масштабні звалища сміття. [4] 

Німеччина та Франція, яка також сильно потерпає від значної 

кількості біженців, наразі виступають за квоти в розподілі мігрантів. 

Проти цього виступають менші країни, особливо часто Угорщина та 

інші східноєвропейські країни. Так 4 вересня 2017 року країни 

Вишеградської групи відмовилися прийняти принцип квоти. Таким 

чином країни ЄС розділилися на два табори: «горді маленькі» нації та 

«всезнаючі великі». 

Президент Європейської Ради Дональд Туск закликав країни ЄС 

прийняти щонайменше 100 тис. біженців[5] В свою чергу, 

бундесканцлер Ангела Меркель закликала країни Євросоюзу спільно 

вирішити проблему біженців[6]. Прем’єр Угорщини у відповідь заявив, 

що мігранти – це проблема Німеччини, а не решти країн ЄС[7]. А 

нещодавно Єврокомісія вирішила відкрити провадження стосовно 

http://www.dw.com/uk/%D1%83-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96-%D0%B2%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-1650-%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2/a-39200965
http://www.dw.com/uk/%D1%83-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96-%D0%B2%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-1650-%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2/a-39200965
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Польщі, Угорщини та Чехії через їхнє небажання виконувати рішення 

про перерозподіл біженців серед країн ЄС. 

На нашу думку, у виграші в цій ситуації є РФ. Експерти вважають, 

що є зв'язок між напливом біженців у Європу та російською агресією 

проти України. Так, Президент Сирії та союзник Росії Башар 

Асад запустив на державному сирійському телебаченні масову 

пропаганду в «російському стилі», що закликає людей їхати з країни. 

Одночасно Росія спонсорує або частково спонсорує ультра-праві 

європейські організації та радикальні антиісламські рухи. Очевидна 

мета таких дій: для РФ — створити в Європі хаос та завадити підтримці 

України, для Сирії — позбутися частини населення, яке не виказує 

палкої прихильності Асаду. 
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ВЕРТИКАЛЬНI ФЕРМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЬКОГО 

ПРОСТОРУ 

 

Система розселення в сучасному світі характеризується швидкими 

темпами зростання ролі великих міст як центрів акумулювання 

людських та фінансових ресурсів. До 2050 року кількість жителів на 

планеті збільшиться до 10 млрд, а 80% з них будуть жити в містах.  

Найважливішим критерієм якості міського середовища є її 

комфортність, коли створюються оптимальні умови для життя, праці і 

відпочинку населення.  

Прискорення темпів урбанізації призводить до того, що на 

придатних до вирощування агропродукції землях активно зводяться 

багатоповерхівки та об’єкти інфраструктури. Відтак, овочі, зелень та 

фрукти для міст-мільйонників доводиться везти здалеку, що погіршує їх 

якість. 

Одним з найбільш перспективних способів вирішення цієї 

проблеми є створення вертикальних ферм. Вертикальна ферма - це, по-

перше, назва найвищої будівлі різної форми, в якому розташована 

складна технічна структура для вирощування сільськогосподарської 

продукції, а по-друге - узагальнена назва високоавтоматизованої 

структури агропромислового комплексу, розміщеного в спеціально 

запроектованій будівлі [1]. 

Отже, як це працює насправді? Є кілька основних моделей 

закритого сільського господарства, з яких може обирати вертикальний 

фермер: гідропоніка — коли рослини вирощуються в багатому 

поживними речовинами басейні з водою — і аеропоніка — коли коріння 

рослин періодично оббризкують туманом, що містить воду та поживні 

речовини. В останньому випадку використовується менше води, але 

виникає більше технічних проблем. Є ще аквапоніка, яка включає 

розведення риби, яка допомагає культивувати бактерії, які потім 

використовуються для живлення рослин.На одній фермі можна 

комбінувати всі вказані методи [4]. 

Перевагами міських ферм є скорочений виробничий цикл; 100% 

безвідходне виробництво; мінімум необхідного місця; мінімум витрат 

на транспортування і зберігання; відмова від посередників; компенсація 

наслідків неврожаїв у традиційному землеробстві та сезонних коливань 



233 
 

цін на продукти; озеленення зовнішнього і внутрішнього міського 

простору.  

Найбільші і перші ферми почали з'являтися в Азії та США. Відтак, 

піонером в цій галузі прийнято вважати американську компанію 

FarmedHere, яка відкрила вертикальну ферму у промисловому 

передмісті Чикаго ще в 2013 році та першою в країні отримала 

сертифікат виробника органічних продуктів від міністерства сільського 

господарства.  

Подібною компанією в Азії є Sky Greens в Сінгапурі, яка є першою 

комерційною вертикальною фермою у світі. Рослини вирощуються на 

38-ярусній вежі, яка нагадує літеру "А". Вежі обертаються навколо 

алюмінієвих балок, які забезпечують раціональний розподіл води, 

сонячного світла та повітря для рослин. 

Найбільшими вертикальними фермами у світі є Mirai Corp в 

Японії та Aerofarms у США, площа яких становить  25 000 м2 та  6500 м2 

відповідно. Їх унікальність полягає у тому, що для ефективної роботи 

фермі потрібно на 40% менше енергії, на 80% менше добрив, і на 99% 

менше води, ніж для звичайної ферми. А продуктивність збільшується в 

100 разів, що дозволяє забезпечувати попит населення мегаполісів у 

свіжій продукції. 

Поряд з цим вертикальні ферми мають свої недоліки, а саме - їх 

вартість і утримання. Критики вертикальних ферм ставлять під сумнів 

їх потенційну прибутковість. Наприклад, капітальні витрати, а також 

додаткові витрати на електроенергію для освітлення та опалення 

можуть переважити будь-які вигоди. Адже встановити комплекс систем 

для розподілу поживних речовин і води в 30-ти поверховому будинку - 

не так просто і досить дорого.  

Однак високотехнологічні ферми стрімко удосконалюються і 

дешевіють. За словами Метта Барнарда, керівника стартапу Plenty, 

вартість LED-ламп, що застосовуються для вирощування рослин, за 

останні сім років зменшилася у 64 рази, і через лічені роки в 

розроблюваних його компанією високотехнологічних контейнерах 

вирощувати зелень стане вигідніше, ніж на звичайних освітлюваних 

сонцем полях[3].  

 В Україні також існує досвід функціонування таких форм 

організації міського простору. CyberGrow — український стартап у 

сфері вертикального озеленення та виробництва аеропонних теплиць. 

Крім дизайнерських фітомодулей, компанія розробляє рішення для 

вирощування сільськогосподарської продукції з використанням 

аеропонних технологій. Система «розумної» теплиці дозволяє керувати 

процесами догляду за рослинами на відстані, автоматично коректуючи 

http://cybergrow.pro/aeroponnie-teplici/


234 
 

режим поливу, дозування добрив та концентрацію 

кислотності. Пробували вирощувати овочі і садові квіти, для чого 

розробляли власні конструкції: на системі площею 0,5 кв. м вдалося 

виростити 320 кущів полуниці, яка почала плодоносити вже на 24 день 

після висадки. Так, на 28-й Масштабній Битві Стартапів CyberGrow - 

єдина на сьогодні в Україні компанія, яка займається вирощуванням 

рослин для вертикального озеленення і плодоовочевих культур - посіла 

друге місце [2] .       

Відтак, вертикальні ферми є ефективною технологією 

виробництва овочів і зелені, яка не шкодить навколишньому 

середовищу та економічно вигідною з боку ресурсовикористання.Такі 

ферми демонструють високу продуктивність вирощування свіжих 

овочів та зелені, водночас вони прості в обслуговуванні і не потребують 

багато площі. Тож з огляду на факт, що землі агропризначення 

продовжують зменшуватися, ця технологія буде розвиватися та 

поширюватися у більших масштабах. А ферми на дахах допоможуть 

хоча б частково компенсувати дефіцит зелених насаджень у сучасних 

великих містах.  
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

 

Одразу після здобуття незалежності Україна робила кроки по 

впровадженню децентралізації (децентралізація – процес перерозподілу 

або диспергування функцій, повноважень, людей або речей від 

центрального управління). Цьому сприяла і ратифікація Європейської 

хартії місцевого самоврядування у 1997 році, і прийняття низки 

документів (Конституція АР Крим, Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Закон України «Про столицю України — місто-герой 

Київ»), але усі ці кроки дозволяли лише перерозподіляти владу по 

горизонталі Президент-Парламент-Уряд. Тим не менш, у зв’язку з 

намаганнями України після Революції гідності оновити законодавство, 

спосіб управління країною, її зовнішню політику, у 2014 році було 

ухвалено зміни до Конституції про децентралізацію влади, а уряд на 

чолі з Володимиром Гройсманом визнав реформу децентралізації як 

пріоритетний напрямок своєї діяльності.  

Початок децентралізації було покладено «Стратегією-2020» 

президента України, «Концепцією реформи місцевого самоврядування» 

та законодавчим пакетом, напрацьованого урядом та парламентом. 

Впровадження реформи означало, що більше владних повноважень 

переходило «на місця», а регіонам уже не доведеться чекати на рішення 

уряду чи парламенту, а вирішувати свої проблеми самостійно, 

зважаючи на усі політичні, територіальні та економічні особливості 

окремо взятої громади. Крім цього, реформа передбачає зміни і 

адміністративно-територіального устрою у країні: скасування поділу на 

райони, формування замість них повіти у областях (120-130 повітів у 

країні в цілому, формується за територіальним принципом). Наступною 

ланкою має бути громада – об'єднання низки сіл, селищ або міст. Таке 

об’єднання робилося для того, щоб надати їм більшу фінансову та 

політичну незалежність. 

Серед позитивних результатів першим та найголовнішим варто 

виділити добровільне об’єднання громад. У 2015 році у 159 ОТГ 

пройшли місцеві вибори, а 2016 рік вони почали з новими 

повноваженнями і перейшли на прямі міжбюджетні відносини з 
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держбюджетом. На сьогоднішній день в Україні діє 665 об’єднаних 

територіальних громад.  

Ще одним позитивним наслідком впровадження децентралізації 

слід також відзначити збільшення бюджетів для регіонів України і 

можливості вільно ним розпоряджатися, але до цього додалося і 

фінансове навантаження на місцевий бюджет через передачу освіти і 

медицини до них.[1] Загалом, за останні три роки їх бюджети в 

середньому зросли у 3–7 разів [2] і ці темпи щороку продовжують 

збільшуватися.  

Важливим позитивним аспектом децентралізації є підвищення 

шансів на залучення приватних інвестицій, якщо галузями будуть 

займатися місцева влада, оскільки вони більш мотивовані, бо, фактично, 

будуть конкурувати з іншими регіонами. Практика показує, що на 

місцевому рівні вдається зробити більше, ніж з Києва. 

До позитивних наслідків слід віднести зростання відповідальності 

за отримані кошти та їх реалізацію. Як вже зазначалося, на місцеві 

бюджети перейшло додаткове навантаження, а з ним – і 

відповідальність за правильний розподіл коштів. Реформа допомогла 

виявити як ефективних, так і недобросовісних управлінців на місцях, 

здатних використовувати нові можливості, що дозволило побачити, як 

насправді працюють місцеві органи самоврядування. Такий крок 

суттєво підвищує довіру людей до діяльності міських голів.  Звичайно, 

на перших етапах децентралізації усі стикалися з проблемою 

ефективного використання коштів. Неодноразового у звітах 

спостерігалося зростання залишків на казначейських рахунках або на 

банківських депозитах, а це означало, що кошти не матеріалізуються у 

новій якості життя людей. Тобто, для того, щоб реформа відбувалася 

більш ефективно, треба було провести моніторинг якості менеджерів на 

керівних посадах, щоб уникнути подібних ситуацій. 

Отже, з вищезазначеного можна зробити висновок, що реформа 

децентралізації у більшості позитивно відзначилася на добробуті наших 

громадян, але не можна на цьому зупинятися. Звичайно, при 

впровадженні реформи децентралізації виникали проблеми, такі як: 

недостатня кількість кваліфікованих кадрів, непослідовність 

нормативного забезпечення, об’ємність та складність реформи, які не 

дозволяють її швидко впроваджувати, недосконала законодавча база. 

Тим не менш, до позитиву варто віднести: збільшення самостійності 

місцевих громад, збільшення фінансування місцевих бюджетів і 

надання їм субвенцій за чітко визначеним механізмом, більші 

можливості для розвитку територій, передача об’єднаним громадам 

автономії у питаннях розпорядження землею, урбанізація і, звичайно, 
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наближення українського територіального устрою до європейських 

стандартів, що є одним з пріоритетних напрямків розвитку України. В 

Україні зараз таке об’єднання громад створює передумови для 

подальшого розвитку економіки, і цим базисом є розбудова та 

удосконалення місцевих громад, яке не можливе без автономії у 

питаннях організації управління, землі, територій, населення та 

економіки [3]. 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА 

РЕСПУБЛІКОЮ БІЛОРУСЬ 

 

В зв’язку з тісним переплетінням історичних подій України та 

Республіки Білорусь, ці дві країни мають глибоко поєднані економіки. 

Це пов’язане з історично сформованими галузями кожної з країн, які, за 

часів Радянського Союзу (та і раніше) були країнами-побратимами та 

поставляли продукцію одна одній. Таким чином, навіть після розпаду 

Союзу, обидві країни продовжують підтримувати як економічні так і 

соціальні зв’язки, та обирати одна одну як пріоритетну країну експорту 

та імпорту продукції. 

За даними Державної служби статистики України, серед торгових 

партнерів України, Білорусь, за підсумками І півріччя 2017 р., зайняла 

2-е місце серед країн СНД (після Російської Федерації) і 6 місце серед 

країн світу (після РФ, Німеччини, КНР, Польщі, США) [1]. 

http://decentralization.gov.ua/monitoring2018_01_ua#main-info
https://www.epravda.com.ua/columns/2017/08/4/627740/
http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/704
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В той же самий момент, українська продовольча продукція слабо 

представлена на ринку Білорусі. Враховуючи той факт, що уряд 

Республіки провадить жорсткий контроль якості продукції, яка 

постачається в країну, не всі підприємства можуть перетнути даний 

рубіж. Якщо обрати одну з галузей, наприклад молочну, можна обрати 

одне підприємство, для якого і буде розроблено процес ведення 

міжнародної торгівлі з Білоруссю. Вибір саме молочної галузі 

підтверджується однорідним асортиментом молочної продукція в даній 

країні, низькою конкуренцією та великою кількістю українців, які 

проживають в країні та бажають куштувати українські продукти. 

Враховуючи вище зазначені умови, а саме проходження санітарно-

гігієнічного контролю продукції, найбільш відповідним до даних вимог 

є ПАТ «Львівський холодокомбінат», який виготовляє морозиво під 

торгової маркою «ЛІМО». Більшість асортименту даного морозива 

виготовляється за ДСТУ 4733:2007 [2], що повністю відповідає 

санітарно-гігієнічним нормам Республіки Білорусь. 

Під час виходу на ринок Білорусі, підприємство може обрати 

найбільш вигідну для нього форму організації міжнародної діяльності. 

В наш час існує велика кількість варіантів організації даної діяльності: 

експорт, спільне володіння або ж пряме інвестування. Звичайно ж 

кожен з варіантів поділяється на певні підвиди, що ускладнює процес 

вибору підприємствами форми, яка буде найбільш підходяща саме для 

них. 

Для того, щоб зрозуміти, яким чином організувати процес 

міжнародної діяльності саме виробнику морозива, необхідно порівняти 

найбільш поширені форми [3]. Оскільки в даному випадку потенційним 

ринком збуту – є ринок Білорусі, переваги та недоліки кожної з форм 

будуть розроблені саме до умов даної країни (табл.1). 

 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика основних форм організацій 

міжнародної діяльності 

Форма 

організації  
Переваги Недоліки 

Експорт 

відносно низькі витрати; 

найменш ризикова форма 

володіння; 

збереження повного 

контролю за діяльністю; 

ідентична до національної 

продукція; 

більший час доставки 

продукції; 

більші витрати на 

транспортування; 

чутливість до коливання 

валютних курсів країни-

імпортера; 
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відсутність проблем зі 

сторони уряду (окрім 

нормативних). 

наявність проблем, 

пов’язаних з пошуком 

необхідного транспорту. 

Пряме 

інвестування 

контроль; 

відсутність витрат на 

доставку продукції; 

локалізація виробництва. 

значні витрати на створення; 

негатив з боку уряду та 

високий відсоток кредиту; 

значні податки; 

доставка сировини. 

Спільне 

підприєм-

ництво 

менші витрати на доставку 

продукції; 

мінімальність ризику; 

середні витрати; 

підтримка з боку уряду; 

присутність на території 

потенційного ринку. 

менший контроль за 

власною діяльністю; 

значні податки; 

проблеми з пошуком 

підприємства-партнера; 

проблеми в узгодженні 

управління; 

доставка сировини. 

Оскільки між Україною та Республікою Білорусь налагоджена 

система автошляхів та залізничних колій, проблем з доставкою 

продукції на території цієї країни – виникати не повинно. Адже за умов 

відповідності продукції всім санітарно-гігієнічним нормам – перетин 

продукцією митного кордону ніяким чином ускладнюватися не буде. 

Перетнути Білоруський кордон можна безліччю пунктами пропуску, які 

знаходять на всьому периметру кордону між двома країнами. Ці пункти 

пропуску знаходяться як на регіональних, так і на міжнародних 

автошляхах. До регіональних відносяться: Р144, Р17, Р94, Р31 та ін.. 

Щодо міжнародних автошляхів, європейського сполучення, то їх менше 

– це М12/Е85 та М8/Е95 [4]. Незважаючи на низьку кількість 

міжнародних автошляхів, перетнувши кордон можна з легкістю 

слідувати ними. Перетин кордону через всі пункти – здійснюється 

цілодобово. Щодо залізничних доріг, то між Україною та Білоруссю 

також існує 13 пунктів перетину. 

Наявність налагодженої транспортної інфраструктури між 

Україною та Білоруссю допомагає прийняти рішення з приводу вибору 

форми організації міжнародної діяльності. Найбільш прийнятною 

формою для українських підприємств – є саме експорт. Це також 

підтверджується рядом переваг даної форми. За умов правильно 

організованої логістики та наявності транспортних засобів (автомобілів, 

вагонів), які обладнані холодильниками, процес транспортування 

продукції буде займати мінімум часу та витрат. 

Отже, можна зробити висновок, що для українських підприємств, 

які виготовляють морозива, найкращою формою здійснення 



240 
 

міжнародної діяльності – є експорт. Це пояснюється мінімізацією 

ризиків для підприємств, повним контролем над власною продукцією та 

її збутом, мінімальною співпрацею з іншими підприємствами на 

території іншої країни та налагодженою системою авто- та залізничних 

шляхів, які мінімізують час та вартість доставки. 
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НЕТРАДИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ  

У СВІТОВОМУ  ПРОСТОРІ ТА В УКРАЇНІ 

 

Енергозабезпечення населення та підприємств є однією з 

найактуальніших  проблем в Україні. Це пов’язано з дефіцитом ресурсів 

органічного палива, газу та проблемою зростаючих темпів забруднення 

навколишнього середовища. Оскільки Європейський союз виступає за 

прискорення темпів використання нетрадиційних джерел енергії, 

Україні, як енергозалежній державі, необхідно будувати власну 

енергетичну політику. Наша країна має значні перспективи для 

розвитку даної політики, адже основними перевагами у використанні 

енергії за рахунок нетрадиційних джерел є абсолютна екологічність, 

простота в експлуатації, мінімальне сервісне та технічне 

обслуговування. 
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Проблему енергозбереження та енергоефективності було 

висвітлено в роботах В. Калініченка, Р. Титка, А. Флорова, В. Чучуя, 

О. Гавриленка та інших. 

Метою дослідження є порівняння підходів в країнах Євросоюзу 

та в Україні щодо використання нетрадиційних джерел 

енергозабезпечення на сучасному етапі. 

У зв’язку з обмеженням власних енергетичних ресурсів, з різким 

зростанням цін на газ та нафту, перехід на відновлювальні джерела 

енергії набуває все більшого значення. До альтернативних джерел 

енергії відносять: гідроенергію, геотермальну, сонячну, теплову 

енергію, енергії припливів, хвиль океану, вітру, тверду біомасу, газ, та 

відновлюванні муніципальні відходи. На сьогодні частка нетрадиційних 

джерел у виробництві енергії у світі ще не є значною (близько 14 %), 

але це значно вище, ніж рівень використання їх в Україні[2]. Причиною 

повільних темпів даного процесу у нашій країні є відсутність 

інноваційних проектів та нових технологій. Станом на 2016 р. у нашій 

державі налічувалося 193 сонячних електростанцій, 32 промислових 

об’єктів, що використовували енергію вітру, 135 малих 

гідроелектростанцій, а також 17 об’єктів, що працювали на біомасі [3]. 

Прикладом використання інвестицій Європейського союзу у нашій 

державі є ТОВ «Токмак Солар Енерджі» (м. Запоріжжя), яке активно 

надавало можливість розвитку сонячним електростанціям. Прикладом 

ефективного використання енергії вітру є компанія «Вінд Пауер», що 

володіє найбільшою в Україні Ботієвською вітроелектростанцією, і далі 

дана компанія має наміри на будівництво вітроелектростанцій у 

Запорізькій області [1]. На жаль, таких яскравих прикладів у нашій 

країні ще мало.  

До країн, які найбільш інтенсивно розвивають технології і ринки 

джерел енергозабезпечення, слід віднести: США, країни ЄС (в першу 

чергу, Швецію, Австрію, Фінляндію, Німеччину, Португалію, Іспанію), 

Японію, Китай.  

Європейські експерти підрахували, що для сталого розвитку 

альтернативної енергетики ЄС знадобиться в найближчому десятилітті  

близько € 50 млрд. Найбільша частка коштів (близько € 17 млрд) 

припаде на розвиток сонячної енергетики. Дещо менше – на розвиток 

вітрогенераторної галузі, а решта – на біоенергетику. 

Європейські країни також активно використовують «зелені» види 

енергії. Аналіз статистичних даних показує, що у 2016 році світове 

споживання енергії на 29,5% (для порівняння - у 2015 році на 19,7%) 

було задоволено з відновлювальних джерел: 17,8% дали ГЕС, 4,2% - 

ВЕС, 4,1% - біомаса, 2,1% - СЕС, 1,3% - геотермальна енергетика та 

https://smarteco.biz.ua/solar-energy/
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енергія океану. Ці данні свідчать про позитивну динаміку використання 

альтернативних джерел енергії [4]. Світовими лідерами в цьому 

напрямку є Китай, США та Німеччина(рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1 Обсяг та структура споживання альтернативної енергії 

країнами світу у 2016 р. [5] 

 

З діаграми видно, що Китай, який є безперечним лідером у світі з 

використання «зелених» видів енергії, за рік використав 153 ГВт (23% 

світового обсягу), в тому числі: 115 ГВт енергії вітру, 25 ГВт сонячної 

енергії і 13 ГВт біоенергії. Але структура альтернативних джерел у 

країнах світу є різною – на відміну від Китаю у Японії, Німеччині та 

Італії – більша частка сонячної енергії, США лідирує у біоенергетиці. 

У таких країнах, як Німеччина, Франція, Великобританія, Польща 

уряди впроваджують ідеологію екологічно чистого палива та 

субсидують установки сонячних і вітряних електростанцій на території 

всього Євросоюзу. Так, це має сенс: єдині види енергії, які не 

продукують шкідливих викидів в атмосферу і є поновлюваними на 

нашій планеті - сонце і вітер.  

На тлі таких активних дій країн ЄС по впровадженню 

альтернативних джерел енергії політика України у цьому напрямку 

знаходиться на початковій стадії розвитку.  
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Україна має вагомий потенціал для розвитку нових видів енергії. 

Однак, альтернативні джерела енергії використовуються ще дуже 

незначною мірою. Причиною цього є: високий рівень монополізації, 

низький рівень стимулюючої політики держави, недосконалість 

нормативно-правового забезпечення та нестабільний стан у державі, 

незначний рівень інвестицій. Для забезпечення Україні гідного місця у 

виробництві та розподілі нових альтернативних джерел енергії в 

майбутньому потрібно вже сьогодні підтримати інноваційно-технічні 

розробки у цій сфері, залучаючи всі форми партнерства і фінансування 

розвитку як окремих регіонів, так і країни в цілому.  
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PROCESSES OF REGIONALIZATION IN ECONOMIC SPACE. 

EXPERIENCE OF EUROPEAN COUNTRIES 
 

 In our time there is a growing influence of the regional factor on 

the world economy and politics. Only some examples of increasing the role 

of interregional ties of the late XX and early XXI century are creating the EU 

as a structural form of direct interaction between the administrative structures 
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of European states, the emergence of new institutions of cooperation in 

border areas.. 

 Regionalization  is the formation of economic integration groups 

located in a certain territory in order to increase the efficiency of the 

economy through the unification of legislation, the elimination of 

administrative restrictions on the movement of goods, capital and labor, as 

well as the full use of factors of production [1]. The processes of 

regionalization in Europe have become intensive in recent years. Their 

particular activation is felt in the framework of the development of sectoral 

division and specialization of region 

 The experience of France is particularly interesting in 

coordinating and planning regional development. There is an effective 

regional Fund for Regional Development Planning. The main objectives of 

this fund are to support infrastructure projects that are not budgeted by 

individual ministries. An interesting economic mechanism for planning of 

regional development is planned state-region contracts, in the framework of 

these contracts, those projects of regions are funded where the main focus 

was on increasing the level of employment and vocational training, raising 

the level of secondary and higher education, urban politics, as well as health 

care and social assistance 

 Against the backdrop of the current economic situation in the 

countries of Central and Eastern Europe it will be interesting to mention the 

experience of Sweden and Norway.Therefore, in the development of regions, 

the experience of this country will be interesting in the interaction of central 

and local governments, enterprises with governments of different levels, 

entrepreneurs and labor collectives. 

  In particular, there is an interesting experience in the Oslo-

Gothenburg region where the pharmaceutical and biotechnology industries 

are developing and also the production of medical equipment. There is one 

third of the total food production, the textile and footwear industry in Sweden 

and Norway. However, the main driving force of the region were new high-

tech manufactures-machinery for underwater oil and gas production.The 

socioeconomic models of Norway and Sweden will stimulate the 

technological development of their own countries through the stimulation of 

technological manufacturing in the regions/ 

  However, we should note the imperfection of the regionalization 

system on the example of Sweden. Due to the concentration of industrial 

production in the West-South region of the country we can observe unused 

productive forces in the Northern [2]. 

  Thus, the positive features of regionalization can include the 

formation of "economic self-identification" of regions and increase their 
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interest in economic activity. To the negative we can include the 

strengthening of regional disproportions of development, the violation of the 

integrated and holistic development of large states, socio-economic 

development. The innovative model of economic growth of the regions 

envisages the implementation of primarily basic innovations capable of 

giving the country or region the opportunity to occupy leading positions in a 

certain sector. The key to economic development in today's globalized world 

is to build a technological foundation for the dynamic economies of the 

future [3]. 
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РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ЇХ РОЛЬ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

ІНТЕГРАЦІЇНИХ ПРОЦЕСАХ 

 

 Сучасний політичний та економічний світ можна 

охарактеризувати та описати двома взаємопроникними тенденціями: 

глобалізацією та регіоналізацією. Процес регіоналізації відбувається 

переважно на національному рівні і сприяє зміцненню зв’язків 

всередині держави, глобалізація ж, в свою чергу, описує та координує 

наднаціональні зв’язки держав та регіонів. Проте, дані підходи до 

узгодження систем вимагають від країн-членів асоціацій або об’єднань 

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/2582/2290
http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_103_85
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консолідації, вироблення спільних підходів до розвитку регіонів, 

застосування відповідних їм механізмів для формування та 

впровадження регіональної політики на міждержавному та 

національному рівнях.  

 Регіоналізація означає процес послідовних змін у 

територіальному поділі країни та способом його законодавчого 

визнання. Характерними його ознаками є децентралізація, 

деконцентрація та розподіл повноважень всередині єдиної політичної 

системи.  

 Поняття регіоналізація є процесом адаптації принципів та 

механізмів регіоналізму. Регіоналізм – особливий формат співпраці 

держави та її таксономічних одиниць, що являє собою перерозподіл 

певних повноважень уряду з метою надання проміжного статусу між 

місцевим та центральним рівнями; спосіб розгляду та вирішення 

проблем з позиції регіону.  

 Регіоналізацію також можна охарактеризувати як процес 

становлення та розвитку відповідних суб’єктів, нижчих за національний 

рівень, які мають власну систему виконавчої влади та деякі інші 

інститути влади для забезпечення нормального функціонування. Як 

явище, регіоналізації притаманні  риси цілісності національних, 

політичних, економічних, культурних явищ, які мають свою особливу 

специфіку, і наявність системи відносин між людьми, соціальними 

групами та владними політичними структурами.  

 Процеси регіоналізації в Європі набувають інтенсивного 

розвитку протягом останніх років: їх активізація відчутна в рамках 

інтеграції до європейського економічного простору та до Європейського 

Союзу зокрема, що викликає необхідність демократичної та лояльної 

політики до введення децентралізації та надання автономії для деяких 

складових як на національному рівні, так і на рівні ЄС. [1] 

Історія європейського регіоналізму сягає глибоких корінь. Даний 

термін у минулому був пов’язаний з тими прошарками населення, котрі 

критикували надмірну централізацію всередині держави, проте не 

виключали її існування як такої. Неоднозначність регіоналізації завжди 

породжувала безліч дискусій; протягом деякого проміжку часу він 

розглядався як метод управління, що має руйнівну силу та той, що 

підриває державну цілісність.  

Розвиток процесів регіоналізації в Європі призвів до формування 

концепції «Європи регіонів» [2], яка визначала місце регіонів в Європі 

та їх вплив на процес формування і реалізації спільної економічної та 

соціальної політики ЄС. Вона передбачала існування єдиної Європи на 

двох рівнях: наднаціональний та регіональний. Прихильники даної 
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теорії вбачали існування держави-нації як застарілого явища тому, що 

відбулися суттєві зміни у структурі владного апарату членів ЄС. 

Поглиблення інтеграційних процесів і на зараз є досить 

розповсюдженим явищем і під собою носить підґрунтя передання 

значних повноважень на наднаціональний рівень і, фактично, 

звільнення від певних видів відповідальності. Проте, з іншого боку, 

вони надають регіонам більше статусу і повноважень як самостійним 

повноправним акторам на світовій арені.  

Серед деяких науковців концепція «Європи регіонів» знайшла 

визнання з боку горизонтальної інтеграції, що виражається в посиленні 

міжрегіонального співробітництва: підхід полягає у реалізації такого 

виду інтеграції через надання переваг конкурентноздатним фірмам, які 

діють у межах транскордонного співробітництва. [3] 

Можна допустити, що посилення регіоналізму в Європі та 

розробка спеціальної регіональної політики ЄС, створення комітету 

регіонів як дорадчого органу на рівні європейського союзу, прийняття 

Хартії регіоналізму 1996 року та Європейської хартії місцевого 

самоврядування 1985 року, є своєрідним викликом на «інтеграційний 

тиск» та прагненням знайти рівновагу серед двох вогнів.  

На сучасному етапі роль регіонів у державній та 

загальноєвропейській політиці дедалі більше зростає. Вони, водночас, 

далекі від того, щоб замінювати собою державу, на які покладаються, 

проте, основні функції з визначення загальної державної політики та 

напрямів її реалізації. [4] Значна кількість регіонів ще не отримала 

дійсної та нормативно підкріпленої самостійності щодо прийняття 

рішень, адже про таку легітимність самовизначення можна говорити за 

умов, якщо вони отримують фіскальні, адміністративні та інші важелі 

управління. Досвід країн Європи свідчить, що регіоналізація є умовою 

ефективного та стабільного розвитку. Як показав досвід  - доки регіони 

не отримали певного нормативно-правового забезпечення, процеси 

регіоналізації не давали особливого успіху.  

Регіоналізація є складним та суперечливим явищем, яке є 

характерним для більшості країн світу та Європи, зокрема. Декілька 

років вона розглядалася переважно як протидія надмірної централізації 

влади зі сторони держави та прагнення регіонів до самоствердження, 

збереження етнорелігійної самобутності. [5] Вивчення сучасних 

тенденцій регіоналізації показало, що її процесі тісно пов’язані зі 

світовими та загальноєвропейськими процесами глобалізації та 

інтеграції, де регіони виступають суб’єктами та посідають провідні 

місця. Європейська регіоналізація показала можливість дієвого 

використання її механізмів та важелів як ефективних знарядь у 
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демократизації системи владних відносин через впровадження 

децентралізації та принципу субсидіарності. Дані компоненти мають 

значення для поширення європейського досвіду також і в умовах 

українського соціуму, враховуючи власні ментальні та культорологічні 

особливості.  
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ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТУРИЗМ У ПРОСУВАННІ 

СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ 

 

Індустріальний туризм як особливий напрямок туристичної 

діяльності є вельми популярним в цілому ряді країн і регіонів світу. Як 

для туристів, мандрівників, так і для місцевих жителів об'єкти 

індустріальної культури мають високий ступінь популярності. Шахти, 

риболовецькі селища, ткацькі фабрики, ливарні і склодувні виробництва 

в минулому гарантували фінансову стабільність і приносили 

популярність локальним місцевостям, а зараз є об'єктами туристичного 

інтересу і екскурсійного показу.  
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Цілий ряд індустріальних об'єктів в різних країнах і регіонах 

належить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з охорони 

культурних та природних пам'яток. Найвідомішими об’єктами є соляна 

шахта у Величці (Польща), Ліверпуль — місто мореплавців та торговців 

(Велика Британія), ландшафт плантацій агави та старовинні 

Підприємства по виробництву текіли поблизу міста Гвадалахара 

(Мексика), залізорудний завод у місті Фельклінген у регіоні Саар 

(Німеччина) тощо.  

Відтак, популярними серед туристів є екскурсії на великі заводи та 

фабрики, де їх знайомлять з технологією та історією створення певної 

продукції. 

Україна також має потужний потенціал для розвитку відповідного 

виду туристичних послуг. Так, у значної кількості регіонів можуть стати 

конкурентними перевагами відповідні туристичні об’єктів, серед яких 

Дніпровська ГЕС в Запоріжжі, Чорнобильська зона відчуження, 

Дренажно-штольна система «Микільська» в Києві, Одеський морський 

порт, Кар’єр Південного гірничо-збагачувального комбінату в Кривому 

Розі та інші. 

З роками спостерігається збільшення кількості регіонів України, 

які інвестують коштиу розвиток туризму своїх територій. Перш за все, 

вони планують спрямувати майбутні доходи в реалізацію планової 

реставрації пам’яток архітектури, а також у збільшення кількості 

робочих місць з можливістю додаткового заробітку для місцевих 

жителів.  

Відтак, для реалізації промислово-туристичного потенціалу 

України, необхідно вирішити основні  завдання: по-перше, розробити 

теоретичні засади та принципи промислового туризму. По-друге, 

інвентаризувати та створити кадастр об’єктів промислового туризму. 

По-третє, впровадити та розвинути нормативну базу для охорони та 

заповідання промислових ландшафтів. Не менш важливим є створення 

анімаційних програм на виробничих підприємствах. В подальшому 

здійснити розробку турів по промисловим містам та створити 

«Програму розвитку індустріального туризму в Україні». І наостанок 

внести зміни і доповнення до закону України «Про туризм» 

Отже, індустріальний туризм має всі перспективи, для того, щоб 

зайняти певний сегмент туристичного ринку України, плацдармом для 

цього є потужний промисловий осередок та велика кількість 

знаменитих промислових заводів, шахт, підприємств.  
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ТРИПІЛЬСЬКА СПАДЩИНА: ІНСТРУМЕНТ ПРИВАБЛИВОСТІ 

ТУРИСТИЧНОГО ПРОСТОРУ КИЇВЩИНИ* 

 

В умовах конкуренції, що загострюється на світовому 

туристичному ринку, регіони намагаються розкрити свій унікальний 

туристичний потенціал, що дозволить залучити інвестиції у їх 

подальший розвиток. З цією метою кожний регіон в нашій країні, 

заново перегортає сторінки своєї історії та культури з метою виведення 

їх до категорії туристичних дестинацій. З огляду на реалії, що склалися,  

фахівцями визнано наступні принципи адекватного туризму: активне 

сприяння у збереженні місцевої спадщини – культурної, історичної й 

природної; підкреслення й виділення унікальності місцевої спадщини 

щодо інших регіонів; посилення у місцевого населення почуття гордості 

й відповідальності за унікальну спадщину; розробка програми розвитку 

туризму на основі використання унікальної місцевої спадщини. 

Незважаючи на те, що в Україні більшість регіонів є багатими на 

свої історичні та культурні пам’ятки, по-справжньому унікальних 

об'єктів, які можуть бути цікавими для широкого загалу не так вже й 

багато. Серед них одним з найбільш масштабних і глибоких можна 

виділити культурно-історичну спадщину трипільської культури, 

артефактами якої багата київська земля. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9789663468549
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9789663467306
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9789663467306
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Аналіз дослідження проблем туристичної складової регіонального 

розвитку Київщини розкриває існування низки недоліків. В Київському 

регіоні осередками трипільської спадщини, крім міста Києва є такі села, 

як Трипілля, Халеп’я, Щербанівка, Витачів, однак загальний 

туристичний потік відвідувачів незначний,  школярів і молоді - майже 

відсутній і, як наслідок - недостатня обізнаність молоді про історичні 

артефакти Київського регіону, що мають світове значення. Туристи 

висловлюють незадоволення з наступних причин : 

• незадовільний стан транспортної інфраструктури (дорога між 

населеними пунктами, через які  проходить туристичний маршрут 

долається доволі повільно, внаслідок відсутності якісного твердого 

покриття. Вона займає більше часу, аніж дорога за маршрутом «Київ − 

с. Трипілля». Для великих екскурсійних автобусів цей шлях є 

важкопрохідним, період міжсезоння є непридатним для проїзду 

екскурсійного транспорту). 

• в селищі Трипілля існує два музеї, присвячені трипільській 

культурі: Обласний археологічний музей та Приватний історико-

археологічний музей “Прадавня Аратта – Україна”[2]. З них працює 

Київський  обласний  археологічний музей, експозиція якого не формує 

повного уявлення про багатство трипільської спадщини,  доля іншого 

музею, основу колекції якого складали майже 500 експонатів, невідома;  

• проведення екскурсій у музеї потребує осучаснення з метою 

більшої наочності, візуалізації, прикладної майстерності. 

• екскурсійні маршрути, що пропонуються на даний час 

туристичними фірмами, носять вибірковий характер – не всі об’єкти 

входять в програму туру. Аналіз цієї проблеми виявив причину такого 

становища, вона полягає в наступному: транспортна недоступність, 

неналежний стан об’єктів культурної спадщини з причин недостатнього 

фінансування, відсутність належного фахового супроводу під час 

проведення екскурсії; 

• не продумано зупинки та харчування туристів, що 

виїжджають на маршрут на цілий день; 

• відсутня розважально-прикладна складова екскурсій 

(майстер- класи з ліплення, репродукція орнаментів трипільської 

культури, тематичні кулінарні майстер-класи); 

• на відміну від міста Ржищева, де відбувається фестиваль 

«Трипільське коло» та села Легедзине Тальновського району Черкаської 

області, де відбувається традиційна толока, в зазначених селах 

Київського регіону подібні заходи відсутні. 

Результати досліджень, що були проведені студентською групою,  

дозволили висунути низку  пропозицій, спрямованих на створення 
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проекту з реанімації невиправдано забутого туристичного  маршруту 

трипільським краєм Київщини. Робота над проектом почалось з пошуку 

наукових джерел, що містили розгорнуту й унікальну інформацію про  

феномен трипільської спадщини. Головним наставником для студентів  

стала майстриня з відтворення трипільської кераміки - Людмилою 

Смолякова.  Разом з нею були розроблені та втіленні  найбільш  цікаві  

пропозицій проекту, зокрема, фестиваль трипільської культури в парку 

Кіото, (травень 2016), де проводили майстер-класи з  ліплення 

трипільської кераміки, створення трипільських орнаментів; велопробіг 

та фестиваль «Трипільське диво»; знайомство з експозиціями музеїв В. 

Хвойки, обласного археологічного музею  села Трипілля; відвідання з 

метою дослідження наукових напрацювань дослідника Трипільської 

культури О. Ольжича, збережених в експозиціях музею природи міста 

Відня; дослідження панорамних ділянок колишніх трипільських 

поселень біля села Щербанівка, Дівич-гори тощо. Результати  

проведених досліджень втілились  у   розробці  екскурсійної програми 

одноденного маршруту  «Стежками Трипільців». Підготовка 

екскурсоводів та аніматорів. 

Творча співпраця з майстринею Людмилою Смоляковою створила 

низку заходів для популяризації трипільської культури в межах проекту 

серед учнів та вчителів київських шкіл. Були  проведені виїзні лекторії 

та майстер-класи для школярів, навчально-методичний семінар на тему: 

«Інноваційні підходи у викладанні трипільської тематики в шкільних 

курсах дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів» для вчителів 

історії  шкіл Святошинського району м. Києва. 

Позитивними  результатами роботи над проектом стали здобуті 

студентами спеціальності «Туризм» профільні компетентності  під час 

реалізації подорожей, екскурсій та майстер-класів. 

Втілення  студентського  проекту сприятиме збереженню в 

цілісному стані природної спадщини регіону, яка виступає туристичним 

ресурсом зазначеної дестинації. Він дозволить підвищити ефективність 

експлуатації існуючих  об’єктів туристичної інфраструктури, а також 

створити робочі місця прямо чи опосередковано пов’язані з проектом 

«Трипілля. Київщина». Зокрема,  для екскурсоводів, працівників 

закладів харчування, фахівців творчих майстерень, працівників 

транспортних та туристичних агенцій, музеїв. 

Проект забезпечуватиме покращення якості послуг з метою 

збільшення вітчизняних туристичних потоків до дестинації та залучення 

іноземних груп, з метою ознайомлення молоді зарубіжних країн з 

історичним і культурним надбанням України. 
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ДРАЙВЕР 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ1 

 

Питання енергоефективності для економіки України залишаються 

актуальними усі роки її незалежності, а в умовах сучасної глибокої 

економічної та енергетичної кризи суттєво загострюються. Залежність 

держави від імпорту російського газу на тлі високої енергоємності ВВП 

і військового конфлікту на її території перетворюють механізми 

підвищення енергоефективності на засіб економічного та політичного 

виживання української нації. Це істотно гальмує процес становлення 

України як економічно незалежної держави, а також негативно впливає 

на економічну безпеку зовнішньоекономічної діяльності.  

В даний час Україна, за деякими оцінками, втрачає від 30 до 50% 

споживаної енергії, що пояснюється перш за все використанням 

застарілих і погано працюють комунальних систем і труб, цей фактор 

впливає на розвиток економіки України, її народно-господарського 

                                                           
1Робота виконувалася за рахунок бюджетних коштів України, МОН наданих на виконання науково-дослідної роботи № 53.15.01-

01.18/20.ЗП «Інноваційний менеджмент енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій в Україні», а також науково-дослідної 
роботи № 0117U003922 «Інноваційні драйвери національної економічної безпеки: структурне моделювання та прогнозування»  
 

https://www.astra-lit.com/ukr-ment-ukr/03_tripilla.htm
http://ukrainaincognita.com/trypilska-kultura/trypillya
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комплексу. Стратегічне завдання України - скоротити обсяги 

споживання газу, використовуваного для опалення. 

Для здійснення цього завдання необхідно провести модернізацію 

систем теплопостачання будівель, яка полягає в: підвищенні їх 

економічної ефективності (конгенерації, теплові насоси), 

диверсифікація паливного балансу з природного газу в резервне паливо 

(біопаливо, сміття). На думку аналітиків 84% споживаної енергії йде на 

опалення і забезпечення гарячою водою. 

Існує ряд країн, які впровадили в своїй практиці енергозберігаючі 

технології, що зробило позитивний вплив як окремі суб'єкти 

господарської діяльності, так і на розвиток країн в цілому. Так 

наприклад, Німеччина змінила норми енергоефективності будівель з 260 

кВт.год до 100 кВт.год. У 2016 році Німеччина перейшла на стандарт 

«Пасивний будинок» і норми змінилися до 15 кВт.год. Пасивний 

будинок - основною особливістю якого є відсутність необхідності 

опалення чи незначне енергоспоживання. Опалення пасивного будинку 

має відбуватися завдяки теплу, що виділяється людьми, які живуть в 

ньому і побутовими приладами, що там знаходяться. 

Кожна країна розглядає свій енергетичний баланс, враховуючи, 

яких корисних копалин багато, а яких мало. Вугілля, серед природних 

енергетичних ресурсів України становить 98%, а решта 2% - це нафта, 

газ та інше. Використання вугілля недооцінене спочатку, так наприклад, 

в енергетичному балансі нашої країни близько 40% становить газ, який 

ми купуємо за кордоном, і лише 27% - вугілля. А в Німеччині частка 

вугілля в енергетичному балансі становить 67%, в Китаї - 78%, в США - 

більше 70% [1]. Одним з основних негативних наслідків при 

використанні вугілля, є забруднення навколишнього середовища, але 

все це лише в тому випадку, якщо використовувати недосконалі котли.  

Що стосується міні-ГЕС, то їх доцільно ставити на дрібних річках, 

створивши невелику греблю. Вони можуть стати потужним джерелом 

енергозабезпечення для Західної України, а для деяких районів 

Закарпатської та Чернівецької областей - джерелом повного 

енергозабезпечення. Геотермальні ресурси також можуть активно 

залучатися в якості джерел енергії в Україні. Кращим регіоном для 

впровадження геотермальних технологій є Карпатський [2]. 

Для України, як аграрної держави, одним із перспективних 

напрямів забезпечення енергоефективності є біоенергетика. Найбільш 

привабливим сегментом біоенергетики для інвесторів є виробництво 

біогазу. Його отримують з органічних відходів, включаючи відходи 

тваринницьких господарств і сміття, отриманого від муніципальних, 

комерційних та індустріальних джерел. Щороку в Україні 
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накопичується більш ніж 10 млн тон твердих побутових відходів, 

більша частина яких вивозиться на смітники. Саме ці відходи можна 

збирати та використовувати в енергетичних цілях. 

Отже, необхідність перегляду основних векторів розвитку 

вітчизняного енергетичного сектору, розвиток енергоефективних та 

ресурсозберігаючих технологій, є одним із головних інструментів 

підвищення рівня економічної безпеки ЗЕД. Саме тому постає 

необхідність розробки стратегій впровадження системи 

енергозбереження на різних рівнях управління, що зможе гарантувати 

економічні, соціальні та екологічні вигоди у довгостроковій перспективі 

для української держави.  
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ПЕРСПЕКТИВИ УЧАСТІ УКРАЇНИ В ПРОЕКТІ «НОВИЙ 

«ШОВКОВИЙ ШЛЯХ»  
 

Україна є транзитною державою, разом з тим рівень використання 

транзитного потенціалу вкрай низький. Розглянемо перспективи участі 

нашої держави в новітньому міжнародному проекті за участі його 

ініціатора - КНР, який дозволить суттєво посилити статус України як 

транзитної держави.  

Китай щорічно експортує до Європи товарів на суму близько $600-

$800 млрд. Ці товари потрапляють до Європи здебільшого морем, при 

цьому термін перевезення становить в середньому 36-40 днів. Значний 

термін перевезення призводить до значних транспортних та фінансових 

https://news.rambler.ru/other/2209389-alternativa-gazu-lezhit-p-d-nogami/
https://news.rambler.ru/other/2209389-alternativa-gazu-lezhit-p-d-nogami/
http://ukrenerho.com/alternativni-netraditsijni-dzherela-energiyi-ta-mozhlivosti-yih-zastosuvannya-v-ukrayini/
http://ukrenerho.com/alternativni-netraditsijni-dzherela-energiyi-ta-mozhlivosti-yih-zastosuvannya-v-ukrayini/
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витрат, які послаблюють конкурентоспроможність китайської продукції 

на європейському ринку. Перевезення суходолом — залізницею або 

автомобільним транспортом через Середню Азію, Росію та Білорусь — 

могло б здійснюватись за 16 днів, але для цього необхідне узгодження 

митних правил оформлення вантажів[1].  

Ініціатива "Один пояс - один шлях" була запропонована лідером 

Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем у 2013 році задля 

об'єднання економічних стратегій Китаю "Нового економічного 

Шовкового шляху" та "Морського шовкового шляху XXI століття". 

Ініціатива направлена на поліпшення існуючих та створення нових 

торговельних шляхів і економічних коридорів між Китаєм та іншими 

країнами. 

Чотири роки тому китайці вже запустили перший транзитний 

потяг в Брест, а звідти на Варшаву і в Німеччину. Далі білоруські 

товари почали експортуватися в Піднебесну. Сьогодні це дуже 

масштабний китайсько-білоруський проект, брестський напрямок 

просто перевантажений. Саме тому китайська сторона вже погодила 

нові маршрути курсування поїздів з Чженчжоу в Словаччину, Польщу, 

Угорщину і ці маршрути будуть проходити по території України. Зараз 

мова йде лише про транзитне курсування поїздів по території України. 

А це теж чималі надходження. Наступним етапом має стати розширення 

проекту та початок експортних поставок українських товарів 

продуктової групи в КНР. Для прикладу, китайська сторона дуже 

зацікавлена в експорті якісного українського борошна, цукерок, горілки, 

масла, і т.д. 

Перший демонстраційний потяг нового Шовкового шляху, що мав 

у складі 10 вагонів та 20 сорокафутових контейнерів, вирушив із 

Іллічівського морського торговельного порту 15 січня 2016 року. В ніч 

на 31 січня перший демонстраційний поїзд по маршруту нового 

Шовкового шляху прибув у пункт призначення на станцію Достик 

Казахської дороги, що на кордоні з Китайською Народною 

Республікою. Загалом тривалість маршруту склала 15,5 діб замість 11-

12 анонсованих раніше. 

Проект «Один пояс, один шлях» простягається через країни 

Центральної Азії, Білорусь та Україну і, за концепцією, нагадує 

Шовковий шлях. А от в Росії він в основному обмежується південною 

периферією, Москвою, Санкт-Петербургом, повністю ігноруючи 

масштабну інфраструктуру радянських часів, яка простяглась на 11 

часових поясів. 

Втім, поки що пріоритет віддається доставці не через Україну, а 

безпосередньо Чорним морем до/з Євросоюзу: операторам незручно 



257 
 

проходити додаткове митне оформлення, до того ж українська митниця 

є далекою від ідеалу за складністю та термінами процедур, а порти 

дорожчі румунських і болгарських на 25-35%. Підтримуючи ініціативу 

Китаю, уряд прийняв пропозицію Міністерства інфраструктури України 

щодо зниження ставок портових зборів, і вже починаючи з 1 січня 2018 

року портові збори були знижені на 20%[2].  

Задля посилення конкурентного статусу України через участь в 

окресленому проекті необхідно зробити наступні кроки: - спростити 

процедури в портах; переглянути тарифи на перевалку;інвестувати в 

перевалку для того, щоб швидкість перевантаження відповідала 

міжнародним стандартам; спростити митні процедури; поновити 

залізничну інфраструктуру, яка зараз має потребу у терміновому 

ремонті, інвестиціях. 

Важливим кроком було б також ухвалення закону "Про 

залізничний транспорт" з відповідною демонополізацією магістральних 

локомотивів. 

Надзвичайно важливим на даному етапі є будь-яке сприяння зі 

сторони України в розвитку цього проекту, оскільки це не просто 

транспортно-логістичний проект, це проект відновлення зв’язків між 

Азією та Європою. Йдеться не тільки про залізницю, про шляхи, 

йдеться про нове виробництво, про нові робочі місця, про нові 

технології. 

На нашу думку, Україна має скористатися цим міжнародним 

шансом для розвитку своєї економіки і здійснення в ній структурних 

реформ (та й для диверсифікації шляхів поставок вантажів – теж). 

Ставши транзитною країною нового економічного Шовкового шляху з 

Китаю до ЄС, вона може отримати всі преференції для здійснення 

трансформації своєї економіки в сенсі змін, що відбуваються у 

світовому промисловому розвитку на початку XXI століття[3]. Це та 

щаслива можливість для розвитку країни, яку слід було б вигадати, 

якщо б вона сама не котилася нам у руки.  
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Бердянська коса – це основне рекреаційне джерело міста 

Бердянська. На Бердянській косі розташовано 70 оздоровчих установ: 8 

санаторіїв, 17 дитячих і спортивно-оздоровчих установ, 45 баз 

відпочинку [1]. Однією з найнагальніших проблем міста екологічного 

характеру є розмив коси, що виступає не лише руйнівним чинником 

екологічної ситуацій, а й дестабілізуючим фактором економіки. 

Мета роботи полягає у вивченні основних причин розмиву 

Бердянської коси, сучасного стану вирішення цієї проблеми та 

обґрунтування пропозицій щодо подолання розмиву Бердянської коси 

як дестабілізуючого фактору економіки Запорізької області. 

Бердянська коса являє собою вузьку намивну смугу суходолу в 

Азовському морі, сполучену одним кінцем із берегом. Вона є одним із 

найвизначніших рекреаційних комплексів не тільки міста Бердянська, 

але й усієї Запорізької області. Недарма воно є найбільшим містом 

курортом Запорізької області. Розмив Бердянської коси – одна із 

найактуальніших екологічних проблем міста. 

Щодо причин розмиву Бердянської коси, тут варто зосередити 

увагу на певних найголовніших аспектах [2]: 

1) висока концентрація будівель та надбудов; 

2) недотримання пріоритетів та невиконання першочергових 

робіт з берегоукріплення; 

http://panorama.niss.gov.ua/content/articles/files/3-1458571955.pdf
http://panorama.niss.gov.ua/content/articles/files/3-1458571955.pdf
http://www.icps.com.ua/assets/uploads/images/files/china_mesto_s.pdf
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Щодо сучасного стану вирішення проблеми Бердянської коси, ще 

у 2008 році проект берегоукріплення 14,5 км узбережжя Бердянської 

коси почала розробляти проектна організація ТОВ «Лакоса». Проте із 

цією фірмою виникли певні проблеми. Вартість розробки проекту 

становила 1,8 мільйонів гривень, з яких 1,4 мільйонів гривень «Лакос» 

були перераховані. Проте станом на 2017 рік, проект берегоукріплення 

досі не завершений [3]. 

Важливо також зазначити, що розмив коси у місті Бердянську несе 

в собі відразу кілька загроз: 

1. розрив водоводу і припинення подачі води на косу [4]; 

2. руйнування ліній електропередач і знеструмлення коси [4]; 

3. періодичне підтоплення в області, під яке вже попадає 

близько 70 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь[5]; 

4. значне підняття рівня ґрунтових вод у регіонах області [5]. 

Отже, проблема розмиву Бердянської коси потребує системного 

аналізу із метою розробки рекомендацій довгострокової перспективи, 

які зможуть дійсно вплинути на цю екологічну проблему, а не лише 

тимчасово її усунути на другий план. 

Щодо економічного аспекту проблеми, то проблема розмиву 

Бердянської коси є дестабілізуючим фактором економіки Запорізької 

області. Через те, що туризм це основна галузь міста, а основна 

туристична інфраструктура зосереджена на Бердянській косі. Якщо ж 

Бердянська коса зруйнується, місто втратить статус курорту, а, отже, 

буде спостерігатися відтік потоку туристів. У свою чергу, це стане 

ударом не тільки по бюджету міста Бердянська, але й усієї області. Так 

як Бердянський район займає четверте місце серед районів Запорізької 

області за обсягами надходжень до обласної казни.  

З урахуванням вищезазначеного, доцільно висунути рекомендацію 

щодо подолання екологічної проблеми розмиву Бердянської коси. Поки 

проект берегоукріплення знаходиться на стадії розробки, доцільно 

провести, на мою думку, основний та першочерговий захід, який буде 

запобігати розмиву коси на час будування берегоукріплювальних 

споруд. Можна брати приклад з ОАЕ, які в свою чергу насипали берег 

піском для утворення штучних пляжів. Ця процедура хоч і не вирішить 

проблему розмиву, але відтермінує процес руйнування коси. Такі 

насипи вже робилися на певних частинах коси у 2011 році, але за 

рахунок самих мешканців. Приблизна вартість земзнаряду, який може 

намивати берег, починається від 20 тисяч доларів. Хоча й вартість таких 

проектів досить недешева, вона збереже інфраструктуру, вартість якої 

набагато більша. 
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Отже, проблема розмиву Бердянської коси є дуже важливою і 

актуальною і для міста і для Запорізької області. Наразі процес 

розв'язання проблеми призупинено, що було доведено в ході 

дослідження. 
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TRENDS OF REGIONALIZATION AND THEIR ROLE IN 

EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES 
 

After analyzing the contents of the main European documents in the 

field of regional policy and development, it can be concluded that the 

processes of creation of regional authorities with relevant authorities in these 

regions, and increasing the empowerment of regional institutions existing in 

the regions, taking into account the specifics of regional development , 

captured by the term "regionalization" , which is now the General trend in 

Europe and aims at creating the necessary conditions that give the regions the 

opportunity to increase the level of economic development. 

Active integration processes and globalization, which are taking place 

in the modern world, induce to exit to the fore regions of the state. 

Regionalization is taking a particular importance in the context of European 

integration processes, which requires countries-participants of the European 

Union to develop common approaches to regional development, the use of 

appropriate mechanisms of formation and implementation of regional policy 

at European and national levels. 

For many years, regionalization was seen primarily as a desire of 

regions of a particular country to assert themselves, to preserve their own 

Torello identity and combating the excessive centralization of power by the 

state. Regionalization should contribute to more effective management and 

reduction of regional differences 

 The study of modern foreign trends of regionalization showed that its 

processes are essentially related to international and European processes of 

integration and globalization, where the regions as the subjects occupy one of 

leading places [1].  

We should agree with the view that at first glance it may seem that 

integration, which promotes the concentration of power at the EU level, and 

regionalization, which provides for the decentralization, is the trends that are 

mutually exclusive, since the idea of European integration is not compatible 

any attempt at economic or political isolation. 

In many States, including in Ukraine, regionalism is often economic in 

nature, that is linked with the requirements of the regional authorities to 

change the practice of filling local budgets and redistribution of financial 

flows. Economic regionalism is complemented by logical political which is 
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the demand to change the system of distribution of competences and powers. 

Despite the differences in cultural value orientations of the population of 

regions of Ukraine, cultural regionalism is underdeveloped.  

An important basis for the formation of regionalism is expressed 

regional identity as a sense of belonging for everyone in the region to the 

regional community, as a result of economic interests, social orientations, 

cultural preferences[1]. Requirements of the regional elites to be clear for 

inhabitants of the region, because in this case the elites can mobilize people 

to support ideas that manifested in the design of regional political parties and 

movements. But the existing in Ukraine the low level of political culture of 

the population, combined with the lack of culture of compromise among the 

participants of political interaction, concentrating resources in oligarchic 

power and other factors exercised a negative effect on regionalization [2]. 

In Ukraine, the need for regional reform, apart from the desire to solve 

a purely internal problem of political development, due to the European 

integration course, which dictates the learning experience of the operation of 

the regional level of government in the European Union. In Europe, relations 

between national and regional authorities are based on the principle of 

subsidiarity, which provides for delegation to the center only those powers 

which cannot be solved at the regional level[3].But if in the European Union 

the principle of subsidiarity is active, in Ukraine it is more declarative and is 

just beginning to put into practice. 

To understand the role of regions in the European integration process it 

is worth noting that the EU model is unique in many ways. It combines a 

number of characteristics: the EU is a regional organization that is a voice for 

regionalism at the highest level – as a form of international inter-state 

cooperation, the most specific feature – in the framework of European 

integration occurs and develops a process of internal regionalization.  

Modern world development trends, such as globalization and 

integration, changes in the geopolitical landscape, provided new impetus to 

the process of regionalization. Deepening of integration processes, 

development of interregional and cross-border cooperation has contributed to 

reinforcing the role of regions at national and supranational levels. The 

establishment of the Committee of the regions as a consultative body at EU 

level, the European Parliament's adoption of the Charter of regionalism and 

the European Charter of local self-government is a manifestation of the fact 

that regional structures are beginning to play an increasingly important role 

in the formation and implementation of common European policies [3]. 

In the countries of Central and Eastern Europe regional trends have 

gained prominence in the context of these countries join the EU and become 

an important component of transformational change aimed at overcoming the 
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totalitarian legacy and creating a democratic state. Of course, each European 

country has its own experience of regionalization, but common is a positive 

impact in the internal political stability, democracy development and 

approximation to European standards.  

European regionalization has demonstrated the ability to use its 

mechanisms as an effective tools in the democratisation of the system of 

power relations through the implementation of decentralization, 

deconcentration of power and the principle of subsidiarity. These components 

of the European regionalization of exceptional importance for the widespread 

introduction of European experience in the Ukrainian society, taking into 

account their own ethno-national, socio-cultural and cultural features. 

Through regionalization, will be able to change the regional system, 

which will lead to transformations that should be to transfer greater rights and 

powers to the regions with the aim of improving the level and quality of life 

of the population, the selection and strengthening of competitive advantages 

of regions and overcoming the territorial differences in development. In the 

modern world regions, not States, are the main "players" in the global arena. 

Some futuristic predictions in the future, the role of the state in the traditional 

value will decrease, but "quasi-structures" will impact on global 

development. One type of such structures are regionalization, which is, 

undoubtedly, one of the models of global development. 
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КЛАСТЕРИЗАЦІЯ У САНАТОРНО-КУРОРТНІЙ ГАЛУЗІ 

КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 

 

Україна багата на рекреаційно-туристичні ресурси, а саме: 

природні та cанаторно-курортні ресурси, які зосереджені переважно у 

Карпатському регіоні. Наявність цих ресурсів дає країні достатній 

потенціал із розвитку різних видів туризму, в тому числі й на світовому 

рівні. Міжнародна співпраця з іншими країнами у цьому напрямі 

відкриє нові можливості модернізації та просування національного 

туристичного продукту. 

Санаторно-курортний потенціал є важливим для соціально-

економічного розвитку країни, оскільки впливає на якість відновлення 

фізичного і духовного здоров'я людини, створює умови для ефективної 

професійної діяльності. Тим самим він сприяє налагодженню умов 

сталого розвитку суспільства та є одним із важливих джерел 

надходження коштів до державного і місцевого бюджетів. Санаторно-

курортна галузь у світі швидко розвивається та за прогнозами 

Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), до 2022 р. дана сфера 

спільно із сферою охорони здоров'я стане одним з найбільш важливих 

напрямів розвитку національної економіки [4]. 

Актуальним є дослідження перспектив та проблем розвитку 

cанаторно-курортного потенціалу Карпатського регіону. Даний регіон 

має: ресурси для розвитку санаторно-лікувального та курортного 

туризму, має вигідне географічне положення (межує з країнами 

Європейського Союзу та знаходиться на перетині важливих транзитних 

шляхів). Проблематика вивчення рекреаційного потенціалу санаторно-

курортних центрів Карпатського регіону постійно перебуває в полі зору 

науковців Інституту регіональних досліджень НАН України (м. Львів) 

[1, 2] та Львівського [1] національного університету. 

Карпатський регіон у складі Львівської, Чернівецької, 

Закарпатської та Івано-Франківської областей – рекреаційний регіон 

України, у якому зосереджена третя частина санаторно-курортного 

потенціалу країни. Він посідає перше місце в Україні за обсягом доходів 
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від курортно-рекреаційної галузі (29,2 % від загального обсягу доходів 

по Україні) [3]. 

На відміну від інших економічних регіонів, Карпатський регіон – 

це зона багатопрофільного, зимового і літнього, гірсько-спортивного та 

масового пізнавально-оздоровчого відпочинку і бальнеологічного 

лікування. Особливу рекреаційну цінність мають лікувальні мінеральні 

води, торф’яні грязі та родовища озокериту. В регіоні налічуються 

близько 800 джерел мінеральних вод типу «Поляна», «Лужанська», 

«Шаянська» на базі яких діють курортно- рекреаційні комплекси 

(більше 50 % джерел знаходиться у Закарпатській обл., 26 % - у 

Львівській, 13 % - в Івано-Франківській, 10 % - у Чернівецькій обл.). 

Санаторно-лікувальні заклади Львівщини відомі лікувальними 

торф’яними грязями (Моршинський, Немирівський) та родовищами 

озокериту (Бориславське) із загальними запасами 462 м3 , які повністю 

забезпечують потреби функціонування на їх базі санаторно-курортних 

закладів. 

Основними складовими є санаторно-курортні заклади. 

Карпатський регіон має розвинутий оздоровчо-відпочинковий 

комплекс, який нараховує 242 заклади санаторно-курортного лікування 

й організованого відпочинку населення [3], потужну гірськолижну базу 

та різноманітні форми туризму. Прикладами таких закладів є: санаторій 

«Гірська Тиса» (Закарпатська обл.), курорт "Трускавець" (Львівська 

обл.), еко-курорт «Хутір тихий» (Чернівецька обл.), гірськолижний 

курорт «Буковель» (Івано-Франківська обл.), санаторій «Черче» (Івано-

франківська обл.) та ін. Наявність у даному регіоні лікувально-

рекреаційних ресурсів та конкурентоспроможну туристичну базу для 

розвитку майже усіх видів туристичної діяльності.  

Санаторно-курортна сфера регіону перебуває в стані розрізненого 

та повільного розвитку. Для того, щоб прискорити розвиток санаторно-

курортного потенціалу Карпатського регіону доцільно сформувати 

рекреаційний кластер, що дасть змогу ефективно використовувати 

рекреаційні ресурси, посилить вплив санаторно-курортної сфери на 

економічний розвиток регіону. Світовий досвід демонструє низку 

дієвих систем на основі кластерної моделі, що забезпечує поєднання у 

виробництві конкуренції з кооперацією, уособлює «колективну 

ефективність», створює «гнучку спеціалізацію» [5]. 

В основі кластерної моделі лежить максимальне використання 

рекреаційних ресурсів, робочої сили, зосередженого на місцевому рівні 

капіталу, підприємницького потенціалу. Одним з елементів моделі є 

здатність місцевої економіки контролювати процес накопичення 

ресурсів та капіталів на локальному рівні. В кластерах можливі спільні 
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маркетингові дослідження ринку, участь у виставках, ярмарках і 

наукових розробках, швидше розробляються нові види та підходи до 

лікування, укладаються контракти між підприємствами одного й того ж 

регіону, які зацікавлені у співпраці. Тому у кластерах значно 

зменшуються витрати. 

Карпатський рекреаційний кластер – це об’єднання підприємств 

санаторно-курортної сфери, що отримують прибутки від надання 

оздоровчо-лікувальних послуг.  

В Карпатському регіоні формування рекреаційного кластеру дозволить 

об’єднати підприємства , що надаватимуть санаторно-курортні 

послуги. При формуванні рекреаційного кластера Карпатський 

регіон матиме можливість реалізувати модель інноваційного 

розвитку. Основною метою створення кластеру є: 

• інновацій розвиток санаторно-курортного потенціалу Карпатського 

регіону; 

• підвищення конкурентоспроможності санаторно-курортних 

закладів регіону; 

• встановлення економічних пріоритетів та розподіл державної 

підтримки кластерних підприємств. 

Функціонування рекреаційного кластеру сприятиме:  

• розвитку санаторно-курортної і туристичної сфер та комплексу їх 

підприємств, закладів і установ, спрямуванню їх функціонування;  

• об’єднанню та ефективному використанню різних рекреаційних, 

трудових, фінансових і інших ресурсів регіону, підприємств, 

закладів і установ; 

• створенню привабливого інвестиційного іміджу Карпатського 

регіону з раціональним санаторно-курортним і оздоровчим 

потенціалом; 

• розвитку інфраструктури Карпатського регіону, що 

обслуговуватиме рекреаційний кластер.  

Отже, формування рекреаційного кластеру в Карпатському регіоні 

сприятиме вирішенню не тільки вирішенню проблем 

конкурентоспроможності рекреаційної сфери, але й багатьох 

інших питань пов’язаних з підвищенням якості та ефективності 

управління, раціонального використання рекреаційних ресурсів, 

що зумовить зростання економічного становища регіону та і 

країни в цілому. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  

 

 Стабільному і динамічному зростанню як економіки держави у 

цілому, так і її окремих регіонів, підвищенню життєвого рівня 

населення, інтеграції у європейський економічний простір сприяє 

розвинена транспортна інфраструктура – базовий фактор національної 

безпеки. Спрямування державної політики збільшити експорт 

транспортних послуг, конкурентоздатність українських транспортних 

компаній  на міжнародному ринку, приведення інфраструктури до 

підвищених стандартів може бути досягнуто за рахунок скорочення 

бар’єрів доступу до європейського економічного простору. 

    В силу свого геостратегічного положення Україна активно 

залучається підтримкою Європейського Союзу, що дуже зацікавлений в 
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модернізації транспортного сектору, зокрема автомобільного, 

залізничного, морського, повітряного, трубопровідного та внутрішнього 

водного транспорту.Серед європейських країн Україна має найвищу 

ставку транзиту - 3,75.  

    Одним із основних пріоритетних напрямків розвитку 

транспортної доступності в Україні є підвищення 

конкурентоспроможності регіонів, залучення прямих іноземних 

інвестицій, що сприяють створенню нових робочих місць, розвитку 

інноваційного потенціалу. Адже на сьогоднішній день транспортна 

інфраструктура знаходиться у важкому стані та потребує  акумуляції 

значних обсягів фінансових ресурсів. 

     Серед основних проблем транспортної підсистеми є поганий 

стан автомобільних доріг, що потребують ремонту дорожнього 

покриття, моральний і фізичний знос об’єктів залізничного транспорту,  

зношеність основних виробничих фондів, критичний стан експлуатації 

більшості мостів країни, значне зниження рівня будівництва та 

реконструкції вулиць та доріг, низький рівень якості пасажирських 

залізничних перевезень, підвищена небезпека дорожнього руху, низька 

ефективність системи державного регулювання діяльності транспортної 

галузі – усі ці проблеми в комплексі являють собою перепону на шляху 

адаптації України до європейських стандартів. 

    Пріоритетними напрямками державного регулювання в 

транспортній галузі мають статионовлення та розширення кількості 

одиниць рухомого складу всіх складових транспортної підсистеми, 

будівництво автомагістралей і швидкісних та високошвидкісних 

залізничних ліній міжнародних транспортних коридорів, будівництво 

ефективних дорожніх підключень до портів і логістичних центрів в 

областях, модернізація транспортних, міжнародних внутрішніх водних, 

під’їзних шляхів, модернізація регіональних залізниць, розширення 

портів та поромних баз,  використання в роботі останніх досягнень 

логістики, створення логістичних хабів та інше. Інтеграція України в 

європейський економічний простір неможлива без створення 

міжнародної логістичної інфраструктури, зокрема важливих її елементів 

— логістичних хабів. 

      Сьогоденна Україна вирізняється з-поміж інших країн 

привабливим геополітичним положенням та високим коефіцієнтом 

транзитивності (транспортної привабливості), але низькі інвестиційні 

можливості зумовлюють пошук нових джерел залучення ресурсів. 

Важливим кроком у цьому питанні є секторальна бюджетна  підтримка 

ЄС, яка може стати не тільки інструментом поглиблення економічної 
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кооперації та прискоренням євроінтеграції, але і важливим засобом 

подальшого розвитку країни. 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З  

КРАЇНАМИ ЄС  

 

1 вересня 2017 року набрав чинності договір про поглиблену та 

вcеocяжну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Укpaїною та 

Євpoпейcьким Coюзoм. Пoпеpедньo з 1 січня 2016 року цей договір 

зacтocoвувaвcя тимчacoвo. Підписання цієї угоди стало рушійною 

силою для поглиблення двосторонніх торговельних відносин, а також 

відкрило нові можливості співпраці в економічній сфері як для ЄС, так і 

для України.  

Угода про ПВЗВТ дає можливість українському бізнесу, у тому 

числі малим та середнім підприємствам, виходити на європейський 

ринок, що є найбільшим ринком у світі та відкриває доступ до понад 

500 млн споживачів. У той же час, Угода передбачає простіший доступ 

компанії з ЄС до українського ринку, а також вони отримують 

можливість поглиблювати існуючі та формувати нові бізнес-відносини з 

українськими постачальниками та партнерами. На сьогоднішній день 

країни ЄС посідають провідне місце серед основних економічних 

партнерів України. 
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Після значного зниження обсягів українського експорту до ЄС у 

2015 р. у  зв’язку зі складним економічним та політичним станом у 

країні, у 2017 р. цей показник зазнав позитивних змін (рис.1).  

 

 Рис. 1. Обсяги експорту України до ЄС у 2013-2017 рр., млрд. дол. США 

Джерело: складено автором за [3]. 

 

Обcяги екcпopту з Укpaїни дo країн ЄC у 2017 p. зpосли нa 4,04 

млpд. дoл. CШA aбo 29,92% (пopівняно з 2016 p.) і cклaли 17,53 млpд. 

дoл. CШA (у 2016 p. – 13,49 млpд. дoл. CШA). Чacткa екcпopту Укpaїни 

дo ЄC у зaгaльнoму укpaїнcькoму екcпopті cтaнoвить 40,53%. 

Угода про асоціацію передбачає проведення Урядом України 

низки реформ, зокрема в тих сферах, що стосуються санітарних та 

фітосанітарних заходів, підвищення рівня якості та безпечності 

українських товарів, аби сприяти його узгодженню з законодавством 

Європейського Союзу (так званим acquis ЄС). Такі законодавчі зміни у 

довгостроковій перспективі нададуть можливість продукції, що 

походить з України на внутрішньому ринку Європейського Союзу 

отримувати визнання та сприйматися на рівні з товарами. Поступове 

ухвалення Україною законодавчих актів та стандартів ЄС у виробництві 

та сфері послуг, що є визнаними на міжнародному рівні, надасть 

можливість українським підприємствам простіше експортувати свою 

продукцію не тільки на ринки ЄС, але й також до інших країн світу [3]. 

Крім цього, реформи, пов'язані з ПВЗВТ, покращать загальний бізнес-

кліматв Україні, зокрема щодо боротьби проти корупції, що наразі є 

суттєвою перешкодою для іноземних інвесторів у процесі вирішення 

можливості та доцільності інвестувати в нашу країну. 

Інвестиції та бізнес, що прийдуть до України з ЄС, відкриють 

доступ українським компаніям до освоєння нових технологій та методів 

менеджменту, що, у свою чергу, сприятиме покращенню ефективності 

та якості українського виробництва та управління бізнесом. 

Модернізація технологій виробництва зменшить виробничу вартість 
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кінцевого продукту для українського бізнесу, що підвищить 

конкурентоспроможність вітчизняних виробників на європейських 

ринках. 

Економіка України, в основному, спирається на діяльність 

провідних великих компаній, які функціонують в базових товарних 

галузях. Однак, на сьогоднішній день для України стає можливим 

диверсифікувати власну економіку шляхом розбудови сфери послуг, а 

також стимулювання розвитку малих та середніх підприємств. 

1 жовтня 2017 року набув чинності регламент Європейського 

Парламенту та Ради щодо тимчасових “автономних торгових 

преференцій” для України.  Для 36 видів товарів були встановлені 

безмитні тарифні квоти ЄС (яловичина, свинина, м’ясо баранини, м’ясо 

птиці, молоко, вершки, йогурти, зернові, висівки, мед, цукор, крохмаль, 

гриби, часник, солод, виноградний і яблучний соки, вершкове масло, 

цигарки, етанол, яйця та альбуміни тощо). Крім цього по чотирьох 

видах встановлено додаткові обсяги. Україна, у свою чергу, встановила 

тарифні квоти для трьох видів товарів (м'ясо свинини; м'ясо птиці та 

напівфабрикати з м'яса птиці та цукор) та передбачила додаткові обсяги 

для двох видів продукції [2]. Завдяки таким преференціям з боку ЄС 

українські підприємства отримали можливість експортувати більше 

сільськогосподарської продукції на європейські ринки.  

Таким чином, підписання договору про ПВЗВТ дало можливість 

збільшити обсяги експорту українських товарів на ринки ЄС, стало 

серйозним поштовхом до розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

малих та середніх підприємств України, а також зіграло важливу роль у 

протистоянні негативним наслідкам обмежувальних заходів з боку Росії 

проти України. 
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ОСВІТНЯ МІГРАЦІЯ УЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ 

 

В епоху зростаючої глобалізації перед світом виникають не тільки 

нові можливості, а й нові виклики. Одним з таких викликів є свобода 

руху знань, який забезпечується завдяки процесам освітньої міграції. 

Освітня міграція є особливим видом міграції, характерними 

рисами якої є короткотерміновість, обмеження до певної вікової групи, 

а також мета виїзду – здобуття освіти за кордоном. Країни, які 

приймають іноземних студентів отримають значну економічну користь 

через отримання оплати за навчання та витрати, пов’язані із 

проживанням. Також, покращується демографічна ситуація та 

розвивається багатокультурність суспільства. 

Науковці вважають, що вдосконалення, збереження та залучення 

інтелектуального людського капіталу є першочерговим завданням країн 

світу у зв’язку з браком власних фахівців високого рівня та досвіду 

роботи персоналу. 

Міграція інтелектуального капіталу перебуває під впливом цілого 

спектру чинників. Серед них: різний рівень життя і матеріальної 

винагороди праці; регіональні особливості рівня  безробіття  у  різних  

країнах;  неможливість  реалізувати  потенціал  в  національній 

економіці; втеча від різного роду переслідувань (релігійних, расових, 

національних тощо); незахищеність  результатів  інтелектуальної  

роботи;  кращі  можливості  для  творчості  і самореалізації; невизнання 

результатів праці інтелектуального працівника тощо. Слід зазначити, 

що у сучасному світі інтелектуальна міграція зумовлена процесами, які  

відбуваються  не  всередині  науки,  а  в  суспільстві  загалом:  кризою  

економічних, соціальних,  політичних  і  культурних  відносин [2]. 

Проте освітня міграція має як позитивні так і негативні наслідки 

[1,3].  

Позитивними наслідками освітньої міграції є: підвищення 

кваліфікації молодих вчених за кордоном сприяє приливу на 

батьківщину нових ідей, технологій, розробок; відбувається поступова 

інтеграція науковців до світового науково-технічного й освітнього 

товариства; отримання високоякісної вищої освіти; додаткові 

надходження в Україну зароблених мігрантами коштів грошових 
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переказів; напрацювання ділових зв’язків, міжособистісних контактів 

емігрантів з провідними науковцями. 

Серед негативних наслідків освітньої міграції виділяють такі: 

✓ еміграція фахівців високого класу призводить до вимивання 

інтелектуального людського капіталу країни-донора; 

✓ країна-донор не отримує віддачі від своїх вкладень у 

інтелектуальний людський капітал; 

✓ дефіцит кваліфікованих кадрів в країні 

✓ відсутність наукових ідей, технологій, розробок приводить 

до зниження конкурентоспроможності продукції на світових ринках. 

За даними щорічного моніторингу кількості українських громадян, 

які навчаються у закордонних університетах на денній формі навчання, 

що здійснюється аналітичним центром СEDOS [4] (охоплює 34 країни 

світу), у 2015/2016 році за кордоном навчалися 47724 громадян України. 

Найбільше з них у Польщі (15 тис.), Німеччині (9 тис.), Росії (6 тис.), 

Канаді (2 тис.), Чехії (2 тис.), Італії (1,9 тис.), США (1,5 тис.), Іспанії 

(1,4 тис.), Франції (1,3 тис.), Великобританії (1 тис.) 

Нині снує безліч міжнародних освітніх програм та грантів завдяки 

яким країни залучають іноземних студентів. Обов’язковими екзаменами 

для вступу на бакалаврські та магістерські програми є складання тестів 

IELTS обоTOEFL. 

Відомий на весь світ приклад розвитку Сінгапура: в 1980-х роках 

глава уряду Лі Хуан Ю видавав гроші з бюджету країни на навчання 

студентів за кордоном. Отримавши дипломи, ті повертались на 

батьківщину та сповна відплачувати своїми знаннями та ідеями. Наразі 

Сінгапур одна з найбагатших країн світу.  

Аналогічна ситуація склалася і в Україні, але лише на 

меценатському рівні. Освітня програма фонду Віктора Пінчука, 

спрямована на формування нового покоління української професійної 

еліти. Програма пропонує підтримку громадянам України віком до 35 

років в отриманні магістерського ступеню у найкращих університетах 

світу, за умови повернення вже кваліфікованих кадрів до України. Саме 

такі програми повинні стати пріоритетом розвитку системи освіти та 

активно підтримуватися урядом держави.  
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КАРПАТСЬКІ ВОДОСПАДИ ЯК ДЕСТИНАЦІЇ ГЕОТУРИЗМУ 

КАРАПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ 

 

За останні десятиліття туризм України набув значних розмахів у 

розвитку, що виокремлює його як важливу галузь, яка здатна суттєво 

поповнити місцеві бюджети та бюджет країни. Незважаючи на всі 

політичні та соціально-економічні негаразди останніх років, індустрія 

туризму стала тією галуззю народного господарства України, яка з року 

в рік без залучення державних дотацій стабільно нарощує обсяги 

виробництва туристичного продукту. 

Карпатський Єврорегіон унікальний тим, що саме тут сама 

природа створила всі необхідні умови для розвитку багатьох видів 

туризму, впершу чергу спортивного, екстремального, гірськолижного, 

екологічного, зокрема-геотуризму. Карпатські водоспади дійсно цінні 

об’єкти для розвитку геотуризму в Україні і відповідають усім 

критеріям необхідним для туристів: мальовничість, доступність і 

наявність умов для огляду. Водоспади-важливі в науково-пізнавальному 

і естетичному плані  гідрогеологічні об’єкти, вони можуть відігравати 

значну роль у процесі активізації туризму у Карпатському єврорегіоні.  

Це стосується не лише  українських туристів, а й європейців, адже за 

природними красотами Україна не поступається багатьом туристичним 

атракціям світового значення. Стикування західних кордонів України з 

ЄС, утворення  на теренах прикордонних територій п'яти країн 

Карпатського єврорегіону, дає підстави говорити про необхідність 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjw-YLfo7_ZAhWsh6YKHYFJBaYQFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fcedos.org.ua%2Fuk%2Fosvita%2Fukrainski-studenty-za-kordonom-skilky-ta-chomu&usg=AOvVaw3bjWzRLsKReR1r8VbDHTfU
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більш широкого впровадження «туристичних ідей», які могли б 

задовольнити попит в першу чергу європейців як потенційних туристів. 

Саме для них туризм західного регіону України є більш доступним з 

точки зору ціни та відстаней, має чудові ландшафти і багатий на 

рекреаційно-туристичні ресурси. 

Влітку 2017 року з групою лубенського туристсько-краєзнавчого 

клубу «ВАЛТЕКС» під керівництвом Полонського М.М. нам випала 

можливість дослідити і створити туристський маршрут до карпатських 

водоспадів, проаналізувати можливості  місцевої транспортної 

інфраструктури. В результаті польових спостережень  творчою групою 

були зроблені висновки  щодо  рівня інфраструктури в Рахівському, 

Верховинському та Богородчанському районах, де знаходяться важливі 

дестинаціїї та їх впливу на  інтенсивність  відвідувань зазначених 

об’єктів з метою туристичних подорожей. 

Відправною точкою нашого маршруту стало с. Ділове Рахівського 

району Закарпатської області, де знаходиться географічний центр 

Європи, про що свідчать двометровий кам'яний знак та стелла. Це місце 

досить популярне у туристів. Із Ужгорода мікроавтобуси їздять сюди 

декілька разів на день,  тривалість рейсу  5,5 год, тому що більша 

частина дороги знаходиться в незадовільному стані. Ялинський 

водоспад знаходиться неподалік від села Ділового, але основною 

причиною невеликої відвідуваності Ялинського водоспаду є те, що 

маршрут до нього не з легких і постійно стелиться вгору. Дослідивши 

Ялинський водоспад за допомогою рулетки та гірського компасу ,ми 

впевнились, що це дійсно найвищий водоспад Українських Карпат, він 

однокаскадний і має висоту 26 метрів. Води його потоку майже 

прямовисно стікають з високого скельного уступу. Рухаючись схилами 

гори Піп Іван Мармароський, висота якої 1936 м, справжньою окрасою 

експедиції стали Дзембронські водоспади, розташовані за 5 км на 

південний захід від села Дземброні, що у Верховинському районі Івано-

Франківської області, які утворилися на уступах льодовикових карів. Це 

каскад з 15-20 мальовничих водоспадів, загальна висота яких сягає 100 

м. Біля водоспадів також небагато туристів і цьому є пояснення. Село 

Дземброні і його околиці почали набувати популярності серед туристів 

не так давно, одна з причин –труднощі у подоланні маршруту та важкий 

підйом вгору. Слід зауважити, що водоспади розташовані на висоті 

1400-1700 м над рівнем моря, на схилах гори Смотрич, тому мають 

другу назву – Смотрицькі. На маршруті є тільки одна колиба, що 

знаходиться  ще вище Дземброні перед роздоріжжям на Вухатий Камінь 

та Смотрич і має лише два житлових приміщення. До Дземброні 

туристам можна доїхати із Верховини, але рейсові автобуси сюди 
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ходять всього  тричі на день. За потреби саме с. Верховина може стати 

точкою перепочинку для проходження нашим маршрутом, адже там 

може розміститися для відпочинку невелика група туристів. 

Перебуваючи у цьому регіоні, учасникам пізнавальних, 

паломницьких, геотурів пропонуємо виділити час на поїздку до с. 

Манява, Богородчанського району Івано-Франківської області. 

Неподалік від села розташований Манявський скит -чоловічий монастир 

XVII ст., який називають “Афоном Сходу”, засновником якого є 

виходець з Афону монах Йов Княгиницький. За 380 м від монастиря 

знаходиться Блаженний камінь з чистим, цілющим джерелом. 

Гідрологічною пам’яткою природи місцевого значення є Манявський 

водоспад. Ще донедавна дібратися до водоспаду можна було двома 

шляхами: першим руслом  річки Манявка; другим-дорогою через село. а 

далі-ґрунтовою дорогою, пішки- 2,5 км. При цьому необхідно було 

кілька разів перейти вбрід р. Манявку, що при високому рівні води 

може становити  неабияку небезпеку. Тепер добратися від села до 

водоспаду можна навіть автомобілем по нещодавно побудованій лісовій 

дорозі  протяжністю  майже 16 км, яка з’єднала Манявський скит та 

Манявський водоспад. Нова дорога має насамперед рекреаційне 

значення і сприятиме розвитку туристичної інфраструктури 

Результатом нашої експедиції став складений пішохідний маршрут 

від с. Ділове до с. Дземброні вздовж кордону з Румунією через г. Піп 

Іван Мармароський, який дозволяє побачити Ялинський водоспад і 

помилуватися прекрасними Дзембронськими водоспадами, та 

експедиційне уточнення даних про карпатські водоспади. Аналіз 

туристичної інфраструктури допоможе як пересічним туристам, так і 

при розробці туристичних маршрутів, пов’язаних з відпочинком у 

даному регіоні та відвідуванням водоспадів. Ми вважаємо, що 

досліджені нами карпатські водоспади є об’єктами середньої 

геотуристичної атракційності, мають явні недоліки як в управлінні(брак 

догляду, не дуже зручний доступ ,неналежний рівень інфраструктури в 

даній місцевості),так і в  інформаційній забезпеченості (вони 

знаходяться на значній відстані від туристичних центрів і автошляхів). 

Разом з тим, доведено доцільність їх використання як важливих 

дестинацій геотуризму. Цим маршрутом можуть скористатися не тільки 

українські туристи, а й європейці, інтерес яких до геотуризму в 

Карпатському єврорегіоні зростає все більше.        

Слід зазначити, що краса Карпатського регіону не є визначальним 

фактором його розвитку. Вирішальним чинником популяризації 

туризму є рівень соціально-економічного розвитку регіону. Затримка у 

розвитку інфраструктури регіону не стимулює розвиток промисловості 
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та туристичних послуг, що давали б роботу його мешканцям, адже ця 

територія відрізняється низьким рівнем господарського розвитку  і 

високим безробіттям. Саме тому, в цьому унікальному регіоні для 

стимулювання розвитку місцевих галузей господарства, так необхідна 

відповідна підтримка держави туристичної галузі, а нові реформи 

пов’язані з децентралізацією ще сильніше прискорять цей процес.  
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"TAX EVASION" - УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД 

 

Питання правової охорони системи оподаткування в Україні є 

надзвичайно важливим та потребує значної уваги. Актуальність питання 

сьогодні, в час дестабілізації державної економіки та загострення 

питання ухилення від податків, як ніколи раніше, відіграє все більш 

значущу роль в контексті національного кримінального права. 

Найперше, слід проаналізувати зміст найважливіших документів, що в 

повній мірі тлумачать дане питання та визначають основні положення. 

Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 212 КК, кримінальна відповідальність 

настає у разі умисного ухилення від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів) службовою особою чи будь-якою іншою 

особою, яка зобов’язана їх оплачувати, що призвело до фактичного 

ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у 

значних розмірах [1]. 
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За розрахунками дослідників з Інституту соціально-економічної 

трансформації держава щороку недоотримує 100 млрд грн. І це завдяки 

реалізації наймасштабніших схем з ухилення від сплати податків в 

Україні, зокрема,це: офшорні схеми, зловживання на митниці, 

діяльність конвертаційних центрів, бездіяльність фіктивних 

підприємств, картельні змови та інші [2]. 

Одним із найрозповсюдженіших методів ухилення від податків є 

створення та управління фіктивними підприємствами. На нашу думку, 

це є найбільш поширений спосіб «відмивання» грошей, та 

найпаразитичніший для держави, з яким надзвичайно складно боротися. 

І цей факт підтверджує чимало прикладів. Зокрема, одним із видів 

фіктивних підприємств є фірми-експортери певних широко 

розповсюджених товарів. Так, столичні оперативники Міністерства 

доходів викрили схему ухилення від сплати податків посадовцями 

підприємства-зернотрейдера. Під час дослідження його фактичного 

походження оперативники встановили, що насправді зерно 

закуповувалось у фермерів та селян за готівку, а реквізити різних фірм 

використовувались лише для формування незаконного податкового 

кредиту з податку на додану вартість. Метою цієї оборудки було 

отримання з бюджету компенсації ПДВ, нібито сплаченого 

постачальникам експортованого зерна. Виявилось, що посадовці 

підприємства-експортера реєстрували на підставних осіб «фіктивні» 

фірми та створювали видимість їх господарської діяльності. Під час 

обшуків в офісі, розташованого в центрі Києва, було виявлено печатки 

підприємств та факсиміле так званих «директорів», а також оргтехніку, 

за допомогою якої виготовлялись документи від їх імені. [3]. 

Інший приклад – правоохоронці виявили схему ухилення від 

податків під час ввезення товарів за участю громадян Китаю. За 

свідченням прокуратури Києва, групою осіб за участю громадян КНР в 

період 2016-2017 років здійснювалося ввезення на митну територію 

України товарів (текстилю, взуття тощо) на загальну суму 50,3 млн 

гривень від підконтрольних китайських підприємств-нерезидентів, і 

надалі документально оформлялася реалізація імпортованих товарів на 

фіктивні підприємства. Під час обшуків правоохоронці вилучили 385 

печаток і штампів підприємств з ознаками фіктивності та підприємств-

нерезидентів, понад 9 млн гривень, близько 200 тис. доларів і близько 

23 тис. євро, чорнові записи, електронні носії, мобільні телефони, 

банківські картки, фінансово-господарські документи, комп'ютерну та 

іншу техніку. [4] 

Проаналізувавши ситуацію у сегменті великого бізнесу, зокрема, 

щодо ухилення від сплати податків за допомогою спрощеної системи 
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оподаткування – вона є неабияк складною. Хоча частка великих 

компаній у загальній кількості підприємств в Україні мала, саме на них 

припадає більша частина недоотриманих бюджетом коштів. Великі 

підприємства для ухилення від оподаткування найчастіше 

використовують офшори. За розрахунками міжнародної організації 

Global Financial Integrity, протягом 2004-2016 років з України без сплати 

податків було виведено близько 116 млрд дол, що становить в 

середньому 9,4% від ВВП щорічно [5].  

Окремої уваги заслуговують схеми з ухилення від сплати ПДВ, у 

тому числі через створення фіктивного податкового кредиту. За даними 

Інституту соціально-економічної трансформації, розмір порушень за 

останні роки скоротився, але махінації з ПДВ відбирають у бюджету 10-

12 млрд грн на рік. На нашу думку, аналізуючи дану ситуацію, 

важливим фактором є функціонування системи електронного 

адміністрування ПДВ, яка стала причиною закриття більшості схем з 

ПДВ за останні кілька років. Але, варто сказати, що вона ускладнює 

роботу бізнесу, забираючи у нього багато часу на адміністрування, а в 

деяких випадках – ще й обігові кошти. З урахуванням вищезазначеного, 

кардинально змінюється погляд на сферу ухилення від оподаткування в 

Україні. Зокрема, слід кардинально переглянути державну політику 

стосовно пріоритетів боротьби з цим явищем.  

Не можливо не зауважити про масштаби зловживань великими 

підприємствами, що можна спостерігати на митниці – вони вражають. 

За даними Global Financial Integrity, заниження вартості імпорту, 

контрабанда, схеми з ввезення товарів фізичними особами протягом 

кожного року, коштували бюджету в середньому 13 млрд дол на рік. 

Іншими словами, вартість імпорту занижувалася на 20%, і з 

урахуванням скорочення імпорту в останні роки відповідна цифра у 

2016 році мала б становити близько 9,6 млрд доларів [5].  

Однією з особливостей конкурентних відносин на товарних 

ринках України є інертна структура економіки та великий потенціал для 

протизаконної реалізації власне економічної влади під «легальною» 

егідою вільного ціноутворення та самостійного контролю власних 

«традиційних» часток ринку та каналів постачання, створення асоціацій 

та бізнес-груп. Фактори пошуку надприбутку та прагнення влади 

грають не менш важливу роль в ціновій або будь-якій узгодженій  

поведінці бізнес груп  та асоціацій,  ніж формування структур влади, що 

є оптимальними з точки зору економічної ефективності. Щодо головної 

форми взаємодії фірм як прояву боротьби за володіння ринковою 

владою або прикладом колективного домінування є картель. Картелі 

можуть приймати різноманітні форми. Наприклад, виробники можуть 
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створити одну спільну організацію із збуту, яка буде скуповувати 

продукцію у кожного виробника окремо за договірною ціною та потім 

реалізовувати продукцію на основі координації. Ще один варіант такої 

взаємодії може існувати, коли виробники діють на основі угоди, у 

відповідності з яким встановлюється єдина ціна на їхню продукцію. 

Також картель включає обмеження виробництва шляхом встановлення 

квот обсягу випуску для окремих фірм та координованого регулювання 

виробничих потужностей [7, с. 51].  

Голосним прикладом картельної змови була справа, розглянута 

органами Антимонопольного комітету України з приводу 

необґрунтованого завищення цін на олію соняшникову в жовтні 2016 

року. З липня по жовтень 2016 року внутрішні ціни на соняшникову 

олію зросли на 61%, зрівнявшись, а в деяких випадках випередивши 

ціни, за якими українська соняшникова олія продається в інших країнах. 

Чому? А справа в тому, що ринок соняшникової олії в Україні має 

досить специфічну структуру. Дві третини його виробництва припадає 

на сім бізнес-груп. Змовитися між собою про спільне підвищення цін, 

орієнтуючись на зовнішні, цим компаніям нескладно, тим більше маючи 

легальний канал обміну інформацією. Самі маслороби, щоправда, 

пояснюють зростання цін на олію підвищенням вартості основної 

сировини — насіння. Воно справді подорожчало, але темпи зростання 

цін на олію в липні - жовтні виявилися в півтора разу вищими, ніж на 

насіння соняшнику. При цьому вартість інших складових виробництва 

рослинної олії практично не змінилася. Все це дало підстави для 

висновку про картельну змову. За вчинене правопорушення на вказаних 

учасників накладено штраф у розмірі 60 млн. гривень на кожного. [ 9, 

с.1] Безумовно, таку змову можна віднести до особливої форми 

економічної експансії, це злочин проти споживача і передумова підриву 

продовольчої безпеки. 

Із вищевикладеного можна зробити висновок, що механізм 

боротьби із картельними змовами, який функціонує сьогодні, не є 

достатньо ефективним. Велика кількість рішень АМКУ не просто 

оскаржується в судах, але і спростовується через неточності та 

суперечності законодавства. Крім того, укладаючи меморандуми із 

учасниками ринку нафтопродуктів, уряд перетворився на основного 

ініціатора і гаранта функціонування картелів, що суперечить як 

чинному законодавству так і принципам конкурентної політики. 

Проаналізовавши державну політику регулювання картельних 

домовленостей на ринку нафтопродуктів зауважимо, що загрози для 

вільної конкуренції йдуть не стільки від картельних змов між 

учасниками ринку, як від урядових інституцій, які не тільки ініціюють 
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узгоджені дії, але і роблять такі об’єднання більш стійкими та 

небезпечними.На нашу думку, потрібно переглянути доцільність 

підписань різного роду меморандумів і витрачання державних коштів на 

їх реалізацію. Можливо, якби держава не створювала бар’єри на ринку і 

дозволила ринковим саморегулюючим механізмам функціонувати, то 

зникла б і необхідність витрачання державних коштів на неефективне 

регулювання [10]. Як свідчить цінова статистика, ситуація вкрай 

катастрофічна, адже зараз населення в умовах бездіяльності органів 

державної влади грабують двічі: вперше, коли підприємець завищує 

ціну на власний товар чи послугу і вдруге, коли держава вступає в 

тривалий бій з ціновими збуреннями, знижуючи доходи та скорочуючи 

попит.Такі явища створюють загрозу економічній безпеці України. Ми 

висловлюємо стурбованість у зв'язку з такою вражаючою статистикою. І 

це все - в умовах агресії з боку Російської Федерації. Адже ці кошти, 

навіть зважаючи на низьку інституційну здатність державних органів, 

могли б сприяти зміцненню обороноздатності країни, поліпшити якість 

освіти та медицини та інших сфер суспільного життя. 

Підводячи підсумки, ми наголошуємо на тому, що питання 

кримінально-правової охорони системи оподаткування в Україні є 

надзвичайно важливим та потребує значної уваги. З глибокою тривогою 

відзначаємо, що чесний бізнес – це швидше виняток, ніж правило, та й 

вижити у конкурентній боротьбі такому бізнесу значно складніше. 
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УНІФІКАЦІЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО 

ПРАВА У СФЕРІ БІЗНЕСУ 

 

Різні правові системи досить часто можуть по-різному регулювати 

подібні між собою правові питання. У таких випадках, для усунення 

проблем, що пов’язана із розбіжністю регулювання аналогічних 

ситуацій, а також з метою спрощення міжнародно-правових відносин, 

прийнято усувати суперечності, якщо це є можливим, шляхом 

уніфікації. 

Крім того, активний міждержавний та міжкультурний обмін не 

може уникнути конфліктів, які виникають при його здійсненні, а отже 

з’являється необхідність вирішення спорів та захисту прав і свобод 

учасників світового співтовариства, що можливе лише при тотожному 

регулюванні одних і тих самих відносин у різних правопорядках. 

Загалом, уніфікація права являє собою створення однакових, тобто 

уніфікованих норм у внутрішньому праві різних держав. Оскільки право 

входить у сферу внутрішньої виняткової юрисдикції держави і не існує 

над національного законодавчого органа, що приймає юридично 

обов'язкові акти для внутрішнього права держав, то єдиним способом 

створення уніфікованих норм є співробітництво держав. З цього можна 

зробити висновок про те, що уніфікація права означає співробітництво 

держав, спрямоване на створення, зміну або припинення однакових 

(уніфікованих) правових норм у внутрішньому праві визначеного кола 

держав [1, с.113]. 

На сьогодні інтерес до уніфікації лише зростає, що пояснюється, 

зокрема, тим, що уніфіковані правові норми як міжнародного, так і 

національного права у даний час динамічно розвиваються, а у 
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численних міжнародних організацій здійснюється розробка нових 

уніфікованих документів.  

Розгляд загальних проблем  уніфікації міжнародного приватного 

права дозволяє стверджувати, що уніфікація, в різних її проявах, 

способах і формах, була і залишається закономірною тенденцією 

розвитку міжнародного приватного права. З процесом уніфікації 

створюється єдине регулювання цивільних та інших відносин з 

іноземним елементом, приймаються до уваги особливості міжнародних 

економічних зв’язків, які є суттєвими але не завжди можуть бути 

враховані в нормах національного законодавства. Крім того, також 

враховуються інтереси учасників відносин та виробляється 

загальноприйняте рішення яке є обов’язковим для всіх суб‘єктів 

міжнародного приватного права [2, с.48]. 

Незважаючи на масштабні процеси уніфікації і гармонізації права, 

діяльність міжнародних організацій, функціонування міжнародного 

комерційного права, МПП залишається найбільш суперечливою, 

пробільні і складною галуззю права. Держави неохоче йдуть на 

принципові зміни свого законодавства з метою зближення його з правом 

інших держав або з міжнародним правом. Особливу складність 

викликають приватноправові відносини за участю держав (концесійні 

договори, угоди про розподіл продукції) [3, с. 7]. 

Важливе значення має уніфікація міжнародного приватного права 

у сфері бізнесу. Уніфікація має чимало переваг для міжнародного 

регулювання правових відносин. Зокрема, вона полегшує процес 

захисту шляхом установлення одноманітного порядку вирішення спору. 

Завдяки їй створюється єдине регулювання, яке враховує особливості 

міжнародних відносин, що не завжди є можливим у окремій системі 

національного законодавства. Крім того, учасники відносин, будуть 

мати змогу більш ефективно самостійно захищати власні права, так як 

усуваються розбіжності в регулюванні та тлумаченні певного виду 

відносин. 

Також варто зазначити, що найбільш ефективними є міжнародні 

угоди,що містять правові норми, які придатні до застосування у 

внутрішньодержавному праві без зміни самої правової норми, тобто ті, 

що закріплені з використанням методу прямої уніфікації. Менший ефект 

мають уніфіковані міжнародні договори, які містять непрямі 

уніфіковані норми, які зобов’язують учасників угоди встановити у 

своєму законодавстві таку норму, зміст якої лише приблизно визначено 

у договорі [4, с. 26]. 

Процес формування правового регулювання суспільних відносин 

спрямовується в русло уніфікації матеріально-правових та колізійних 
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норм. Уніфікація колізійних та матеріально-правових норм відбувається 

у формі кодифікації, основним принципом якої є гармонізація 

законодавства різних держав. Історичний метод дослідження уніфікації 

дає змогу зробити висновок про те, що першочергово інтерес і 

найбільші сподівання були пов’язані саме з уніфікацією колізійних 

норм. Це могло б зменшити виникнення колізій і тим самим сприяти 

одноманітному врегулюванню багатьох питань. Слабке місце уніфікації 

колізійних норм полягає у проблемі встановлення судом змісту 

іноземного права. Складність цього процесу дається взнаки тоді, коли 

суд зобов’язаний застосовувати право країн іншої «правової сім’ї»[5, с. 

13]. 

Таким чином, виходячи з вище викладеного, можна зробити 

висновок про те, що уніфікація норм міжнародного права є справді 

необхідною для відносин у сфері бізнесу, адже є дієвим засобом 

формування правозахисного простору і надає змогу більш ефективно 

регулювати міжнародні відносини. 
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ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ 

   

В теорії криміналістики розслідуванню вбивств відведено 

особливе місце, оскільки предметом вивчення є методика розкриття 

найтяжчого злочину проти життя людини. Насамперед, відповідно до 

статті 3 Конституції України та міжнародних нормативно-правових 

актів, людина, її життя та здоров'я визнаються найвищою цінністю як в 

Україні, так і в усьому світі [1]. Проте, в сучасних реаліях життя, ми все 

частіше чуємо про порушення цього основоположного права людини - 

права на життя. Тому надзвичайно важливим є розвиток 

криміналістичної науки та техніки, який сприяє більш швидкому та 

об'єктивному розслідуванню злочинів. 

Актуальність питання є беззаперечною, адже, відповідно до 

статистики, опублікованої Генеральною прокуратурою України, тільки 

за перше півріччя 2017 року в Україні зареєстровано вісімсот тридцять 

чотири вбивства та замахи на вбивство, нерозкритими залишаються 

приблизно половина з них [3]. 

Проблематика криміналістичного забезпечення розслідування 

вбивств детально розглядалась в роботах українських та іноземних 

авторів, таких як В.І. Шиканов, В.Д. Арсеньєв, І.Ф. Крилов, Т.В. 

Варфоломеєва, О.Ф. Волинський, Ю.Г. Корухов,  М.А. Чельцов, М.П. 

Яблуков, І.І. Басецький, А.П. Шеремет, В.Е. Коновалова, О.П. та інші. 

Водночас, враховуючи обмежений характер наукових тез, хотілось 

би зосередити увагу на найбільш складних питаннях розслідування 

зазначеної категорії злочинів. На наш погляд, найбільш складними та 

важливими, а отже, інформативними є початкові слідчі дії й 

оперативно-розшукові заходи, з цього питання, ми погоджуємось з 

думкою професора В. О. Коновалової [4, c.62-67]. 

Наприклад, першочергові слідчі дії при розслідуванні вбивств "без 

трупа" відрізняються від комплексу та послідовності виконуваних 

слідчих заходів при розслідуванні інших видів вбивств. Причиною 

відступлення від традиційного порядку є відсутність місця події на 

початковому етапі розслідування, невизначеність інформації відносно 

зникнення особи, імовірний характер висування припущення про 

вбивство зниклої особи і так далі [4 ,c.62]. 
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В зв'язку з тим, що при розслідуванні злочинів, пов'язаних з 

вбивством "без трупа", заявника, як і свідків, допитують докладно через 

деякий час після подання заяви, під час допиту необхідно 

використовувати систему прийомів, скерованих на виникнення 

асоціацій, які допоможуть пригадати забуті факти. До таких прийомів 

належать: задавання деталізуючих питань, пред'явлення доказів, 

оголошення свідчень інших осіб і так далі. 

Надзвичайна складність криміналістичного розслідування вбивств  

полягає в тому, що кожному виду вбивства відповідає різна 

послідовність дій суб'єктів розслідування. Наприклад, у випадку 

виявлення трупа, що висить у зашморгу, слідчому треба виявити, чи є 

поряд з трупом предмет, який міг би послугувати опорою (підставкою) 

для загиблого, чи є на трупі сліди боротьби тощо. У випадку смерті від 

пострілу з вогнепальної зброї, суб'єкт розслідування має виявити 

відсутність ознак близького пострілу, що виключають версію 

самогубства або невідповідність між виявленою на місці пригоди 

вогнепальною зброєю і характером смертельного поранення. У разі 

настання смерті від падіння з висоти, слідчий має встановити чи немає 

на трупі слідів переміщення, волочіння трупа до місця його 

знаходження або наявність у нього смертельних пошкоджень, що не 

могли бути отримані при падінні з висоти і так далі [5, с.15]. 

Від правильно встановленої версії події може повністю залежати 

все подальше розслідування злочину, адже якщо слідчий під час 

проведення огляду місця події та огляду трупа, помилково вважатиме, 

що особа вчинила самогубство, то одразу відпаде можливість розкрити 

злочин "по гарячих слідах", тому що буде витрачено забагато часу, і 

злочинець приховає всі сліди скоєння вбивства [4, с.75]. Або навпаки, 

особа вчинила самогубство, а слідчий, помилково вважаючи, що особу 

було вбито, розпочне проводити  слідчо-розшукові дії, тим самим 

витрачаючи час та завдаючи моральної шкоди "підозрюваному" та 

близьким загиблого. 

Для повного встановлення всіх обставин події, тіло загиблого 

необхідно відправити на судово-медичну експертизу з метою 

встановлення причини смерті особи та виявлення слідів злочину, що 

мають значення для справи. Виявлені на місці події або під час 

проведення оперативно-розшукових заходів знаряддя злочину та інші 

речові докази також можуть бути надіслані на криміналістичну, 

біологічну чи судово-медичну експертизу [6, с.360]. 

В методиці розслідування вбивств, криміналісти важливе місце 

приділяють питанням профілактичної діяльності слідчого, залежно від 

цього, у науці виділяють три рівні профілактики : 1) вирішення великих 
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соціальних, економічних та інших проблем життя суспільства, яке 

забезпечує опосередкований планомірний вплив на всі ланки 

антисоціальної поведінки. 2) здійснення впливу на конкретні соціальні 

групи, в яких відбуваються негативні явища. Тут необхідне оперативне 

усунення різних недоліків, виявлених у житті соціальної групи. 3) 

індивідуальна профілактична робота, тобто позитивне заміщення 

системи ціннісних орієнтацій людини, поведінка якої заслуговує 

особливої уваги [5, с.4-5]. В сучасній вітчизняній науці дана 

профілактика отримала назву "превентивна діяльність". Зокрема, в ст.31 

ЗУ №580-VIII від 02.07.2015 року "Про національну поліцію" 

зазначається, що поліція може застосувати такі превентивні заходи як 

перевірка документів особи, опитування особи, поверхнева перевірка і 

огляд та інші [2]. 

Тож, з зазначеного вище можна зробити висновок, що будь-який 

слідчий або інший суб'єкт розслідування злочину має бути досконало 

обізнаним в усіх напрямах криміналістичної науки, а криміналістична 

наука, в свою чергу, має забезпечити суб'єктів розслідування вбивств 

всіма необхідними прийомами та засобами, які полегшать роботу з 

розкриття злочинів та покарання винних осіб. 
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ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

За сучасних умов, коли держава намагається покращити 

економічний стан в Україні, створити нормальний клімат для розвитку 

підприємництва та системи господарювання, важливою складовою 

цього процесу виступає забезпечення надійної правової протидії 

забороненому гральному бізнесу, а отже, й незаконним азартним іграм. 

Згідно зі Статтею 1 Закону України «Про заборону грального 

бізнесу в Україні» від 11. 08. 2013 р. визначається, що гральний бізнес - 

це діяльність, пов'язана з організацією, проведенням та наданням 

можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, 

комп'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних 

закладах, в електронному (визнається будь-яка гра, обов'язковою 

умовою якої є участь у віртуальному) казино незалежно від місця 

розташування сервера. Азартною грою в якій є сплата гравцем грошей, 

у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу 

учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не 

отримати його залежно від випадковості [1] . 

Аналіз останніх досліджень науковців та публікацій в засобах 

масової інформації показав, що прийняття зазначених норм не повною 

мірою викорінило в нашій державі таке негативне явище, як гральний 

бізнес та азартні ігри. Причиною тому є соціальні, економічні, культурні 

процеси й явища, що протікають в нашій державі, які відображаються 

свідомістю і становлять передумови для певного кола осіб 

збагачуватися за рахунок нелегального виду господарської діяльності. 

У статті З. М. Топорецької «Зайняття гральним бізнесом: поняття 

та його значення для процесу розслідування» зазначено, що саме 

питання поняття грального бізнесу практично не досліджувалося, 

оскільки кримінальна відповідальність за зайняття гральним бізнесом є 

новим інститутом у кримінальному законодавстві, а тому вивчення 

проблеми визначення та сутності грального бізнесу як забороненого 

кримінально караного діяння на сьогодні набуло особливої 

актуальності.Автор звертає увагу на те, що на сьогодні світова практика 

показує, що для приведення діяльності у сфері грального бізнесу в 

контрольовані рамки, недопущення неповнолітніх до азартних ігор, а 

також стримування розвитку психологічної залежності, необхідне 
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прийняття спеціального законодавства, яке детально регулюватиме 

діяльність у цій сфері та жорстко обмежуватиме гральний бізнес.[2] 

Ми цілком погоджуємося із думкою Торопецької З.М. і вважаємо, 

що прийняття спеціального законодавства поставить суб’єктів 

грального бізнесу в жорсткі рамки і не дозволить їм зловживати своїми 

правами. 

Характеристика злочинів, пов’язаних із гральним бізнесом, 

розглядалась ученими з позицій різних наук, зокрема Дорогих В. М. 

розглянув адміністративно-правове регулювання грального бізнесу та 

його легалізацію на території України. На думку автора, для 

поліпшення контролю з боку держави за законністю діяльності усіх 

об’єктів грального бізнесу, особливо за їх фінансовою діяльністю, 

необхідно встановити єдину процедуру легалізації таких об’єктів, 

виключити спрощений порядок, який діє щодо букмекерських контор, 

які виникли лише в останні роки і тому не потрапили до переліку 

суб’єктів грального бізнесу. Він зазначає, що установи грального 

бізнесу мають неоднозначний статус, що впливає на порядок 

легалізації.[3] 

Важко не погодитись із думкою Дорогих В. М., оскільки єдина 

процедура легалізації дозволить органам державної влади краще 

контролювати діяльність всіх суб’єктів грального бізнесу, а надання 

всім установам такої діяльності однакового статусу дозволить їм мати 

однакові права та обов’язки по відношенню до порядку створення і 

здійснення азартних ігор. 

А. А. Вознюк надав характеристику осіб, які вчиняють злочини, 

пов’язані із заняттям гральним бізнесом.На його думку, з метою 

вчинення одиничного продовжуваного або триваючого злочину 

(наприклад, заняття гральним бізнесом у формі організації, проведення 

та надання можливості доступу до азартних ігор) створюється злочинна 

організація. Однак у цьому разі, до моменту створення, учасники 

злочинної організації повинні вчинити принаймні два злочини, 

перебуваючи у складі менш небезпечного об’єднання – організованої 

групи чи групи осіб за попередньою змовою (тобто має бути 

перетворення групи осіб за попередньою змовою чи організованої групи 

у злочинну організацію).  [4, с. 96–102]   

Ми вважаємо, що дане твердження є не зовсім коректним, 

оскільки злочинна організація є стійким ієрархічним об'єднанням 

декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини 

якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з 

метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів 

учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної 



290 
 

діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої 

злочинної організації, так і інших злочинних груп. Тобто маючи всі ці 

ознаки, така організація є злочинною без попереднього вчинення 

злочинів у складі менш небезпечного об’єднання. 

Отже, на нашу думку, єдиний вихід із ситуації — приймати нові 

закони для азартного бізнесу. Вони мають повернути частину грального 

бізнесу в легальний сектор, підвищити надходження у бюджет, 

посилити контроль за гральною сферою та не допустити втягнення до 

цієї сфери неповнолітніх.Адже цей бізнес все більше набирає обертів і 

наносить нищівний удар економіці нашої держави. Тому будемо 

сподіватись, що цей розплідник корупції буде знищений. 
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КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО – СУЧАСНІ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВІ ВИМОГИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ 

  

Капітальне будівництво досить по різному визначається та 

розуміється громадянським суспільством і суб’єктами господарювання 

безпосередньо. У відповідності до загального розуміння, капітальне 

будівництво розглядають як «діяльність держави, юридичних і фізичних 

осіб, спрямована на створення нових та модернізацію наявних основних 

фондів виробничого і невиробничого призначення»[1]. Визначається 
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також і те, що поняття «капітальне будівництво» охоплює: «не лише 

нове будівництво – будівництво підприємств, будівель і споруд, яке 

здійснюється на нових майданчиках, а й розширення – здійснення за 

новим проектом будівництва наступних черг діючого підприємства, 

додаткових виробничих комплексів, реконструкцію – перебудову 

існуючих цехів та інших об'єктів підприємства, технічне переозброєння 

– здійснення комплексу заходів щодо підвищення технічного рівня 

окремих дільниць виробництва, а також реставрацію та  капітальний 

ремонт будівель і споруд» [1]. 

Зазначене і обумовлює актуальність дослідження, оскільки саме 

капітальне будівництво – основа у розвитку інфраструктури будь-якої 

країни, у побудові нового, підтримання чи реконструкції існуючого. 

Його здійснення має відбуватися на основі дотримання правових норм, 

які є складними та об’ємними, а тому доцільно піддати їх науковому 

дослідженню. 

Варто відзначити, що безпосередньо за Цивільним кодексом 

України [2] не передбачається капітальне будівництво, а визначається 

підряд та договір підряду. Окремо визначається побутовий підряд та 

будівельний підряд. Таким чином, для вірного врегулювання питань 

пов’язаних з капітальним будівництвом потрібно застосовувати 

нормативно-правові позиції щодо підряду у загальному спрямованні та 

нормативно-правові позиції будівельного підряду.  

Окрім безпосереднього врахування вимог до вірного складання 

договору будівельного підряду, до врахування підлягають і ряд інших 

нормативно-правових актів, які спрямовані на визначення додаткових 

питань. Зокрема це стосується Постанови Кабінету Міністрів України 

Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів 

підряду в капітальному будівництві від 01 серпня 2005 року № 669, яка 

визначає, що «Загальні умови відповідно до Цивільного кодексу 

України визначають порядок укладення та виконання договорів підряду 

на проведення робіт з нового будівництва, реконструкції будівель і 

споруд та технічного переоснащення діючих підприємств (далі - 

капітальне будівництво об'єктів), а також комплексів і видів робіт, 

пов'язаних із капітальним будівництвом об'єктів. Положення Загальних 

умов застосовуються також щодо укладення та виконання договорів 

підряду на роботи з реставрації та капітального ремонту будівель і 

споруд. Загальні умови є обов'язковими для врахування під час 

укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві 

(далі - договір підряду) незалежно від джерел фінансування робіт, а 

також форми власності замовника та підрядника (субпідрядників)» [3]. 

Отже, позиції Постанови мають бути обов’язково враховані поряд з 
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використанням Цивільного кодексу України, що визначає недостатність 

кодифікованого акту та його відсилочний характер. 

Аналіз нормативно-правових актів, які підлягають застосуванню у 

сфері будівництва можливо визначити, як: кодекси, Закони України, 

нормативно-правові акти Президента України, Постанови Кабінету 

Міністрів України, відомчі нормативно-правові акти, документи 

місцевих органів влади. Безпосередньо під будівельними нормами 

розуміють: нормативні документи по нормуванню в яких встановлені 

загальні принципи, правила, норми, характеристики, о стосуються 

визначених об’єктів нормування в галузі будівництва. При цьому 

нормативні документи поділяються на: державні стандарти - ДСТ; 

державні будівельні норми - ДБН; відомчі будівельні норми - ВБН; 

регіональні будівельні норми - РБН; 

- технічні умови – ТУ. ДСТ - встановлюють організаційно-

методичні та загальнотехнічні вимоги до об'єктів будівництва і 

промислової продукції будівельного призначення.ДБН - розробляються 

на продукцію, процеси та послуги в галузі містобудування 

/вишукування, проектування, територіальна діяльність, зведення, 

реконструкція і реставрація об'єктів будівництва, планування і забудова 

населених пунктів і територій, а також в галузі організації, технології, 

управління і економіки будівництва.ВБН - розробляються при 

відсутності ДБН або при необхідності встановлення вимог, що 

перевищують /доповнюють вимоги ДБН.РБН - містять регіональні 

правила забудови населених пунктів і територій. Нормативні документи 

у галузі будівництва класифікуються наступним чином: 

А. Організаційно-методичні норми, правила і стандарти 

В. Технічнінорми, правила і стандарти 

Г. Рекомендовані норми, правила і стандарти, довідково-

інформаційні матеріали. Крім того, НД бувають обов’язковими 

(підлягають безумовному дотриманню) та рекомендованими [4]. Однак, 

зазначені позиції не становлять своєї виключності, оскільки не 

складають своєї вичерпності. 

 Таке зазначення, зумовлює безсумнівний висновок про 

потребу у значному спрощені усіх нормативно-правових актів, які 

мають місце до застосування при здійсненні капітального будівництва. 
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ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ ВИКРАДЕННЯ ЧУЖОГО МАЙНА 

 

Досягнення науково-технічного прогресу вимагають від суб’єктів 

будь-якої діяльності не лише застосування знань з певних галузей науки 

або техніки, а й постійного вдосконалення компетентних засобів і 

методів її забезпечення. А отже систему  наукових знань та 

рекомендацій в галузі криміналістики складає значний арсенал 

діяльності суб’єкта розслідування крадіжок. Саме тому ми висвітлимо 

лише окремі аспекти криміналістичного забезпечення розслідування 

розкрадань чужого майна з питань підготовки і призначення судових 

експертиз.   

В практиці розкриття, розслідування та попередження злочинів 

відомі дві форми використання спеціальних знань. Перша передбачена 

кримінально-процесуальним законодавством (судові експертизи, участь 

спеціалістів в підготовці й проведенні слідчих дій); друга не 

передбачена кримінально-процесуальним законом (консультативно-

довідкова діяльність фахівців з окремих галузей знань). 

У ст. 1 Закону України "Про судову експертизу" зазначено, що 

судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних 

знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію 

про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, 

досудового та судового слідства [1]. 

Залучення по справі певних спеціалістів (експертів) не означає, що 

слідчий недостатньо або зовсім не володіє знаннями в даній галузі. Ця 

обізнаність сприятиме слідчому при визначенні предмета та 

https://sites.google.com/site/bimteamprogect/home/rubriki/proektuvannj/normativnidokumentivgaluzibudivnictva
https://sites.google.com/site/bimteamprogect/home/rubriki/proektuvannj/normativnidokumentivgaluzibudivnictva
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пріоритетних напрямів майбутнього експертного дослідження, є 

корисною для справи. Крім того, у межах правового регулювання 

діяльності, слідчий не може виконувати по справі обов’язки спеціаліста 

або експерта, заміщати їх, зобов’язаний лишатися безстороннім, 

об’єктивно оцінювати отримані висновки. 

У ході розслідування злочинів, пов’язаних з крадіжками, 

встановлення фактів, що мають доказове значення по справі, 

відбувається шляхом безпосереднього сприйняття слідчим слідової 

картини, тоді ж у свідомості слідчого формується ідеальна модель 

механізму події злочину, а також шляхом науково-дослідного вивчення 

якостей об’єктів дослідження та встановлення взаємозв’язку між ними, 

тобто проведенням судової експертизи. 

Особливості призначення та проведення судової експертизи 

регламентовано статтями 69, 70, 242–245 КПК України, з дотриманням 

рекомендацій криміналістики. 

Під час розслідуванні привласнення, розтрати або заволодіння 

чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм 

службовим становищем, слідчим переважно досліджуються фінансово-

господарські документи та питання виробничого характеру, а тому 

призначаються та проводяться такі види судових експертиз: судово-

економічні (планово-економічні) експертизи, судово-бухгалтерські 

(експертизи бухгалтерських операцій на промислових підприємствах, в 

бюджетних організаціях, на підприємствах торгівлі тощо); судово-

товарознавча експертиза; судово-технологічна експертиза; 

криміналістичні експертизи (почеркознавча, трасологічні експертизи та 

ін.); інженерно-технічні експертизи; судово-агропромислові експертизи 

тощо.  

Вчені криміналісти приділяли значну увагу питанням підготовки, 

призначення та проведення судових експертиз, однак, на наш погляд, 

доцільно їх систематизувати в певний перелік елементів підготовки 

судових експертиз при розслідуванні зазначеної категорії злочинів та 

викласти у такому вигляді:  

1) вивчення та аналіз обставин, що викликали необхідність 

призначення судової експертизи, визначення предмета експертного 

дослідження; 

2) вивчення інформаційно-довідкової бази даних, 

криміналістичних обліків, літератури з певної галузі знань, проведення 

консультацій з фахівцями конкретної галузі знань; 

3) проведення слідчих та певних організаційних дій, результати 

яких стануть основою інформаційної моделі описової та резолютивної 
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частини постанови про призначення судової експертизи (слідчі огляди, 

допити, слідчі експерименти тощо); 

4) одержання зразків для експертизи та їх збереження; 

5) вибір експертної установи або експерта;винесення постанови 

про призначення конкретної судової експертизи, формулювання 

запитань для вирішення їх експертом; 

6) прийняття рішення щодо задоволення клопотань зацікавлених 

осіб; 

7) підготовка об’єктів та зразків для експертного дослідження для 

відправки їх експерту з метою збереження їх кількості та якості. 

На думку вчених криміналістів судово-бухгалтерська експертиза є 

однім із най розповсюджених видів судово-економічних експертиз, 

водночас розслідування розкрадань чужого майна вимагатиме 

проведення й інших експертиз цього класу. У деяких випадках може 

виникнути потреба призначити не тільки судово-бухгалтерську, але й 

інші види судово-економічних експертиз [6, с. 319].До таких зокрема 

можна віднести планово-економічні судові експертизи, судові 

фінансово-економічні та судово-економічні експертизи в окремих 

галузях виробництва тощо. Водночас не слід нехтувати перспективами 

проведення і криміналістичних експертиз. 

При розслідуванні заволодіння чужим майном шляхом 

зловживання службовим становищем слідчі, вбачаючи фінансово-

господарську спрямованість вчинених протиправних дій, поза увагою 

можуть залишати матеріальні сліди та відображення. На місці події 

можуть залишатися й його традиційні сліди, зокрема мікрооб’єкти та 

мікросліди [4, с. 8-14], подальше експертне дослідження яких може 

значно розширити доказову базу даних. 

У підсумку можна зазначити, що криміналістичне забезпечення 

розслідування розкрадань чужого майна це досить складний процес 

розумової діяльності слідчого у поєднанні загальних теоретичних 

положень з криміналістики й практичних навичок суб’єкта 

розслідування.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) 

ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 

 

Предмет злочину, як вірно відмічають Б.С. Нікіфоров, М.К. 

Глістін та М.Й. Коржанський, органічно пов’язаний з його 

безпосереднім об’єктом, допомагає у багатьох складах більш глибоко 

розкрити дійсну сутність безпосереднього об’єкта злочину.[1] 

В.Я. Тацій зазначає, що у науці кримінального права вважається, 

що предмет злочину не може претендувати на роль самостійної ознаки 

складу злочину. Та висловлює свою думку стосовно відсутності 

однозначного розуміння предмета пояснюючи це тим, що це зумовлена 

поглядом на нього як на системоутворюючу ознаку або об’єкта, або 

об’єктивної сторони злочину і йому не надається самостійного 

значення.[2] 

Законодавець далеко не завжди вказує на предмет як на ознаку 

конкретного складу злочину. Ми погоджуємося із думкою, тому що 

кожен предмет має свої характерні ознаки і соціальну роль, виконує 

властиве тільки йому правове призначення. Також з аналізу диспозиції 

випливає, що злочин, передбачений ст. 209 Кримінального кодексу 

України є предметним. Отже, його правильна кваліфікація прямо 

залежить від точного встановлення всіх ознак цього предмета.[3] 

О.О. Чаричанский зауважив у своїх дослідженнях, що предмет 

легалізації має відповідати двом обов’язковим ознакам: а) фізичній (річ 

матеріального світу, що має вартість та ціну), та б) юридичній 

(одержується в результаті вчинення злочину, передбаченого 

Кримінального кодексу  України). [4] 

Корж В. вважає, що предметом легалізації відповідно до ст. 209 
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Кримінального кодексу України можуть бути грошові кошти та інше 

майно, тобто прибутки від злочинної діяльності [2, с. 91]. В свою чергу, 

Шиманський В.Ф. до предмету легалізації включає кошти, цінні папери 

в українській або іноземній валюті та інше майно, придбане як в 

Україні, так і за її межами [5, с. 156]. 

На нашу думку, для розуміння сутності предмета необхідно 

виходити з положень ч.1 ст. 209 Кримінального кодексу України і 

включати до предмету даного складу злочину кошти (готівкові і 

безготівкові гроші як в національній, так і  в іноземній валюті), інше 

майно (рухоме і нерухоме), права на такі кошти чи майно, одержані 

внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що 

передувало легалізації (відмиванню) доходів. В свою чергу, кошти, інше 

майно, права на такі кошти чи майно охоплюються єдиним поняттям 

«доходи». 

На наш погляд, доцільним є для розуміння сутності предмета 

злочину зазначити ознаки: фізична ознака – предмет цього злочину 

повинен мати характеристику речі, що має вартість та ціну; юридична 

ознака - предмет одержується від вчинення певного злочину, що 

передував легалізації (при умові, якщо за його вчинення Кримінального 

кодексу України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення 

волі строком не менш 3-х років).  

Ми вважаємо, щоза відсутності хоча б однієї із вище вказаних 

ознак, говорить про неможливість аналізу предмета даного злочину. 

Через це, використання предмета, що не має однієї з наведених ознак, не 

може бути кваліфіковане за ст. 209 Кримінального кодексу України. 

Ми пропонуємо редакційно змінити деякі положення ст. 209 

Кримінального кодексу України для більш повного розуміння предмета 

цього злочину: 

1. Визначити предмет легалізації як грошові кошти або інше 

майно; 

2. Внести зміни стосовно термінології „незаконного одержання 

коштів або майна”. Замінити на „злочинне одержання коштів або 

майна”. 
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УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ 

 

Організація та забезпечення безпеки бізнесу, як і багато інших 

питань, зумовлені переходом України до ринкових відносин, виявилася 

одним з найнеобхідніших умов подальшого розвитку суспільно-

економічних відносин. Вітчизняний бізнес вже з самого початку свого 

зародження став відчувати гостру потребу в захисті.  

Вітчизняне підприємництво опинилося в оточенні значної 

кількості різноманітних загроз, здатних знищити його ще на початку 

його створення. Значне зростання злочинності в країні і активний вплив 

злочинного світу, на початку 90-х років минулого століття, практично 

на всі складові життєдіяльності країни, відсутність необхідного 

правового регулювання підприємницької діяльності, не сприйняття 

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, вбивства підприємців 

стали нагальними проблемами української дійсності і висунули 

проблему правового захисту бізнесу. Правова складова безпеки бізнесу 

полягає у всебічному правовому забезпеченні діяльності підприємства, 

дотриманні чинного законодавства [1, с.39].  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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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 значну його 

історію, в Україні тільки починається зароджуватися правове поле для 

регулювання цього виду діяльності.  

З 22.03.2012 року існує поки що єдиний спеціальний законодавчий 

акт, що регулює один із видів безпеки забезпечення безпеки – охоронну 

діяльність. Це Закон України «Про охоронну діяльність» [3]. 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 локальними 

актами підприємства (посадовими інструкціями, наказами, 

положеннями). 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 варіанті. 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 умовою 

підприємницької діяльності. Вона здійснює істотний вплив на бізнес, 

передусім з точки зору захисту інтересів його власників. 
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 

Всім відомий вислів «Хто володіє інформацією, той володіє 

світом». А хто володіє інформацією про конкурентів, отримує 

безпрецедентні переваги в боротьбі з ними. Прогрес зробив компанії 

залежними від інформаційних систем, а разом з цим – уразливими до 

атак хакерів, комп’ютерних вірусів, людського і державного фактору в 

такій мірі, що багато власників бізнесу вже не можуть відчувати себе у 

безпеці. Питання інформаційної безпеки стає наріжним каменем у 

діяльності організації, але цей же прогрес пропонує рішення, здатні 

захистити дані від зовнішніх зазіхань. 

Інформаційну безпеку досліджували у своїх працях 

Сороківська О. А., Аніловська Г. Я. та інші. Сороківська О. А. визначає 

інформаційну безпеку підприємства як суспільні відносини щодо 

створення і підтримання на належному рівні життєдіяльності 

інформаційної системи суб’єкта господарської діяльності[1, с. 33]. На 

думку Аніловської Г. Я., одним із методів забезпечення інформаційно 

безпеки підприємства називає стандартизацію інформаційної структури 

інформаційної системи, елементами якої є форми існування і подання 

інформації у цілому, а зв’язками – операції перетворення інформації в 

системі. Стандартизація цього типу полягає у запровадженні єдиних 

правил введення, зберігання, аналізу, оброблення інформації[2, с. 271]. 

На даний час загроза інформаційної безпеки є однією з 

найактуальніших проблем для бізнесу в Україні. Найяскравішим 

підтвердження цього є хакерські атаки на Україну пік яких прийшовся 
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на 27 червня 2017 р. Внаслідок атаки хробаком NotPetya було виведено 

з ладу близько 10 % персональних комп’ютерів в Україні (особистих, в 

державних та не державних установах і підприємствах)[3]. 

Актуальні види загроз інформаційній безпеці підприємств в 

Україні: 

1. Неуважність і недбалість співробітників. Загрозу інформаційній 

безпеці компанії, як не дивно, можуть представляти цілком лояльні 

співробітники які не думають про крадіжку важливих даних. 

Ненавмисним шкоду конфіденційної інформації заподіюється з 

простої недбалості або непоінформованості працівників.  

2. Використання піратського програмного забезпечення(ПЗ). Іноді 

керівники компаній намагаються заощадити на покупці ліцензійного 

ПЗ. Але слід знати, що неліцензійні програми не дають захисту від 

шахраїв, зацікавлених в крадіжці інформації за допомогою вірусів. 

Разом з ним він купує і віруси, здатні завдати шкоди системі 

комп’ютерної безпеки. За даними дослідження Microsoft, в 7 % 

вивчених неліцензійних програм було знайдено спеціальне програмне 

забезпечення для крадіжки паролів і персональних даних. 

3. DDoS-атаки. Distributed-Denial-of-Service – «розподілена 

відмова від обслуговування» – це потік помилкових запитів від сотень 

тисяч географічно розподілених хостів, які блокують обраний ресурс.  

4. Віруси. Однією з найнебезпечніших на сьогоднішній день загроз 

інформаційної безпеки є комп’ютерні віруси. Це підтверджується 

багатомільйонним збитком, який несуть компанії в результаті вірусних 

атак. В останні роки істотно збільшилася їх частота і рівень шкоди. На 

думку експертів, це можна пояснити появою нових каналів 

проникнення вірусів. Навесні і влітку цього року мільйони користувачів 

постраждали від атак вірусів WannaCry, Petya, Misha. Епідемії показали, 

що жертвою вірусної атаки можна стати, навіть якщо не відкривати 

підозрілі листи. 

Хоча кількість загроз постійно зростає, з’являються все нові і нові 

віруси, збільшується інтенсивність і частота DDoS-атак, розробники 

засобів захисту інформації теж не стоять на місці. На кожну загрозу 

розробляється нове захисне ПЗ або вдосконалюється вже наявне. Для 

забезпечення інформаційної безпеки підприємства слід дотримуватися 

декількох методів захисту інформації: 

1. Резервне копіювання даних. Це рішення, що має на увазі 

зберігання важливої інформації не тільки на конкретному комп’ютері, 

але і на інших пристроях: зовнішньому носії або сервері. 

2. Шифрування даних при передачі інформації в електронному 

форматі (end-to-endprotection). Щоб забезпечити конфіденційність 
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інформації при її передачі в електронному форматі застосовуються 

різні види шифрування. 

3. Анти-DDoS. Грамотна захист від DDoS-атак власними силами 

неможлива. Багато розробники програмного забезпечення пропонують 

послугу анти-DDoS, яка здатна захистити від подібних нападів. Як 

тільки в системі виявляється трафік незвичайного типу або якості, 

активується система захисту, що виявляє і блокує шкідливий трафік. 

При цьому бізнес-трафік надходить безперешкодно. 

Отже, захист інформації повинен здійснюватися комплексно, 

відразу за декількома напрямами. Чим більше методів буде задіяно, тим 

менше ймовірність виникнення загроз і витоку, тим стійкіше положення 

компанії на ринку. 
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НЕЗАКОННИЙ ОБІГ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ 

 

Нестабільна ситуація в країні дала поштовх до правопорушень 

різного роду. Даним правопорушенням є місце у таких сферах 

суспільного життя, як: сфера господарської діяльності, економічна 

сфера тощо. Актуальним є питання вивчення проблеми незаконного 

обігу підакцизних товарів і продукції на території України.  

Під господарською діяльністю визнається будь-яка діяльність 

особи, спрямована на отримання доходу в грошовій, речовій або 

нематеріальних формах [1, с.70]. Господарська діяльність повинна – 
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відповідно до Конституції України – не приносити шкоди інтересам 

інших громадян, суспільству в цілому та державі. Нажаль, вітчизняні 

підприємці не дотримуються правил ведення законного бізнесу,  

оскільки значна кількість громадян, причетних до державного та 

приватного сектору економіки, недостатньо свідомо ставиться до 

зобов’язань, визначених законодавством.  Виходячи із зазначеного 

аспекту, на території нашої держави активно розвивається тіньова 

економіка,  злочини у мережі Інтернет тощо. Однією із 

найактуальніших проблем є саме незаконний обіг підакцизних товарів. 

Аналізуючи вітчизняну практику, велика кількість підприємців 

уникає виплати додаткових податків, через що збільшується кількість 

порушених кримінальних проваджень у зв'язку з обігом підакцизних 

товарів. 

Питома вага злочинів з приводу незаконного обігу підакцизних 

товарів в Україні, у загальнійструктурізлочинностіскладає у середньому 

0,3 %, зокрема: у 2005 р. склало 0,2 %,у 2006 – 0,3, у 2007 – 0,4, у 2008 – 

0,3, у 2009 – 0,3, у 2010 – 0,3, у 2011 – 0,4, у 2012 – 0,4, у 2013 – 0,2. 

Особливого значення при аналізі незаконного обігу підакцизних товарів 

має характеристика цього суспільно небезпечного діяння в структурі 

злочинів у сфері господарської діяльності. Так, у 2005 р. Було 

зареєстровано 8987 злочинів у сфері господарської діяльності, у 2006 – 

8726, у 2007 – 9029, у 2008 – 8638, у 2009 – 8174, у 2010 – 8601, у 2011 – 

10246, у 2012 – 7196, у 2013 – 11104 [2, c.232] 

Можна погодитись із думкою Кириченка І.В. про те, що проблеми 

даних злочинів полягає у: 

- заподіянні шкоди економічним інтересам держави;  

- скороченні надходжень до бюджету належних грошових сум 

від легального обігу підакцизних товарів; 

- розширенні тіньового сектора економіки; 

- зниженні інвестиційної привабливості країни; 

- посяганні на добросовісну конкуренцію; 

- посиленні позицій організованої злочинності; 

- негативному впливі на здоров'я людей[4, c.3]. 

Вивчення статистичних закономірностей розвитку злочинності у 

сфері господарської діяльності дає можливість сформулювати низку 

висновків щодо окремих аспектів її майбутнього стану і структури, 

основними з яких є такі:1)переважання таких форм кримінально караної 

поведінки у сфері господарської діяльності, як ухилення від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів); 3)збільшення частки 

розкритих кримінальних правопорушень у сфері господарської 

діяльності шляхом встановлення осіб, які їх вчинили; 4)застосування 
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судами реального покарання до осіб, які вчинили злочини у сфері 

господарської діяльності, особливо додаткового покарання у виді 

позбавлення права займати певні посади або займатися певною 

діяльністю, здатне запобігти збільшенню кількості таких злочинів, 

учинених повторно; 5)покращення стандартів контролю за ввезенням 

продукції на митну територію України; 6)створення єдиної державної 

бази в Інтернет мережі стосовно маркування та процесу обігу продукції, 

за допомогою якої громадянину буде відома інформація щодо 

здійснення відповідних операцій з продукцією тощо [2, с.323]. 

Кількість зареєстрованих злочинів у різних регіонах не є 

однаковою. Цей факт географічної концентрації злочинної активності 

населення зумовлений певними особливостями регіонів, є в більшості 

випадків прикордонними регіонами, концентрацією населення у 

великих містах та іншими місцевими умовами. Слід погодитися з І.В. 

Кириченко, що ці злочини мають переважно «міський» характер, адже 

за останні декілька років більше половини цих зареєстрованих злочинів 

(приблизно 61–75%) було вчинено в містах та селищах міського типу[4, 

с.11]. 

Незаконний обіг підакцизних товарів, з одного боку, спричинює 

шкоду економічній безпеці держави, з іншого – може завдавати шкоду 

життю та здоров’ю громадянам. Так, наприклад, у 2013 р. в Україні 

зафіксували 12 тис. летальних випадків, спричинених дією алкоголю, 

що, у свою чергу, становить 27,2 особи на 100 тис. населення[3, с.129]. 

Наявна статистика поки ще не дозволяє дати реальну оцінку показників 

злочинів стосовно незаконного обігу підакцизних товарів. На заваді 

цьому стоять такі обставини: недосконала робота правоохоронних 

органів щодо виявлення, документування та розслідування цього виду 

злочину;  відсутність належних механізмів, сил та засобів щодо 

виявлення цих злочинів та встановлення осіб, що їх вчинили. 

Отже, зовсім неважко уявити собі ситуації, коли особа, скоюючи 

перераховані злочинні дії, керується зовсім не прагненням ухилитись 

від сплати податків. Наприклад, особа може переслідувати мету 

збагачення за рахунок збуту незаконно виготовленої продукції. 

Аналізуючи цю проблему,відповідним державним органам слід 

створити гідні для праці умови, встановити податки які підприємці 

будуть спроможні виплачувати. Звертаючи увагу на сучасні тенденції 

слід створити Інтернет платформи для продажу товарів та послуг на 

державному і міжнародному рівнях. Стосовно правопорушників в сфері 

господарства треба створити окремі підрозділи, які будуть стежити за 

діяльністю представників господарської діяльності. Саме після цих дій 

сфера господарства в нашій країні зможе конкурувати з деякими 
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країнами ЄС за показниками доходу та розвитку , та ймовірно що 

завдяки цим реформам в громадян відпаде бажання порушати закон. 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 

Стаття 206-2 Кримінального кодексу України, що передбачає 

відповідальність за протиправне заволодіння майном підприємств, 

установ, організацій, у законодавстві знайшла своє відображення лише з 

прийняттям Верховною Радою України Закону України « Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

правового регулювання діяльності юридичних та фізичних осіб - 

підприємців» від 10 жовтня 2013 року, який набрав чинності 29 березня 

2014 року. [1] 

Незважаючи на те, що внесення до Кримінального кодексу 

України статті 206-2 «Протиправне заволодіння майном підприємства, 

установи, організації» було спрямоване на посилення відповідальності 

за так зване рейдерство, законодавець не дав поняття останнього у 

кримінальному чи іншому законодавстві України [1]. Водночас термін 

«рейдерство» використовується у нормотворчій діяльності держави. 
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Наприклад, цей термін застосований в Указі Президента України «Про 

посилення протидії рейдерству» від 19 березня 2014 року.   

Поняття «рейдерство» в Україні, як правило, розуміється 

протиправне поглинання та захоплення суб’єктів господарювання, 

позбавлення права власності, що здійснюється злочинним шляхом, 

тобто за допомогою шахрайських операцій, підробки документів, 

вимагання без правових підстав [4, ст.285]. 

Ми не погоджуємося із думкою, що ст. 206-2 спрямована на 

посилення відповідальності за рейдерство, тому що такі дії «рейдерські» 

кваліфікуються за окремими статтями Кримінального кодексу України, 

зокрема хочемо зазначити є ст.223 «Розміщення цінних паперів без 

реєстрації їх випуску», ст. 219 «Доведення до банкрутства», ст. 356 

«Самоправство». [1]  

У ч. 1 ст. 206-2 Кримінального кодексу України уточнюється: «у 

тому числі частками, акціями, паями їх засновників, учасників, 

акціонерів, членів». Калимкова Є.В. вважає, що майном юридичної 

особи є не частки, акції чи паї її власників, а те майно, яке вони 

передали у статутний фонд юридичної особи під час її утворення 

(грошові кошти, будівлі, споруди, техніка, обладнання, нематеріальні 

активи тощо).[1] 

Слід зазначити, що заволодіння часткою, акціями чи паєм 

засновників, учасників, акціонерів є однією із схем і методів 

протиправного поглинання та захоплення юридичної особи, суть якого 

полягає у використанні зазначеної частки для здійснення впливу на її 

діяльність. 

З позицією науковця ми погоджуємося, тому що як тільки-но це 

майно передано зазначеними особами до статутного фонду юридичної 

особи, воно стає власністю цієї юридичної особи. Особи ж, які брали 

участь у формуванні статутного фонду юридичної особи, вважаються 

власниками не переданого ними майна, а юридичної особи в цілому з 

урахуванням того співвідношення, що існувало між внесками 

засновників на момент утворення цієї юридичної особи. 

Позитивні наслідки існування кримінально-правової заборони, 

передбаченої ст. 206-2 Кримінального кодексу України, полягають, 

перш за все, у захисті відповідних господарських відносин від 

можливого спричинення їм шкоди, стримування вчинення таких дій, 

забезпечення реалізації права на господарську діяльність, права 

власності на майно, поваги до них. [1] 

Як правильно вказує О.О. Пащенко, коли йдеться мова про 

встановлення кримінальної відповідальності за посягання життя, основи 

національної безпеки, інші об’єкти, що знаходяться в потребі людини, 
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їхній захист має куди більш вагоме значення, ніж право особи, яка 

вчинила відповідне посягання. 

Можна погодитись із думкою, О.О. Пащенко, тому що захист 

відповідних господарських відносин, права власності, а в деяких 

випадках – право на життя і здоров’я є важливішим, ніж обмеження, які 

передбачені санкцією відповідної статті. 

У ч. 2 ст. 206-2 Кримінального кодексу України встановлює, що 

злочинними є ті самі дії (дії, передбачені ч. 1 даної статті),  які вчинені 

повторно та за попередньою змовою групою осіб, або з погрозою 

вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що не є 

небезпечним для життя, а також для здоров’я, або з пошкодженням чи 

знищенням майна.[1] 

У ст. 55 Господарського кодексу України передбачено, що 

суб’єктами господарських відносин поряд з фізичними особами є 

господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до 

Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші 

підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші 

юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та 

зареєстровані в установленому законом порядку [2]. 

На наш погляд, потрібно внести зміни до диспозиції ст. 206-2 

Кримінального кодексу України та привести її у відповідність до 

цивільного і господарського законодавства, замінивши формулювання 

«підприємство, установа, організація» на «юридична особа». 

П. П. Андрушко зазначив, що порядок здійснення господарської 

діяльності, права, свободи і законні інтереси громадян та право 

охоронювані інтереси суб’єктів господарювання, інших юридичних 

осіб, держави і органів місцевого самоврядування, сама господарська 

діяльність як заохочувана суспільством і державою діяльність членів 

суспільства з виробництва товарів, виконання робіт чи надання послуг і 

являють собою ті соціальні цінності є об’єктами кримінально-правової 

охорони у сфері господарської діяльності, суспільно небезпечне і 

протиправне посягання, на які перетворює їх на об’єкти конкретних 

злочинів [3, с. 4]. 

Ми підтримуємо думку П.П. Андрушко, тому що визначення 

родового об’єкта даних злочинів як суспільних відносин у сфері 

посягання на господарську діяльність є дещо узагальненим і потребує 

більш широкого визначення, що включатиме в себе всі галузі 

господарювання. 
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ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ 

 

Зростання населення Землі, виснаження природних ресурсів, 

негативний вплив людини на оточуюче середовище – це не повний 

перелік проблем, що турбують все населення планети. Як відомо, вода 

займає 70 % земної кулі через що на нашу Землю ще називають 

«блакитною планетою». Незважаючи на таку кількість води, більша її 

частина міститься в океанах і морях, і тільки 0,6 % загальної кількості 

живильної вологи придатні для споживання [1]. На сьогодні вже 

існують проблеми, пов’язані з використанням та охороною питної води. 

Правовий режим використання різних видів природних ресурсів, у тому 

числі і водних, широко досліджується вченими у спеціальній науковій 

літературі. За рівнем водозабезпечення Україна посідає одне з останніх 

місць у Європі [2, с. 14]. 

Відповідно до ст. 110 Водного кодексу України за порушення 

водного законодавства передбачено дисциплінарну, адміністративну, 

цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з 

законодавством України. Водокористувачі звільняються від 
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відповідальності за порушення водного законодавства, якщо вони 

виникли внаслідок дії непереборних сил природи чи воєнних дій [3]. 

Особливістю цивільно-правової відповідальності у сфері 

земельних відносин є те, що вона настає за наявності факту порушення 

земельного законодавства (неправомірність дій особи), наслідком яких є 

майнова шкода (природним ресурсам, землям, правам та інтересам 

власників землі, землекористувачів) незалежно від притягнення 

правопорушника до інших видів відповідальності [4, с. 337]. 

Застосування заходів дисциплінарної, адміністративної або 

кримінальної відповідальності не звільняє винних від компенсації 

шкоди, заподіяної забрудненням навколишнього природного 

середовища та погіршенням якості природних ресурсів. Шкода, 

заподіяна внаслідок порушення законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища, підлягає 

компенсації в повному обсязі. Особи, яким завдано такої шкоди, мають 

право на відшкодування неодержаних прибутків за час, необхідний для 

відновлення здоров’я, якості навколишнього природного середовища, 

відтворення природних ресурсів до стану, придатного для використання 

за цільовим призначенням [5, с. 171]. Особи, які володіють джерелами 

підвищеної екологічної небезпеки, зобов’язані компенсувати заподіяну 

шкоду громадянам та юридичним особам, якщо не доведуть, що шкода 

виникла внаслідок стихійних природних явищ чи навмисних дій 

потерпілих (ст. 68 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища»). Слід зазначити, що крім збитків, які 

виражені у грошовій формі, в результаті неправомірних дій особи 

можливе завдання ще й екологічної шкоди [6, с. 180]. Тобто 

спричинення певного погіршення якісного стану навколишнього 

середовища [5, с. 171]. 

Фактично це є видом майнової відповідальності, що полягає у 

примусовому застосуванні до порушника прав і законних інтересів 

власників землі та землекористувачів (існуючого земельного 

правопорядку) заходів (санкцій) майнового характеру, які впливають на 

економічну сферу порушника та забезпечують таке майнове положення 

власника земельної ділянки або землекористувача, яке було б при 

утриманні винної особи від здійснення ним 

земельного правопорушення, а також відшкодування реальних 

збитків та упущеної вигоди [7, с. 6]. 

Майнова або цивільно-правова відповідальність – це 

відповідальність підприємств, установ, організацій, громадян України, 

іноземних юридичних чи фізичних осіб чи осіб без громадянства за 

збитки, завдані ними внаслідок порушень водного законодавства, в 
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розмірах і порядку, встановлених чинним законодавством. Цивільна 

відповідальність настає незалежно від притягнення винних осіб до 

адміністративної та кримінальної відповідальності. 

У цій сфері застосовуються загальні правила відшкодування 

шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища, визначені ст. 69 Закону 

України «Про охорону навколишнього природного середовища» [8]. 

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. 

встановлено спеціальний Порядок відшкодування збитків, завданих 

водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального 

водокористування [9]. Так, передбачено, що збитки відшкодовуються 

юридичними і фізичними особами, які порушили правила спеціального 

водокористування та охорони вод, що спричинило порушення прав, 

наданих іншим водокористувачам. Розмір відшкодування збитків, 

завданих порушенням водного законодавства, розраховується за 

спеціальними правилами, методиками. 

Згідно з Методикою розрахунку розмірів відшкодування збитків, 

заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та 

раціональне використання водних ресурсів, затвердженою наказом 

Мінекобезпеки України від 18 травня 1995 р. № 37 [10], майнова 

відповідальність настає за: самовільне водокористування; самовільне 

скидання зворотних вод підприємствами, суднами та іншими об'єктами; 

перевищення затверджених нормативів та норм скидання зворотних вод 

та за інші протиправні дії. Тобто основними правопорушеннями є: 

забруднення, засмічення вод, перевищення лімітів забору води або 

самовільне водокористування (без дозволів) тощо. 

Для проведення розрахунків збитків встановлено коефіцієнти, що 

враховують категорію водного об'єкта: морські та поверхневі водні 

об'єкти комунально-побутового водокористування – 1,0; поверхневі 

водні об'єкти господарсько-побутового водокористування – 1,4; 

поверхневі та морські водні об'єкти рибогосподарського 

водокористування: II категорії – 1,6; I категорії – 2,0. 

Збитки визначають за допомогою відповідних формул, показники 

яких відтворюють кількість шкідливих речовин, обсяг води та її 

коефіцієнт за категорією. 

Розмір відшкодування та сплати збитків за шкоду, заподіяну 

внаслідок забруднення територіальних і внутрішніх морських вод 

України із суден, кораблів та інших плавучих засобів обчислюють 

згідно з Положенням про порядок обчислення розміру відшкодування 

та сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів 

та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод 
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України, затвердженим наказом Мінекобезпеки України від 26 жовтня 

1995 р. № 116 [11], та згідно з Таксами для обчислення розміру 

відшкодування збитків, заподіяних підприємствами, установами, 

організаціями і громадянами України, іноземними юридичними 

особами та громадянами внаслідок забруднення із суден, кораблів та 

інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод 

України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 3 

липня 1995 р. № 484 [12]. В основу обчислення розміру відшкодування 

таких збитків покладено: вид забруднюючих речовин, скинутих у водне 

середовище, їх кілограм-еквівалент та розмір відшкодування збитків за 

одиницю виміру (у доларах США). Відшкодування збитків, завданих 

внаслідок порушень водного законодавства, не звільняє винних осіб від 

плати за спеціальне водокористування та плати за забруднення водних 

ресурсів скидами забруднюючих речовин та розміщенням відходів у 

водних об'єктах. 
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НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 

 

Криміналістика, як і будь-яка інша наука, постійно розвивається, 

знаходиться в пошуку нових засобів і методів дослідження, 

доповнюється новими надбаннями науки і техніки. Не так давно, лише 

наприкінці 1980-х, в даній науці з’явилося нове поняття – 

«нетрадиційні» методи  отримання інформації. 

Нетрадиційними прийнято вважати такі знання й методи, які ще не 

набули достатнього визнання та не є загальновживаними в практиці, їх 

не можна віднести до загальновідомих, але їх криміналістика 

пристосовує і використовує у своїх цілях для розкриття та 

розслідування злочинів.  

На сучасному етапі розвитку криміналістики до нетрадиційних 

методів розслідування злочинів відносять поліграф, гіпноз, наркоаналіз, 
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біоритмологію, психологічний портрет злочинця та екстрасенсорику [1, 

с. 23]. 

Слід зазначити, що чинне кримінальне процесуальне 

законодавство України не передбачає отримання доказів новими, 

нетрадиційними методами розслідування злочинів. Між іншим, серед 

вчених криміналістів не склалось єдиної позиції щодо можливості 

використання нетрадиційних методів розслідування злочинів у 

кримінальному судочинстві. Так, одні дослідники вважають, що 

використання таких засобів не може бути рекомендоване для 

впровадження у практику і не відповідає нормам кримінального 

процесуального законодавства [2, с. 116-119]. Інші, навпаки, вважають 

допустимим застосовувати нетрадиційні засоби та методи 

розслідування злочинів й намагаються розробити практичні 

рекомендації щодо їх використання [3, с. 47-49]. 

Видатний американський психолог, професор Каліфорнійського 

університету у Сан-Франциско, визнаний спеціаліст у сфері психології 

емоцій Пол Екман є всесвітньовідомим фахівцем в царині викриття 

брехні. Результатом наукової діяльності вченого став розроблений 

список базових емоцій, які є універсальними та  притаманні усім людям. 

В своїх працях психолог дає практичні поради як розпізнати брехню, як 

дізнатися які справжні емоції відчуває людина [4, с. 27-31]. Ці поради 

активно застосуються працівниками поліції, оперативних підрозділів 

під час проведення слідчих дій, зокрема допиту. Їх використання дає 

змогу відрізнити правду від брехні для отримання достовірної 

інформації про подію злочину. 

Поліграф є різновидом психофізіологічної апаратури і являє собою 

комплексну багатоканальну апаратну методику реєстрації змін 

психофізіологічних реакцій людини у відповідь на пред’явлення за 

спеціальною схемою певних психологічних стимулів. Аналіз 

інформації, отриманої від людини в процесі опитування за допомогою 

поліграфа, як стверджується, дає змогу одержувати необхідну 

орієнтуючу інформацію та виявляти ту, яку людина приховує. Проте, 

велика частина науковців відносить поліграф до псевдонауки [5, с. 332-

339]. 

Основними фізіологічними показниками, які реєструються 

поліграфами, є: ритм дихання, інтенсивність потовиділення, рівень 

кров’яного тиску. Деякі детектори здатні порівнювати напругу 

голосових зв’язок, фіксувати розширення капілярів, реакцію зіниць 

тощо. 

Сам прилад виступає тільки реєстратором об’єктивних параметрів, 

а їх суб’єктивну інтерпретацію здатний виконати тільки фахівець 
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поліграфолог, який і проводить відповідне «інтерв’ювання» за 

спеціальними методиками з урахуванням обставин справи. 

Поліграфолог порівнює параметри, зафіксовані детектором у стані 

психофізіологічного спокою, з тими, які спостерігалися при адресації 

критичних питань чи пред’явленні певних об’єктів.  

Гіпноз – тимчасовий стан свідомості, що характеризується різким 

фокусуванням уваги і високою схильністю до навіювання, що пов’язано 

зі зміною функції індивідуального контролю і самосвідомості; стан 

гіпнозу настає в результаті спеціальних впливів гіпнотизера або 

цілеспрямованого самонавіювання [6, с. 442-448]. 

Для розкриття злочинів використання гіпнозу не викликає 

однозначного розуміння ні в криміналістиці, ні в теорії оперативно-

розшукової діяльності. Пізнавальна цінність введення в гіпнотичний 

транс і нешкідливість даного методу для здоров’я приваблюють 

багатьох учених-криміналістів [7, с. 112-117], котрі намагаються 

обґрунтувати допустимість цього методу в рамках оперативно-

розшукової діяльності. Таким чином, шляхом застосування 

гіпнотичного впливу, можна надати допомогу в згадуванні забутого. 

Коли допитуваний не дає очікуваних показань посилаючись на те, що не 

пам’ятає, або не бажає говорити, слідчому доцільно зберігати спокій і 

поміркованість. Адже відповідно до положень Конституції, ніхто не 

зобов’язаний свідчити проти себе і своїх близьких родичів. 

Процесуальний закон вказує на те,що обвинувачуваний вправі, але не 

зобов’язаний давати свідчення [8, с. 128-133]. Водночас закон забороняє 

і карає як злочин примус додавання показань шляхом погроз або інших 

незаконних дій з боку представників сторони обвинувачення. 

Обов’язковими умовами застосування такого допиту є наукова 

об’єктивність, корисність дослідження, знання особливостей особи 

підозрюваного і справи. У бесіді особа, що допитує,  встановлює 

психологічний контакт з підозрюваним задля отримання його довіри, 

переконуючи в об’єктивності осіб, які проводять обстеження, в тому, 

що процедура безпечна для здоров’я, а істина буде встановлена 

неодмінно. Підозрюваному роз’яснюються права, що дозволяють йому 

відмовитися від обстеження. Він також попереджається про те, що в разі 

його згоди результати наркоаналізу можуть бути використані в ході 

подальшого розслідування і судового розгляду. Професійно проведений 

наркоаналіз допомагає отримати інформацію про винуватість чи 

невинуватість підозрюваного.  

Можливе використання ще одного нетрадиційного методу – 

дослідження слідів запаху за допомогою біологічного детектора – нюху 

собаки. У цьому випадку, як вважає М. В. Салтевський, результат 
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дослідження іще не є основою доказів у процесуальному розумінні, 

хоча одержана інформація використовується для розкриття злочину, 

наприклад розшуку злочинця і речей, встановлення походження запаху 

тощо. Нюх дресированого собаки треба інтерпретувати як 

«біологічний» інструмент у руках фахівця, котрий досліджує запахове 

джерело [9, с. 218-220]. 

В межах висвітлення нетрадиційних методів розслідування 

злочинів, доцільно зазначити й те, що криміналістична біоритмологія 

досліджує вплив різних біоритмів на фізіологічні процеси й поведінку 

людини та розробляє рекомендації щодо визначення найбільш 

сприятливого періоду для контакту з опитуваною особою. Так, вчені в 

галузі хронобіології встановили, що у певні періоди збільшується 

психічна уразливість людини, знижуються адаптаційні та захисні 

можливості й опитуваний схильний до повідомлення правдивої 

інформації. Отримана таким шляхом інформація потребує відповідної 

перевірки[10, с. 46, 47]. 

Психологічні методи ідентифікації та психологічний портрет 

злочинця як правило використовують при розслідуванні серії 

насильницьких злочинів. Сутність психологічного портрету, профілю 

злочинця полягає у можливості складання портрету злочинця на 

підставі його діяльності. Психологічні методи ідентифікації 

використовують для з’ясування стану підозрюваного, його відношення 

до навколишнього світу, визначення реакції на стимулюючи об’єкти, 

вивчення самооцінки злочинця. 

Екстрасенсорним сприйняттям на теперішній час прийнято 

називати телепатію та ясновидіння [11, с. 23-25]. Зауважимо, що 

найчастіше екстраординарні психофізіологічні здібності як 

нетрадиційний метод розслідування правоохоронні органи 

застосовують з метою отримання інформації про те, чи жива шукана 

особа, де знаходиться шуканий об’єкт тощо. 

Отже, можна зазначити, що нетрадиційні засоби отримання 

інформації потребують подальшого дослідження, вдосконалення та, 

можливо, подальшого впровадження у практичну діяльність 

правоохоронних органів. На сьогоднішній день досить велика кількість 

країн, в тому числі і розвинених, з метою боротьби зі злочинністю 

використовують нетрадиційні методи, які подекуди застосовуються 

досить серйозно і мають свою формальну форму вираження. Проте, 

вченим з певних галузей знань необхідно продовжити дослідження в цій 

сфері, що б дати можливість і в нашій країні отримати відповідне 

визнання даних методів. 
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СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ  

НА СТАН СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Розвиток підприємницької діяльності у повній мірі супроводжує 

система численних ризиків, невизначеність та непередбачуваність яких 
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найчастіше стає фактором, що негативно впливає на позитивний 

результат діяльності [1]. Успішний розвиток підприємства відбувається 

завдяки створенню державою певних факторів, які в цілому спрямовані 

на забезпечення його стабільності та безпеки. За сучасних умов, правове 

регулювання безпеки підприємницької діяльності набуває важливого 

значення та є актуальним питанням сьогодення.  

Зазначимо, що підприємництво є самостійною, ініціативною, 

пов`язана з ризиком діяльністю суб`єкта господарювання по 

виробництву товарів, робіт та послуг з метою отримання прибутку [2]. 

Пояснимо, що під ризиком у Великому тлумачному словнику сучасної 

української мови розуміється «можлива небезпека чого-небудь» або 

«дія на удачу в надії на позитивний результат» [3]. Підприємництво 

розвивається в певному соціально-економічному та історичному 

середовищі, що переповнене різного роду ризиками. Успішному 

здійсненню підприємницької діяльності можуть сприяти сформовані і 

суспільстві наступні фактори: економічні, політичні, юридичні, 

психологічні. Усі зазначені фактори тісно пов’язані між собою. Надамо 

їм коротку характеристику. 

1. Економiчнi фактори підприємництва полягають у тому, що на 

ринку діють приватні, державні, кооперативні, колективні юридичні 

особи, а їхня діяльність будується на свободі їхньої виробничо-

господарської i підприємницької діяльності, прийнятті раціональних 

рішень з ведення бізнесу, пошуку партнерів, використанні фондів i 

грошей тощо. Тобто наявність жорсткої економічної конкуренції є 

важливим фактором забезпечення успішності чи не успішності 

підприємницької діяльності. 

2. Політичні фактори – 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, цінова, кредитна політика тощо. 

3. Юридичні фактори визначаються тим, що підприємницька 

діяльність ґрунтується на законодавчих актах країни, які є однаковими 

для всіх учасників ринку i мають створити для них однакові умови 

діяльності. Крім того, законодавчі акти повинні сприяти розвитку 

вітчизняного підприємництва, створюючи сприятливий фінансово-

економічний клімат. 

4. Психологічні фактори 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 
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через систему законодавства що передбачено Господарським кодексом 

України [2], та іншими нормативно-правовими актами України. 

Поряд з передумовами, також існують ризики підприємницької 

діяльності, які породжуються: наявною недобросовісною конкуренцією, 

слабкою позицією у правовій обізнаності підприємців, змінами 

законодавства та іншими загрозами, що породжують підґрунтя для 

нестабільності стану підприємства, його фінансово-економічної безпеки 

та породжують інші підприємницькі загрози. 

Як висновок, слід зазначити, що основним позитивним фактором 

підприємництва є право кожного громадянина України на 

підприємницьку діяльність за Конституцією України та 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. Добросовісне 

використання таких прав повинно здійснюватись кожним 

господарюючим суб’єктом та всіляко підтримуватись представниками 

державних органів України.  
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ 

 

Загальновизнано, що науково-технічний прогрес неможливий без 

широкомасштабного впровадження в суспільне життя та управлінську 

діяльність держави, у різні сфери науки, техніки і виробництва сучасних 
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інформаційних технологій, електронно-обчислювальної техніки, 

інформаційних мереж і мереж електрозв'язку. 

Агресивне проникнення інформаційних технологій в усі сфери 

інтересів особистості, суспільства і держави привело до того, що в 

даний час усе більш актуального характеру набуває забезпечення 

інформаційної безпеки України як невід’ємного елемента її 

національної безпеки, а захист інформації перетворюється в одне із 

пріоритетних державних завдань. За сьогоднішніх обставин 

інформаційна безпека - це не лише захист інформаційного простору, але 

й протидія інформаційним війнам та психотропній зброї, технічному 

проникненню в інформаційну сферу кіберзлочинності тощо. 

Нині інформаційна безпека відіграє одну з ключових ролей у 

забезпеченні життєво важливих інтересів країни. Це, в першу чергу, 

обумовлено швидким розвитком сучасних інформаційно-

телекомунікаційних технологій, засобів зв’язку й інформатизації і, як 

наслідок, — істотним зростанням впливу інформаційної сфери на життя 

нашого суспільства.  

В умовах сучасних глобалізаційних потрясінь та 

макроекономічних негараздів у світовій економіці, інформація стає 

дедалі вагомішим ресурсом, за допомогою якого громадяни, суспільства 

та держави отримують певний матеріальні зиск. Інформація з 

нематеріального блага перетворилась у фінансовий дивіденд, який 

можна акумулювати заради досягнення власних амбіцій. За таких 

обставин захист інформації та інформаційних ресурсів стає 

першочерговим завданням владних інституцій, яким необхідно 

розробити механізм захисту від інформаційних загроз. Для нейтралізації 

інформаційним загрозам існує система комплексного забезпечення 

інформаційної безпеки, яка покликана протидіяти дестабілізуючим 

факторам, що негативно впливають на інформаційне середовище. 

Проблема забезпечення інформаційної безпеки, у зв’язку з швидким 

зростанням інформаційних технологій набула нових тенденцій, зокрема 

у питаннях широкого застосування автоматизованих інформаційних 

систем, заснованих на використанні комп’ютерних і 

телекомунікаційних засобах [1, с. 56].  

Динамічний розвиток економічних, політичних, соціальних подій 

ХХІ століття сформулювали нове уявлення про інформацію, як одного 

із факторів (ресурсів) виробництва. На макрорівні інформація впевнено 

займає позиції головного фактору могутності держави, адже здатність 

держави мати у своєму розпорядженні найсучасніші інформаційні 

технології дозволяє ефективно управляти інформацією. Володіння 
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державою такою здатністю – шлях до подальшого нарощування своєї 

економічної та військової міцності [2, с. 2]. 

Економічна та військова могутність держави певною мірою 

залежить від здатності забезпечити інформаційну безпеку як складову 

національної безпеки України. Згідно розд.VI п. 3 Закону України «Про 

Концепцію Національної програми інформатизації», інформаційна 

безпека є невід'ємною частиною політичної, економічної, оборонної та 

інших складових національної безпеки [3]. 

Законодавчі норми у цій сфері істотно впливають на нормативно-

правове регулювання відносин між суспільством, його членами та 

державою, між фізичними та юридичними особами тощо. Тобто на 

сучасному етапі інформаційні відносини виступають, з одного боку, 

зовнішнім проявом будь-яких відносин у житті країни, суспільства та 

громадян, з іншого - тими підвалинами, на яких формується 

законодавство в інших сферах їх існування. 

Під час створення сучасної та ефективної системи забезпечення 

інформаційної безпеки істотного значення набуває наявність 

відповідної нормативно-правової бази, без якої неможливо охопити усі 

сфери життєдіяльності суспільства в рамках єдиного правового поля, 

розробити загальнонаціональну концепцію розвитку держави й 

ефективно реалізовувати політику національної безпеки в 

інформаційній сфері. Це означає, що всі без винятку дії щодо захисту й 

реалізації національних інтересів України в будь-якій сфері й на будь-

якому рівні мають передусім спиратися на чинне законодавство 

України, підтверджувати законність функціонування системи 

національної безпеки. Водночас у демократичному суспільстві такі дії 

суб'єктів забезпечення національної безпеки повинні відповідати 

національному законодавству, а також загальновизнаним міжнародно-

правовим нормам та бути під контролем громадськості. 

Закріплення в Конституції України (ст. 17) пріоритетності 

інформаційної безпеки, як основної функції держави демонструє рівень 

значущості інформаційних процесів та важливості протидії 

інформаційним загрозам [4].  

У зв’язку з російською інформаційною окупацією України, захист 

інформаційного суверенітету України та налагодження механізму 

протидії інформаційному впливу на українське суспільство вимагає 

інноваційних підходів.  

В ст. 8 Закону України «Про основи національної безпеки 

України», визначено основні напрями державної політики з питань 

національної безпеки в інформаційній сфері, зокрема про забезпечення 

інформаційного суверенітету України, про вжиття комплексних заходів 
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щодо захисту національного інформаційного простору та протидії 

монополізації інформаційної сфери України та ін. [5]. Однак, необхідно 

відмітити, що положення означеного Закону мають здебільшого 

декларативний зміст, що нівелює його практичне застосування. 

З огляду на викладене, законність функціонування є однією з 

головних вимог до системи забезпечення інформаційної безпеки. Ця 

законність повинна базуватися на сукупності законів і підзаконних 

нормативних актів, які спрямовані на створення необхідних умов для 

захисту національних інтересів в інформаційній та інших сферах життя 

країни. 

 

Література 

1. Банк Р. Сучасна правова парадигма інформаційної безпеки 

України. Історико-правовий часопис. 2017. №1 (9). C. 56-61. 

2. Гуцалюк М. Інформаційна безпека України: нові загрози. Бизнес 

и безопасность. 2003. № 5. C. 2-3. 

3. Про Концепцію Національної програми інформатизації : Закон 

України від 04.02.1998 р. № 75/98-ВР. Відомості Верховної Ради 

України. 1998. № 27-28. Cт. 182. 

4. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 

254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. ст. 141.  

5. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 

черв.  2003 р. № 964-IV. Офіційний вісник України. 2003. № 29. Ст.1433. 

Науковий керівник: к.ю.н., ст. викл. кафедри 

загальноправових дисциплін КНТЕУ Банк Р. О.  

 

Мрук М. М., студентка, ІІ курс, 5 група, 

факультет економіки та управління підприємництвом, 

Одеський національний економічний університет, 

м. Одеса 

 

 ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Проблема економічної безпеки в наш час є однією з 

найголовніших, що підтверджується наявністю кризових явищ і 

трансформацій в економіці. Підприємці знаходяться під постійною 

загрозою зовнішніх факторів, які впливають не тільки на фінансову 

складову діяльності, а й ставлять під загрозу можливість існування 

стабільного бізнесу. Часто підприємці  проходять етапи стабілізації, 

ідентифікації, організації, інституціоналізації, самострахування для 

формування систем захисту своїх інтересів. За таких умов виникає 
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необхідність загальної підтримки ведення бізнесу, що можливе завдяки 

впровадженню положень і рекомендацій економічної безпеки. 

Під економічною безпекою суб’єктів підприємництва розуміють 

стан, за якого забезпечується економічний розвиток і стабільність 

діяльності підприємства з гарантованим захистом ресурсів та здатність 

адекватно і без суттєвих втрат реагувати на зміни внутрішньої і 

зовнішньої ситуації [1]. 

В якості параметрів, що дозволяють визначити економічну 

безпеку, в науковій літературі виділяють [2, с. 96]: 

- темпи зростання прибутковості та посилення економічної 

стабільності в діяльності суб’єкта підприємницької діяльності; 

- рівень матеріального і соціального забезпечення працівників; 

- розмір боргових зобов’язань; 

- структура дебіторської заборгованості; 

- обсяги використання тіньового капіталу та ін. 

Найвищий ступінь економічної безпеки суб’єкта підприємництва 

досягається при умові, що весь комплекс показників знаходиться в 

рамках допустимих меж обмежених значень. 

Для оцінки економічної безпеки було покладено методику, 

розроблену М. О. Кокнаєвою [3] та З. Б. Живко [4]. 

В подальшому дослідженні обрано ТОВ «Алокозай Ті», яке 

представляє інтереси компанії “ALOKOZAY Group of Companies” 

(Об’єднані Арабські Емірати, місто Дубай), і є її офіційним дилером. З 

другої половини 2011 р. підприємство було реорганізовано в 

торгівельну компанію, яка пропонує широкий асортимент продукції: 

чай чорний, зелений, фруктовий, трав'яний, чай зі спеціями. Чай 

виробляється з найкращих сортів цейлонського чаю, без хімічних 

домішок, з приємними смаковими якостями. Офіс компанії в Одесі 

розміщено на Грецькій площі, будинок 3/4 офіс 30. Складські 

приміщення – за адресою Одеська область, Комінтернівський р-н, с. 

Визирка, вул. Чапаєва, будинок 60. 

Визначення обсягів реалізації продукції за останні три роки, згідно 

фінансово-економічної звітності, свідчить про їх зменшення майже на 

40 %. Це пов’язано з низкою причин: низька купівельна спроможність 

населення; наявність конкурентів на ринку; зависока ціна тощо. 

Оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки ТОВ «Алокозай Ті», 

проводилось із використанням економіко-математичного підходу, в 

основу якого покладено функціональну залежність між показниками 

діяльності та коефіцієнтами, що відображають значущість кожного 

показника для забезпечення економічної безпеки. В якості основних 

показників обрані: операційні витрати, показники рентабельності, 
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ліквідності та платоспроможності. Вагові коефіцієнти обирались 

експертним шляхом. Поряд з економічною безпекою за результатами 

сировинних запасів та динамікою їх закупівлі проведені розрахунки 

ресурсної безпеки. Результати оцінювання представлені на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки ТОВ 

«Алокозай Ті» 

 

В результаті аналізу діяльності ТОВ «Алокозай Ті», наявності 

ресурсів та стану безпеки запропоновані шляхи забезпечення 

економічної безпеки, які включають: 

- наявність планування у проведенні робіт (закупівлі, реалізації, 

маркетинговій компанії); 

- впровадження комплексу необхідних заходів, пов’язаних зі 

змінами асортименту з метою вдосконалення цінової політики; 

- оперативна реалізація новітніх дій у процесі здійснення 

економічної діяльності. 
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ПРАВО ЛЮДИНИ НА ПРАЦЮ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ 

УКРАЇНИ 

 

У правовій науці дослідження проблемних питань юридичних 

гарантій реалізації конституційного права людини на працю займає 

одне з важливих місць. Актуальність дослідження проблем юридичних 

гарантій реалізації права людини на працю підтверджується 

численними науковими працями, однак залишаються не дослідженими 

окремі аспекти юридичних гарантій реалізації конституційного права на 

працю, тому метою дослідження є аналіз проблемних питань пов’язаних 

з спеціальними юридичними гарантіями реалізації конституційного 

права людини на працю закріплених у статті 43 Конституції України та 

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]. 
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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 професійно-

технічного 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 5-1 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 навчально-

виховних 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 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 
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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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ЗАКОНОДАВЧА МІНІМІЗАЦІЯ ВПЛИВУ ЧИНОВНИЦЬКОЇ 

КОРУПЦІЇ НА БІЗНЕС  

 

Протягом останнього часу Україна досягла значного прогресу у 

створенні потужної законодавчої та інституційної інфраструктури, 

необхідної для розв’язання проблеми корупції у різних сферах 

суспільного життя. В бізнесовому середовищі корупція має два аспекти: 

корупція у стосунках з державними органами та установами (стосунки 

бізнес- влада) та корупція у приватному секторі (стосунки бізнес-

бізнес). Як відомо, підприємці, що ведуть свій бізнес в Україні, змушені 

вдаватись до будь-яких засобів, що виникають, як легальних 

(громадський тиск, об'єднання в профільні асоціації тощо), так і 

відверто корупційних шляхів.  

Поняття корупція визначено у законі Україні «Про запобігання 

корупції», корупція - використання особою, зазначеною у частині 

першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи 

пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25
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вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції 

такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція 

чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій 

статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним 

особам з метою схилити цю особу до протиправного використання 

наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей 

[1]. 

У світовому Індексі сприйняття корупції (СРІ) за 2016 рік Україна 

отримала 29 балів зі 100 можливих.  У всесвітньому рейтингу СРІ 

Україна цього року посідає 131 місце зі 176 країн. Цю сходинку із 

показником 29 балів разом з нами розділили Казахстан, Росія, Непал та 

Іран. Негативними оцінками Україну нагородили дослідження World 

Economic Forum Executive Opinion Survey (-1 бал) та Economist 

Intelligence Unit Country Risk Ratings (-2 бали). Бізнес побачив значну 

корупцію при розподілі державних коштів, а судову систему визнав 

нездатною зашкодити цьому. Дійсно, унаслідок роботи систем ProZorro 

та Dozorro випадки порушень у закупівлях стали більш очевидними для 

бізнесу та громадськості порівняно з паперовими тендерами. Активне 

викриття таких тендерів за допомогою Dozorro може значно зменшити 

корупцію при закупівлях. Для того ж, щоб вирішити проблему 

безкарності в судах, необхідно зробити набагато більше [2]. 

Не дивлячись на те, що кримінальна відповідальність за службові 

злочини передбачена для посадових осіб приватного права досить 

давно, корупція у приватному секторі як окреме явище почало 

розглядатися в Україні після приєднання до Кримінальної конвенції 

Ради Європи про боротьбу з корупцією та Конвенції ООН проти 

корупції, які передбачають введення окремої кримінальної 

відповідальності за корупцію в приватному секторі.  

Як показують дослідження, рівень сприйняття проявів корупції 

громадянами та бізнесом і досягнення у реалізації реформи у сфері 

запобігання та протидії корупції є незадовільним. Для більш ефективної 

роботи із запобігання та протидії корупції державі необхідна підтримка 

та залучення громадян. З метою ефективнішої координації зусиль усіх 

учасників антикорупційної реформи та зміни існуючої в суспільстві так 

званої «корупційної парадигми» необхідно звернути увагу на 

комунікації у сфері запобігання та протидії корупції. Так, в 2017 році 

була Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України «Стратегія 

комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції» [3]. 

На думку А.В.Волошенко, ключовим завданням для української 

влади на нинішньому етапі – це покращення бізнес-клімату в Україні. 

Реформи мають бути спрямовані на формування сприятливого простору 
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для бізнесу та збільшення інвестицій в економіку держави. Розвиток 

бізнесу буде мати наслідком збільшення робочих місць, підвищення 

заробітної плати, збільшення доходів бюджету. Держава таким чином 

отримає можливість покращити життя українців не за допомогою 

соціальних подачок, а шляхом створення умов сталого розвитку 

національного господарства з високим рівнем доходів населення [4, с. 

86]. 

Отже, узагальнюючи інформацію щодо впливу корупційних 

проявів на розвиток бізнесу в Україні, можемо зробити висновок, що 

корупція спричиняє значну шкоду економічній сфері діяльності 

держави і суспільства, є перешкодою на шляху розвитку національної 

економіки і євроінтеграційних перспектив України. Для боротьби з 

корупцією варто використовувати такі напрями: термінове підвищення 

ефективності приватного сектору, розвиток малого та середнього 

бізнесу; довгострокова динамічна ефективність економіки; соціальна 

справедливість; політична стабільність.  
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ОПОДАТКУВАННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ  

 

За роки здобуття Україною незалежності, бізнес почав невпинно 

розвиватися. Цьому сприяло ряд чинників, зокрема це зняття певних 

законодавчих обмежень саме на підприємницьку діяльність. Не менш 

важливим є те, що за роки становлення, Україна як самостійна держава 
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почала налагоджувати зовнішньоекономічні відносини, зокрема такі як 

торговельно-економічні зв’язки та наукове-технічне співробітництво. 

Проблемам і перспективам розвитку щодо оподаткування малого 

та середнього бізнесу приділяють увагу такі вчені, як Табінський В.А., 

Телятник В.М., Аністратенко Ю.І., Браславський Р.Г., Кужда Т.І., 

Іващенко А.І., Сороківська О.А., Носик О.М. та ін. 

А. Кисельов визначає: «бізнес – це система діяльності, де 

організація виробництва товарів та послуг здійснюється тими, кому 

належать фактори виробництва, або бізнес – організація економічної 

діяльності на основі приватної власності з метою отримання 

прибутку»[1, с. 10]. 

Неможливо собі уявити ні одну цивілізовану, сучасну країну без 

малого та середнього бізнесу. Необхідність стабілізації та формально 

визначеність у здійсненні малого та середнього бізнесу, полягає у 

створенні суспільного якісного продукту, зниження рівня безробіття, 

можливості надання робочих місць та розвитку середнього класу 

суспільства, тобто покращення рівня у ринковій економіці України. Має 

місце також чітко розроблена стратегія щодо малого та середнього 

бізнесу, яка буде направлена на вирішення проблем оподаткування, 

служитиме подальшому розвитку України в сфері фінансово-

економічних послуг згідно з європейськими стандартами. 

Як вже зазначалося, малий та середній бізнес посідають важливе 

місце у ринковій економіці держави. Високий рівень розвитку малого та 

середнього підприємництва в країнах ЄС є необхідною умовою 

успішного функціонування ринкової економіки. Державне регулювання 

має доповнювати ринковий механізм. Головною метою держави 

повинно бути розроблення відповідної соціальної, економічної, 

законодавчої основи. Тому вивчення досвіду малого підприємництва 

сприяє розвиткові державної політики шляхом поєднання, узгодження, 

комбінування різних форм, методів, засобів регулювання та підтримки, 

головними серед яких є: законодавчо-правова інституційна, фінансово-

кредитна підтримка, (передбачає прямі гарантовані позики), цільове 

субсидування, пільгове кредитування, гарантії перед кредитними 

товариствами, цільове бюджетне фінансування, створення різних 

кредитно-фінансових та інвестиційних організацій, сприятлива 

податкова політика, інформаційно-консультативна, організаційно-

управлінська підтримка, технологічне навчання, технічна допомога, 

стимулювання зусиль у сфері самоорганізації бізнесу; такі засоби так чи 

інакше передбачені програмами стимулювання малого та середнього 

бізнесу в більшості розвинених країн [2,c. 37]. 
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На сьогодні проблема оподаткування середнього та малого бізнесу 

гостро постає перед усією державою. Стосовно малого бізнесу в 

Україні, можна сказати, що порівняно з іншими Європейськими 

країнами він надто відстає у своєму розвитку. Відповідно до пункту 3 

статті 55 Господарського кодексу України суб’єкти господарювання 

залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за 

рік можуть належати до суб’єктів малого підприємництва, у тому числі 

до суб’єктів мікро підприємництва, середнього або великого 

підприємництва. Зокрема, суб’єктами малого підприємництва є: фізичні 

особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи 

- підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період 

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

діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, 

визначену за середньорічним курсом Національного банку України; 

суб'єктами великого підприємництва є юридичні особи - суб'єкти 

господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми 

власності, у яких середня кількість працівників за звітний період 

(календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої 

діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену 

за середньорічним курсом Національного банку України; інші суб'єкти 

господарювання належать до суб'єктів середнього підприємництва[5]. 

Отже, середній бізнес є поміж малим та великим, але все ж таки 

відрізняється від них. 

Крім того, з метою стимулювання розвитку малого та середнього 

підприємництва, що в часи світової фінансової кризи є важливим 

завданням для держави, гострою необхідністю є: 

• звільнення від оподаткування новостворених підприємств та 

підприємців, хоча б на протязі деякого часу;  

• прив`язка диференційованого граничного обсягу виручки від 

реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, що дає право переходу на 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, до розміру 

мінімальної заробітної плати, або до індексу інфляції з метою її 

постійної актуалізації;  

• запровадження деференційованого ставок єдиного податку для 

суб`єктів третьої-четвертої та п`ятої-шостої груп платників податків на 

спрощеній системі оподаткування в розрізі сум отримуваних ними 

доходів; 

• уточнення переліку платників єдиного податку з метою 

недопущення використання спрощеного режиму оподаткування 

суб`єктів малого та середнього бізнесу у схемах оптимізації податкових 

виплат [5, ст.30-35]. 
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Держава повинна розробляти не складні законопроекти, які 

передбачають високі вимоги стосовно оподаткування малого та 

середнього бізнесу, а розробляти чіткі законопроекти, в яких будуть 

враховані також інтереси підприємців, які щойно починають 

розвиватись у сфері бізнесу. Тому що малий та середній бізнес повинен 

надавати українцям робочі місця з достатньою заробітною платою, а 

великий, як вже окрема категорія бізнесу, повинен давати показники 

розвитку ВВП країни. Адже малий та середній бізнес можна назвати 

«фундаментом» будь-якої економічно-розвинутої країни. 

Тому, слід детальніше вивчати проблематику оподаткування 

малого та середнього бізнесу, здійснювати подальшу розробку чіткої 

стратегії, що буде сприяти спрощенню та зниженню податків та зборів 

або ж буде спрямована на звільнення від оподаткування новостворених 

підприємств та підприємців, хоча б на протязі деякого часу. 
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СУТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ 

 

У сучасному господарсько-правовому полі України діє чимало 

чинників, які негативно впливають на економічну безпеку підприємства 

(зокрема, високий рівень тінізації вітчизняної економіки, 

неконтрольована приватизація, розвиток олігархізму і корумпованість 

органів державної влади, високий рівень монополізації, недобросовісна 

конкуренція, відсутність прозорої податкової системи, непослідовність і 

недосконалість чинного законодавства в галузі ліцензування, 

патентування, захисту авторського права і комерційної таємниці, 

реструктуризації, санації та банкрутства). На основі цього однією з 

актуальних проблем функціонування вітчизняної економіки є 

поширення випадків незаконного привласнення чужого приватного 

бізнесу, тобто рейдерство. 

У сучасному розумінні, як зазначив Ю.А. Хатнюк, рейдери – це 

спеціалісти із захоплення чужої власності за допомогою спеціально 

розіграного бізнес-конфлікту. В Україні та інших країнах СНД 

рейдерством називають кримінальні схеми із захоплення активів 

підприємств за участю бандитів і корумпованих урядовців [3, с. 176]. 

Привабливими для рейдерів є перспективні й прибуткові підприємства, 

які захоплюються заради подальшого ведення бізнесу і включаються до 

структури холдингу чи фінансово-промислової групи. Також цікавими 

для рейдерів є фінансово нестійкі підприємства з неефективним 

менеджментом, які привабливі з точки зору «легкості» рейдерського 

захоплення і поглинаються з метою подальшої реалізації ліквідних 

активів підприємства-жертви (обладнання, нерухомості, землі тощо). 

Передумовами зародження рейдерства в Україні став перехід до 

ринкових відносин та супроводжуючий йому процес активного 

перерозподілу власності. За дослідженням І.П. Мойсеєнко можна 

зазначити, що сьогодні процеси рейдерських захоплень стають більш 

свідомими, організованими та масовими, що пояснюється такими 

чинниками, як: 1) недосконалість і неоднозначність тлумачення чинного 

корпоративного законодавства, а також відсутність спеціального закону 

про рейдерство, що дає можливість рейдерам уникати відповідальності 

за вчинені протиправні дії; 2) нестабільність політичної ситуації; 3) 

недосконалість вітчизняної судової системи, висока корумпованість 
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органів державної виконавчої і судової влади, а також залучення до 

рейдерства правоохоронних органів або ж їхня бездіяльність; 4) 

перерозподіл власності між фінансово-промисловими групами; 5) 

недоліки корпоративного управління, низький рівень корпоративної 

культури на підприємстві, надто складна структура компанії, помилки в 

оформленні засновницьких документів та прав власності на активи, 

порушення прав акціонерів та невиплата дивідендів, непрозора 

діяльність підприємства; 6) імпорт негативного зарубіжного досвіду 

щодо реалізації рейдерських технологій, а також формування 

рейдерських команд та капіталів [2, с. 46]. 

 У зв’язку з цим важливою складовою формування ефективної та 

дієвої стратегії фінансово-економічної безпеки підприємства є розробка 

механізму захисту від можливих рейдерських загроз. На нашу думку, 

для ефективного захисту підприємства від можливих рейдерських 

посягань його власникам потрібно йти в ногу з часом і активно 

слідкувати за всіма фактами рейдерських захоплень бізнес-структур, що 

відбуваються в Україні, ознайомлюватися з новими методами 

рейдерських атак, що може значно підвищити шанси фірми на їх 

уникнення. Надзвичайно важливим елементом механізму протидії 

рейдерським загрозам є організація ефективної системи заходів 

запобігання рейдерству, яка включає: 1) організацію ефективної 

системи підбору кадрів для роботи в органах управління 

підприємством; 2) створення й організацію ефективної роботи 

юридичного відділу і служби фінансово-економічної та інформаційної 

безпеки підприємства; 3) залучення для охорони підприємства 

досвідчених спеціалістів надійної та перевіреної охоронної агенції чи 

служби безпеки; 4) створення системи засобів захисту комерційної 

таємниці підприємства; 5) постійний моніторинг спроб отримання 

сторонніми особами відомостей про підприємство із зовнішніх джерел; 

6) формування надійного контрольного пакета акцій підприємства, щоб 

усунути можливість формування контрольного пакета рейдером; 7) 

сприяння зацікавленості акціонерів у збереженні та розвитку 

підприємства (виплата дивідендів, надання соціального пакету тощо) з 

метою утримання їх від спокуси продати свій пакет акцій зацікавленій 

стороні; 8) обмеження доступу до володіння та управління 

підприємством сторонніх осіб шляхом створення акціонерного 

товариства закритого типу; 9) посилення юридичного захисту 

підприємства від захоплення шляхом внесення в його статут 

відповідних положень та вимог; 10) посилення фінансової безпеки 

шляхом підтримки фінансової стійкості та платоспроможності 

підприємства, контролю кредиторської заборгованості; 11) організацію 
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системи постійного внутрішнього аудиту бухгалтерських та фінансових 

документів, перевірку стану документів та рівня їхнього захисту; 12) 

організацію надійного зберігання печаток, установчих документів і 

свідоцтв на власність підприємства, забезпечення захисту їх від 

підробки; [1, с. 47–48]. 

Отже, практика рейдерських захоплень тією чи іншою мірою 

характерна для економіки майже всіх розвинених країн світу, зокрема 

України. Внаслідок того, що чинним вітчизняним законодавством 

належним чином не врегульовані всі правовідносини, що виникають у 

процесі господарської діяльності підприємств, у окремих суб’єктів 

господарювання виникає бажання й можливості вчиняти протиправні дії 

щодо інших підприємств, а саме незаконно за допомогою шахрайських 

схем відбирати майно у власників, дестабілізуючи таким чином 

нормальні ринкові відносини та господарські процеси. Для вирішення 

проблеми протиправних рейдерських захоплень необхідне 

впровадження систематичних законодавчих змін, зокрема у сфері обігу 

цінних паперів, у діяльності господарських товариств, діяльності 

правоохоронних і контролюючих органів аж до впровадження 

кримінальної відповідальності за силове захоплення бізнесу. 
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ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

 

Формування ринкової системи господарювання має бути пов'язане 

із зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. 

Саме досягнення такого зростання стає запорукою до здійснення малого 

та середнього бізнесу. Адже, останні – визначальні показники до 

розвитку економічного суспільства будь-якої держави. Не стає 

виключення і Україна. З урахуванням подій, починаючи з 2014 року і до 

сьогодні, існує реальна позиція щодо ствердження – громадяни мають 

бажання займатися підприємницькою діяльністю, розвивати свою 

країну, але до цього має бути і сприяння зі сторони державних органів 

та державної політики в цілому. Зазначене і обумовлює актуальність, 

оскільки відсутність такого сприяння породжує на сьогодні відтік 

робочої сили, відтік студентів, реєстрацію бізнесу за кордоном та багато 

інших негативних для економіки України фактів, а важливі кроки до 

зміни – мають уже зараз і негайно вживатися задля зміни ситуації. 

Проте, повертаючись до розгляду більш теоретичних позицій до 

розуміння визначеної тематики варто визначити: «малий бізнес- це 

самостійна, систематична господарська діяльність малих підприємств 

будь-якої форми власності та громадян-підприємців (фізичних осіб), яка 

проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку. Практично, 

це будь-яка діяльність (виробнича, комерційна, фінансова, страхова 

тощо) зазначених суб'єктів господарювання, що спрямована на 

реалізацію власного економічного інтересу» [1]. Таким чином, малий 

бізнес є доволі вагомим у структурі соціально – економічних відносин, 

оскільки: робить неоціненній внесок у формування конкурентного 

середовища бо він є антимонопольним за своєю природою, що 

проявляється в різноманітних аспектах його функціонування; надає 

ринковій економіці необхідної гнучкості, за рахунок його швидкої 

індивідуалізації; виступає провідником науково-технічного прогресу; 

робить вагомий внесок у вирішенні проблем зайнятості, створює нові 

робочі місця та поглинає надлишкову робочу силу під час структурних 

зрушень економіки; мале підприємство - це не просто невелике за 

чисельністю і обсягу продукції виробництво, а зовсім нова структура, 

що набуває розвитку в нашій економіці, здатна надати широку свободу 
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вибору і додаткові робочі місця, забезпечити швидку окупність витрат, 

оперативно реагувати на зміну споживацького попиту[1].  

Основною проблемою забезпечення позитивних фінансових 

результатів визначається: «низька конкурентоспроможність та 

інвестиційно-інноваційна активність; низький рівень розвитку 

виробничої та соціальної інфраструктури малих підприємств, що 

стримує їх економічне зростання; нераціональне використання 

людського потенціалу [2]. 

Аналіз стану малого підприємництва в Україні свідчить про те, що 

суттєвих зрушень у розвитку цього сектора ринкової економіки не 

відбулося. Основними причинами гальмування розвитку малого 

підприємництва в Україні та її регіонах визначено: «відсутність 

дійового механізму реалізації державної політики щодо підтримки 

малого підприємництва - це питання ще не посіло належного місця і в 

діяльності місцевих органів державної виконавчої влади;неймовірно 

важкий тягар оподаткування, що примушує багатьох суб'єктів малого 

підприємництва звертати в тіньову економіку;низькі темпи та перекоси 

в процесі реформування власності;відсутність належного нормативно-

правового забезпечення розвитку малого бізнесу, як підприємництва в 

цілому; обмеженість або повна відсутність матеріальних фінансових 

ресурсів - багато малих підприємств розпочали свою діяльність через 

відсутність достатньої суми стартового капіталу, власних виробничих 

площ та устаткування; недосконалість системи обліку та статистичної 

звітності малого підприємництва, обмеженість інформаційного та 

консультативного забезпечення, недосконалість системи навчання та 

перепідготовки персоналу для підприємницької діяльності тощо»[3]. 

У зв’язку з чим, виникає необхідність дієвої державної політики 

підтримки малого бізнесу, завданням якої є суттєве розширення його 

роліта місця в економічному процесі [3]. 

Отже, роблячи висновок можна сказати, що розвиток малого 

бізнесу в Україні є вкрай необхідним. Становлення значної кількості 

суб’єктів малого бізнесу має безперечно тільки позитивне значення 

загалом для національної економіки, для підвищення соціально–

економічної структури та валового внутрішнього продукту. Однією з 

його головних функцій є сприяння соціально–економічній стабільності 

суспільства. Малий бізнес відкриває простір та вибір методів і шляхів 

роботи на користь суспільства та забезпечення власного розвитку, 

добробуту. 
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ПРОТИДІЯ РЕЙДЕРСТВУ ЯК ЗАСІБ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ В 

УКРАЇНІ 

 

В Україні в умовах розвитку ринкового середовища та 

радикальних економічних перетворень дедалі більше значення 

набувають питання безпеки бізнесу. Та незважаючи на всі зусилля із 

залучення іноземного капіталу, що позиціонувалися зі сторони Кабінету 

Міністрів України, український бізнес так і не став привабливим для 

міжнародних інвесторів. Іноземці не тільки не вводять в економіку нові 

інвестиції, а й виводять ті, які були закладені раніше. Відбувається 

зменшення кількості міжнародних угод про економічну співпрацю і т.п..  

Така сучасна характеристику ведення бізнесу в Україні визначає 

його нестабільність та невпевненість для майбутніх інвесторів. 

Причиною цього є ряд фактів і економічного, і правового характеру, що 

супроводжують не захищеність суб’єктів господарської діяльності та 

можуть мати різносторонні наслідки, зокрема такі як рейдерство, що 

може поділятися на безліч видів, а результат один – змін власника 

суб’єкта діяльності. Загальновідомо, що через ганебні процеси 

незаконного привласнення чужого бізнесу (рейдерство) пройшла 

економіка майже усіх розвинених країн світу. Страждають від неї й 

країни, що розвиваються. 

В Україні рейдерство набуло надмірного цинізму й агресії. 

Протягом останніх років рейдерство в Україні перетворилося на 

справжню суспільну катастрофу, яка не тільки загрожує розвиткові 

http://osvita.ua/vnz/reports/econom_pidpr/21925/
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економіки України та спричиняє колапс правової системи, а й робить 

сумнівним перспективи існування і розвитку в Україні середнього та 

малого бізнесу. У зв’язку з чим, питання зміни негативної ситуації, що 

виникла та триває уже досить значний проміжок часу має носити 

комплексний характер та поєднати такі елементи, як влада країни у 

загальному розумінні, діяльність Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, осіб, які здійснюють господарську діяльність та 

громадськість. Такий підхід надасть можливість значно зменшити 

показники рейдерських захоплень та забезпечити правову охорону 

бізнесу.  

Основними анти рейдерськими елементами необхідно визначити: 

формування «правил гри» та умов рівноправної конкуренції, а зі 

сторони держави та влади – має відбуватися практична реалізація та 

всебічна підтримка до такої реалізації принципу верховенства права – 

як зразок для формування дій усіх суб’єктів.  

За останні два роки парламент схвалив кілька законів, які в народі 

називають анти рейдерськими, проте вони навряд чи будуть дуже 

ефективними, якщо не побороти ще одну злоякісну пухлину нашої 

держави, це корупцію. Адже практично всі рейдерські захоплення 

відбуваються на підставі формальних приводів: рішень суду, виписки із 

державного реєстру власності чи земельного кадастру тощо. 

На зміну такій визначеній ситуації зі сторони влади прийняті певні 

рішення, зокрема створення Державного бюро розслідувань. Наразі всі 

слідчі дії мають перейти до нього, що має ускладнити життя 

недобросовісним посадовцям, поліцейським, прокурорам та суддям. 

Вилучення документів або техніки має здійснюватися виключно за 

рішенням суду. Безпосередньо судова постанова має бути записана на 

відео задля унеможливлення її підробки. 

16 листопада Верховна Рада України ухвалила законопроект 

№7275 про захист прав бізнесу під час обшуків при проведенні 

досудового розслідування, зокрема: слідчим необхідно буде 

забезпечувати відео фіксацію обшуку, а запис, зроблений ними, буде 

невід’ємним додатком до протоколу обшуку. Передбачається 

здійснення відеозапису при розгляді клопотань слідчим суддею (за 

винятком вирішення питання про проведення негласних слідчих 

розшукових дій)[3]. 

Найголовнішим нововведенням постало створення Національного 

бюро фінансової безпеки. Мета його: «відлучить від впливу на 

економіку та бізнес і Генпрокуратуру, Службу безпеки України, 

Національне антикорупційне бюро, МВС, - не кажучи вже про 

податкову чи то поліцію – чи то міліцію»[1]. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ФАКТОРУ РАПТОВОСТІ  ПРИ 

РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ 

 

У структурі криміналістики – криміналістична тактика являє 

собою науково обґрунтовану систему положень і рекомендацій, 

використання яких суб’єктом розслідування оптимально сприятиме 

досягненню завдань кримінального провадження відповідно до ст. 2 

КПК України. 

Проведення окремих слідчих (розшукових) дій – це процесуальна 

діяльність слідчого, яка переважно відбувається в складних умовах 

протидії з боку інших зацікавлених осіб.  

Під тактичним прийомом розуміється найбільш раціональний та 

ефективний у конкретній ситуації спосіб здійснення передбаченого 

процесуальним законом або не забороненого ним засобу (дії, рішення), 

спрямований на досягнення поставленої мети [1, с. 244].  

Доцільно зазначити і те, що тактичний прийом повинен містити 

певну вибірковість, що полягає в наступному. З одного боку слідчий 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/794-19
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2355818-porosenko-kaze-so-zakonoproekt-pro-finansovu-policiu-doslifovuut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2355818-porosenko-kaze-so-zakonoproekt-pro-finansovu-policiu-doslifovuut.html
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2213-19
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повинен обрати тактичний прийом, який доцільно застосувати в 

ситуації, що склалася у справі до конкретної особи, а з іншого – такий 

прийом, впливаючи на певних осіб, повинен бути нейтральним по 

відношенню до інших [2, с. 136,137]. Таким чином, фактор раптовості 

як тактичний прийом, має бути несподіваним саме для конкретної особи 

або групи осіб, зацікавлених у протидії розслідуванню. 

Терміни  «раптовість» і «несподіваність» досить поширенні в 

криміналістичній літературі. Вживаються вони зазвичай залежно від 

особливостей певної слідчої дії і характеризують момент її проведення 

або момент реалізації будь-якого іншого елементу дій.  

Таким чином, сутність тактичного прийому із застосуванням 

фактору раптовості полягає в несподіванці адресованих протидіючій 

стороні повідомлень або вжитих дій. Тому раптовість і несподіванка в 

даній ситуації характеризують відношення підслідного до інформації 

або дій слідчого. 

А отже, ми приєднуємось до думки, що під тактичним прийомом 

застосування фактору раптовості  слід розуміти вжиті слідчим дії або їх 

відсутність, що стали несподіванкою для того, кому вони адресовані. Це 

може бути як несподівана постановка питання або пред’явлення доказів, 

так і раптове проведення самої слідчої дії. 

Насамперед зазначимо, що фактор раптовості може бути 

використаний в процесі розслідування обома протидіючими сторонами, 

насамперед слідчим щодо підслідного і його зв’язків, так і щодо 

слідчого та інших учасників кримінального провадження. 

 Для того, щоб певні дії слідчого були несподіваними для 

протидіючої сторони, він повинен діяти всупереч логічним уявленням 

противника та водночас спиратися на факти й обставини, невідомі 

підозрюваному [3, с. 22-23].  

Раптовість – це один з багатьох прийомів психологічного впливу. 

Цей прийом варто застосовувати тоді, коли інші вже використані 

прийоми психологічного впливу не досягли своєї мети, але слідчий має 

на цей момент певну доказову інформацію [4,с.57-59].  

Застосування фактору раптовості – це потужний тактичний 

прийом в досягненні слідчим поставлених цілей, що передбачає порядок 

його реалізації, чітко регламентований кримінально-процесуальним 

законодавством, гармонійно поєднує мету досягнення істини з 

дотриманням прав і законних інтересів особи [3, с. 26]. 

Застосування фактору раптовості і несподіванки розраховані на 

спрацьовування певного психологічного механізму у свідомості особи, 

на яку вони спрямовані. Раптовість у процесі розслідування являє собою 

вплив однієї особи – слідчого на іншу. Психологічний вплив 
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здійснюється шляхом передачі або утримання від передачі важливої для 

адресата інформації.  

Вплив слідчого на конфронтуючу сторону будується з 

урахуванням її психічного стану в даний момент. Якщо такою стороною 

є підозрюваний або обвинувачений, то слід мати на увазі, що він 

постійно внутрішньо напружений, це викликається і загрозою викриття, 

і бажанням отримати інформацію про дії слідчого, про наявні у нього 

докази, про поведінку спільників тощо.  

Раптові дії слідчого на загальному тлі постійної напруженості 

суб'єкта протидії можуть різко змінити емоційний стан, зрушити  або 

загальмувати психічні процеси. Результатом цього стане втрата 

контролю за словами або вчинками, несподіванка також може призвести 

до значного перевищення ролі і значення даного факту в загальній 

системі доказів з боку особи, якій повідомляється ця інформація.  

Так, якщо мета тактичного прийому слідчого – встановлення 

істини у справі і викриття злочинця, то для протидіючої сторони 

навпроти,  перешкода у встановленні істини і ухилення від викриття. 

Суперечливі цілі породжують різні способи їх досягнення. Для 

суб’єкта розслідування –  це слідчі дії і прийоми чітко регламентовані 

кримінально-процесуальним законодавством, а для несумлінного 

обвинуваченого – замовчування, брехня, обмова інших осіб, 

фальсифікація тощо [3, с. 33]. 

Як висновок можна зазначити, що важливість і результативність 

застосування фактору раптовості при розслідуванні злочинів абсолютно 

очевидні, цей тактичний прийом повинен значно ширше 

застосовуватися не тільки при допиті але і в ході інших слідчих дій, а 

також при реалізації різних процесуальних рішень у кримінальному 

провадженні. 

Застосування фактору раптовості в ході розслідування – це 

потужний тактичний прийом досягнення поставлених слідчим цілей, 

який повинен застосовуватися в суворій відповідності до КПК.  

Вказаний прийом цілком законний і етично припустимий, тому що 

правомірний психічний вплив на підозрюваного, обвинуваченого, 

потерпілих і свідків не примушує їх говорити і робити тільки те, що 

бажано для слідчого і у них залишається право вибору при прийнятті 

рішень. Найважливіший елемент досягнення ефекту при застосуванні 

фактору раптовості є ретельна його підготовка, зокрема отримання 

інформації про результати оперативно-розшукових заходів, 

характеристики особи підслідного, а також про те, наскільки він може 

бути обізнаний щодо передбачуваних дій слідчого [3, с. 127].  
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ОПТИМІЗАЦІЯ ДОПИТУ У ДОСУДОВОМУ 

РОЗСЛІДУВАННІ 

 

Найбільш розповсюдженою слідчою дією у ході досудового 

розслідування є допит – основний спосіб отримання криміналістично-

важливої інформації. Одним із джерел доказів є показання 

підозрюваних, які визначають перспективи й хід розслідування.  

Завдання слідчого полягає у встановленні істини у справі задля 

притягнення до кримінальної відповідальності кожного, хто вчинив 

злочин, у відповідності до закону, спираючись на досягнення психології 

та спеціальні тактичні прийоми. 

Допит як пізнавальний процес, здійснюється з метою отримання 

правдивої інформації, має певну специфічну логіко-психологічну 

особливість, а предмет допиту без винятку у кожному кримінальному 

провадженні передусім складають взаємопов’язані дані [1, с. 6]. 

Ще до початку допиту належить отримати достатню інформацію 

про особу підозрюваного, його поведінку в момент затримання, данні 

криміналістичних та інших обліків, проаналізувати наявні докази, 

оперативну інформацію, що допоможе слідчому спрогнозувати імовірну 

лінію поведінки допитуваного. Досягнення завдань допиту 
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підозрюваного залежатиме й від умілого вибору та ефективного 

застосування тактичних прийомів та психологічних рекомендацій. 

Психологічний вплив на допитуваного – це не тиск, не вимагання 

«потрібних» показань, тактичні й психологічні прийоми мають 

вибіркову дію. У процесуальному відношенні психологічний вплив 

обумовлено природою, цілями, завданнями допиту й нормативними 

особливостями його проведення [2, с. 254]. 

Допит підозрюваного повинен бути найбільш об’ємним, 

повторний допит із аналогічних питань може супроводжуватися 

відмовою від раніше даних показань. Перелік питань, що потребують 

з’ясування визначається конкретною слідчою ситуацією, яка склалася 

на початковому етапі розслідування, і обставинами, що підлягають 

доказуванню. Будь-який вид допиту (свідка, потерпілого, 

підозрюваного) необхідно розпочинати зі встановлення психологічного 

контакту. «Психологічний контакт, – зазначає В.Ю. Шепітько, – це 

найбільш сприятлива психологічна «атмосфера» допиту, яка допомагає 

взаємодії та взаємовідносинам між її учасниками, це певний «настрій» 

на спілкування» [3, с. 61]. 

Як правило, допит починається з вільної розповіді допитуваного, 

проте вона не завжди містить достатню, повну і точну інформацію. Цю 

прогалину можна заповнити запитаннями та відповідями, 

різноманітними за змістом та цільовим призначенням. Водночас, 

вважається неприпустимою постановка навідних запитань, тобто таких, 

що прямо чи побічно підказують відповідь [4, с. 56]. Небезпека навідних 

запитань полягає й в тому, що замість об’єктивної інформації слідчий 

може одержати помилкову, тобто ту, на яку сам навмисно або 

випадково «навів».  

Психологічний вплив на підозрюваного може викликати як 

прихильність, спонукати до відвертості та бажання допомогти слідству, 

так і негативну реакцію – припинення спілкування, надання неправдивої 

інформації тощо. Формування неправди – вольовий і свідомий акт, 

спрямований на приховування істини. Тому слідчий повинен володіти 

психологічними навичками, які дозволяють «читати» жестикуляцію, 

пантомімічні й мімічні напівприховані дії допитуваного, своєчасно 

відчути, коли саме вимовляється неправда.  

Важливим методом, спрямованим на викриття неправди, є зважене 

й послідовне переконування, звернення до свідомості допитуваного, 

його почуттів, мислення й світогляду. Переконування як метод 

психологічного впливу стає ефективним засобом слідчого за умови 

вмілого і творчого його застосування під час допиту. 
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Є неприпустимим домагатися показань від підозрюваного шляхом 

насильства, погроз, знущання, приниження гідності та інших незакон-

них дій. Тому, якщо допитуваний відмовляється давати показання чи 

відповідати на запитання слідчого, той повинен з’ясувати причини 

відмови та роз’яснити значення показань для встановлення істини в 

справі і захисту його законних прав і інтересів. 

На поведінку підозрюваного під час допиту суттєвий вплив має 

навколишня обстановка, яка може викликати зміни у поведінці підозрю-

ваного, як в позитивному, так і в негативному їх сенсі. Факт затримання 

підозрюваного може виявитися для нього несподіваним і тривожним. 

Як засвідчує О.Я. Переверза, свідомо неправдиві показання на 

досудовому слідстві давали 44% підозрюваних [5, с. 15]. Отже слідчому 

варто заспокоїти підозрюваного, спираючись на наявність захисника, 

вказати, що давання показань підозрюваним – це його право, а не 

обов’язок, що відповідно до ч. 1 ст. 63 Конституції України, він не несе 

відповідальності за відмову від давання показань чи за завідомо 

неправдиві показання. 

Морально-етичні якості у професійній діяльності слідчого 

передбачають дотримання слідчим норм закону у ході досудового 

слідства. На працівників слідчих підрозділів лягає не тільки службово-

правова, а й моральна відповідальність. Вони постійно перебувають у 

напруженому психологічному стані, їх «…діяльність характеризується 

значною емоційною насиченістю» [2, с. 260]. 

Викриття особи у вчиненні злочину здійснюється за допомогою 

доказів і тактичних комбінацій, рекомендується пред’являти докази 

послідовно відповідно до їх доказової сили. Таким чином, у досудовому 

розслідуванні одне з основних місць посідає допит як складна 

інтелектуальна взаємодія або протидія слідчого і допитуваного, коли 

оптимальне досягнення її результатів залежатиме від теоретичних й 

практичних знань та навичок слідчого у поєднанні з ефективним 

застосуванням тактичних прийомів. Знання психології людини повинно 

активно використовуватися слідчим, який також повинен володіти 

психоемоційною стійкістю до можливих фізичних та психологічних 

перенавантажень. 
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ЗАПОБІГАННЯ ФІКТИВНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВУ В 

УКРАЇНІ 

 

Кримінальний кодекс України визначає фіктивне підприємництво 

як «створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності 

(юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або 

здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона» (ст. 205 ) [1]. 

Науковці, намагаючись пізнати це «явище», підкреслюють велику 

суспільну небезпеку фіктивного підприємництва як у сфері економіки 

так і у вигляді правопорушень.  

Близько десяти років  криміналізації цього явища, факти 

використання фіктивного підприємництва в Україні не тільки не 

зменшились, а, навпаки, стали досить розповсюдженими. Про це 

свідчать статистичні дані правоохоронних органів. Наприклад, за 

останні роки тільки податковою міліцією виявляється підприємств з 

ознаками фіктивності більше 5 тисяч.[2, с.5] 

Однією з найважливіших проблем сьогодення є те, що жодним 

нормативно-правовим актом України не визначено в достатній мірі 

поняття «фіктивного» підприємства та ознак фіктивності, при тому, що 

стаття 205 Кримінального кодексу України лише встановлює 

відповідальність та дає визначення такому поняттю як «фіктивне 

підприємництво».[3] 
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На думку С.С. Чернявського, під фіктивним підприємством варто 

розуміти створення підприємств (юридичних осіб) для маскування 

справжніх намірів їх засновників за допомогою удаваних юридичних 

угод, а також злочинних наслідків під “невдалу” господарську 

діяльність (доведення до банкрутства, реорганізація фірми); 

підроблення фінансових та інших документів; неправомірне 

використання комп’ютерів, їх систем і комп’ютерних мереж; 

відмивання коштів шляхом їх конвертації та переведення на банківські 

рахунки зарубіжних компаній тощо.[4] Крім зазначеного, С.С. 

Чернявський визначає, що головними ознаками фіктивних підприємств 

є: 1) реєстрація в державних органах з порушенням законодавства; 2) 

застосування для здійснення діяльності, щодо якої є заборона; 3) 

використання підприємства для прикриття злочинної діяльності; 4) 

здійснення підприємницької діяльності, незареєстрованої в державних 

органах.[4] 

Важко не погодитися із думкою С. Чернявського, фіктивне 

підприємництво і справді є недійсною , нелегітимною (протиправною), 

відповідно до встановленого законодавства, господарською 

комерційною діяльністю , що залишає негативний слід всередині 

держави, кожен другий намагається обійти закон , уникнути покарання, 

тобто розповсюджується брехня в державних установах, а саме 

способом надання неправильної інформації , підкупом, порушенням 

законодавства тощо задля власних цілей. 

Зловмисники створюють і використовують у підприємницькій 

діяльності пакет фальшивих засновницьких (статутних) докуменnів 

СПД- юридичних осіб (підроблених бланків, штампів, печатей, 

реквізитів та інше) для заволодіння товарно-матеріальними цінностями і 

грошовими коштами інших СПД, відповідно, не реєструючись у 

державних і податкових органах. Такі дії за наявності для цього підстав 

кваліфікуються не за ст. 205, а за іншими статтями КК України 

(наприклад, за ст.ст. 202, 358, 366 та ін.).[2,с.108]  

У зв’язку з цим В. В. Лисенко пропонує зміну порядку державної 

реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. З метою протидії 

реєстрації фіктивних фірм, пропонують об’єднати орган державної 

реєстрації і податкові органи в одній особі. Новий порядок державної 

реєстрації юридичних осіб передбачає принцип «одного вікна». 

Документи, необхідні для реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності і постановки на облік, подаються одночасно в «одне вікно» – 

територіальні податкові органи. Суть нововведення полягає в тому, що 

реєстрація фірм і контроль над сплатою податків і зборів 

проводитиметься в одному місці. Це спрощує контроль за діяльністю 
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новоствореного підприємства при проведені процедури реєстрації і 

унеможливлює заняття підприємницькою діяльністю без реєстрації в 

державних і податкових органах. Для цього необхідні зміни до 

законодавчих і нормативних актів, що регламентують реєстрацію 

суб’єктів підприємництва [2, с.108]. 

Ми погоджуємось із думкою В.Лисенка, адже дійсно завдяки 

цьому нововведенню можливий контроль над підприємствами, відсоток 

фіктивних підприємств зменшиться в численні рази, також буде 

можливість викрити ті підприємства, фірми тощо, які вже займаються 

підприємницькою діяльністю з метою прикриття незаконної діяльності. 

Всі підприємства будуть зареєстрованими і не зможуть уникнути сплати 

податків. 

Аналіз судової практики та опитування спеціалістів свідчать про 

те, що існують серйозні труднощі у боротьбі з фіктивним 

підприємництвом, пов’язані з недосконалістю законодавчих 

конструкцій, окремих понять, протиріччями у тлумаченні закону, 

відсутністю узагальнення правової та судової практики. Збитки, які 

наносять такі підприємства, настільки великі, що постійне 

удосконалення форм і методів боротьби з цим видом злочинів 

залишається дуже актуальним завданням.[3] Отже, проблема існування 

фіктивного підприємництва потребує якнайшвидшого законодавчого 

урегулювання, оскільки через наявність прогалин у законодавчій базі, 

спостерігається зростання кількості злочинів, вчинених фіктивними 

підприємствами та їх укриття в системі оподаткування.[3] 
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ЗМІСТ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ СТ. 83 «BIS» 

ЧИКАЗЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ 1944 Р. 

 

Концепція реєстрації, що знайшла відображення в розділі ІІІ 

Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р., передбачає 

відповідальність держави реєстрації за забезпечення польотів 

повітряних суден. Кожна Договірна держава повинна вживати заходи 

для того, щоб зареєстроване в ній повітряне судно, де б воно не 

знаходилося, дотримувалося правил та регламентів, що стосуються 

польотів повітряних суден. Будь-яке порушення цих «правил польотів» 

буде основою для притягнення до відповідальності (ст. 12) [1]. Таким 

чином, виникло питання про те, яким чином держава реєстрації буде 

нести відповідальність у разі, якщо його повітряні судна 

експлуатуються іноземними авіаперевізниками в іншій державі, що є 

звичайною ситуацією при міжнародному лізингу повітряних суден [2, 

с. 66]. 

Здаючи повітряне судно в лізинг іноземному перевізнику, 

власники часто бажають зберігати за повітряним судном свою 

національну реєстрацію. Таким 

чином, одним з головних залишається питання про обов’язки і 

функції держави 

реєстрації, яке фактично не володіє літаком. Як вже зазначалося, 

це питання було вирішене в 1980 р. з прийняттям поправки до ст. 83 

Чиказької конвенції 1944 р. із назвою 83 bis «Передача окремих функцій 

та обов’язків». 

Протокол про введення нової Статті 83 bis до Конвенції про 

міжнародну цивільну авіацію, було ратифіковано Законом України № 

67/95-ВР від 15.02.1995 р., та набув чинності, в тому числі для України, 

20 червня 1996 р. Зміст поправки 83 bis полягає в наступному: 

а) незважаючи на положення Статей 12, 30, 31 і 32 а), у випадку, 

коли повітряне судно, що зареєстроване в Договірній державі, 

експлуатується згідно з договором про оренду, фрахтування або 

взаємний обмін повітряними суднами або відповідно до будь-якого 

подібного договору експлуатантом, основне місце діяльності якого або, 

якщо він не має такого місця діяльності, постійне місцеперебування 

якого знаходиться в іншій Договірній державі, держава реєстрації може 
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за погодженням з такою іншою державою передати їй всі або частину 

своїх функцій та обов’язків як держави реєстрації щодо такого 

повітряного судна, які передбачені Статтями 12, 30, 31 і 32 а). Держава 

реєстрації звільняється від відповідальності відносно переданих 

функцій  та обов’язків; 

b) передача не матиме дії щодо інших Договірних держав до тих 

пір, доки угода між державами, в якій передача передбачається, не буде 

зареєстрована  у Раді й опублікована відповідно до Статті 83 або до 

того, як про існування та предмет угоди не буде безпосередньо 

повідомлено владу іншої зацікавленої Договірної держави або держав 

Державою – стороною угоди; 

с) положення пунктів а) та b), згаданих вище, також 

застосовуються у випадках, що передбачені Статтею 77 [3]. 

У науковій літературі зазначається, що стаття 83 bis Чиказької 

конвенції не тягне за собою автоматичного передачі функцій і 

обов’язків державою реєстрації повітряного судна державі – 

експлуатанту повітряного судна. За змістом статті подібна передача 

повинна бути оформлена шляхом підписання двосторонньої угоди 

відповідними державами (уповноваженими органами держав) [2, с. 67]. 

Крім цього, ст. 83 bis встановлює межі переданих зобов’язань: 

будь-яка угода подібного роду може стосуватися тільки тих функцій і 

обов’язків, про які йде мова в ст. 12 (Правила польотів), 30 

(Радіообладнання повітряних суден), 31 (Посвідчення про придатність 

до польотів) і 32, п. a), (Свідоцтва на членів екіпажу) Чиказької 

Конвенції 1944 р. і які можуть передаватися частково або в повному 

обсязі. Але якщо за угодою про передачу функцій і обов’язків останні 

не переходять до держави – експлуатанту, про що ясно і прямо повинно 

бути вказано в подібній угоді, то відповідальність за них продовжує 

нести держава реєстрації. У ст. 83 bis вказано достатній перелік 

переданих державі-експлуатанту повітряного судна повноважень для 

того, щоб згадана двостороння угода стала підставою для допуску до 

експлуатації орендованого перевізником іноземного повітряного судна. 

Держави, які не є сторонами двосторонніх угод про передачу 

функцій і 

обов’язків подібного роду, повинні визнавати повноваження 

держави-експлуатанта щодо виконання переданих йому функцій і 

обов’язків з дотриманням двох умов: 

1) треті держави мають ратифікувати ст. 83 bis; 2) їх зобов’язані 

офіційно проінформувати про передачу функцій і обов’язків. Для цього 

або держави-сторони угоди в установленому порядку реєструють свою 

угоду в Раді ІКАО, а потім Рада офіційно інформує інші держави-
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сторони ст. 83 bis або держави-сторони угоди офіційно інформують 

безпосередньо інших учасників ст. 83 bis, яких може стосуватися 

передача прав і обов’язків. Держави, що ратифікували зазначену 

поправку, повинні визнавати державу-експлуатанта як «замінюючу» 

державу реєстрації в рамках обмежень, встановлених угодою. У зв’язку 

з цим, у відношенні держав, що стали сторонами ст. 83 bis, держава 

реєстрації звільняється від своєї відповідальності за виконання 

переданих функцій та обов’язків. 

У преамбулі Протоколу про внесення ст. 83 bis зазначено, «спільне 

бажання» держав – учасниць Конвенції передавати функції і обов’язки, 

зазвичай покладаються на державу реєстрації повітряного судна ст. 12, 

30, 31 і п. f) ст. 32 Конвенції на державу-експлуатанта орендованого 

повітряного судна. 

Серед країн, які висловили згоду з цим положенням, і Україна. На 

даний момент учасниками Протоколу, яким була введена поправка 83 

bis, є 157 держав. 

Таким чином, ст. 83 bis до Чиказької Конвенції 1944 р надає право 

державам-учасникам скласти з себе відповідальність за дотримання 

покладених на них Конвенції функцій і обов’язків в області правил 

польотів, радіообладнання, визнання льотної придатності повітряного 

судна, свідоцтв на членів екіпажу і покласти їх на інші держави, в яких 

експлуатується орендоване повітряне судно. У цій статті закріплено 

новий принцип, покликаний сприяти розвитку орендних, лізингових та 

інших відносин в галузі міжнародного повітряного транспорту. Цей 

принцип накладає на держави зобов’язання не протидіяти і не 

перешкоджати оренді та лізингу повітряних суден шляхом прийняття 

будь-яких законодавчих, виконавчих та інших заходів, що створюють 

перешкоди розвитку міжнародного лізингу та оренди повітряних суден 

[4, с. 214]. 
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ПЕРЕВАГИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО 

КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ В УКРАЇНІ  

 

На сьогоднішній день багато українських підприємців бажають 

розвивати свій бізнес не тільки на території України, але й за кордоном. 

Для цього вони намагаються співпрацювати з іноземними компаніями, 

укладають з ними угоди, підписують контракти. Дуже часто складаються 

ситуації, коли обидві сторони міжнародного договору не можуть знайти 

спільну мову у вирішенні того чи іншого питання чи мають деякі претензії 

один до одного. 

Найбільш доступним та простим виходом для обох сторін у такій 

ситуації є звернення до міжнародного комерційного арбітражного суду 

(далі – МКАС), який є недержавним органом [1]. Він має низку переваг 

перед  державним судом. По-перше, рішення та матеріали справи є суворо 

конфіденційною інформацією, яка не має бути розголошена без згоди обох 

сторін. По-друге рішення МКАС є остаточним та не може бути оскаржене 

у касаційному чи апеляційному суді. По-третє, обидві сторони мають 

право самостійно обрати арбітрів суду та визначити їх кількість. Тобто, є 

можливість обрати ту людину, яка є найкращім фахівцем у сфері їх спору 

та зможе винести справедливе рішення. Та останнє, учасники судового 

процесу мають можливість обрати мову, на якій буде проведене засідання 

та оформлені усі документи. 
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В Україні діяльність МКАС регулюється законом «Про міжнародний 

комерційний арбітраж» [1]. Його положення є обґрунтованими та досить 

зрозумілими, однак на практиці їх застосування виявляється не таким 

простим, як здавалося на перший погляд. Існують деякі підводні камені, 

які ускладнюють судовий процес для підприємців. 

Виникають ситуації, коли обидві сторони процесу зтикаються з 

труднощами у вирішенні їх питань. 

Звернення до арбітражу змушує платити досить великі суми. Це 

залежить від ціни спора, витрат на послуги юристів, судових витрат та 

додаткових витрати на визнання. 

По-друге, підготовка документів для виконання рішення (наприклад, 

за кордоном) вимагає подання оригіналів, але сторони звичайно не 

бажають віддавати єдиний оригінал.  

Для того, щоб завірити копію, потрібно поставити апостиль. На це 

уповноважене Міністерство юстиції України, але апостиль проставляється 

на документах, які видаються органами судової влади України, а МКАС не 

є таким. До того ж, цей апостиль ставиться на документах, що написані 

державно мовою, але рішення МКАС виноситься будь-якою мовою на 

вибір сторін [2]. 

Одним з виходів з цієї ситуації є електронний апостиль, яким 

користуються багато країн. Запровадження електронного апостилю  в 

Україні та внесення його в єдину базу дало б змогу визнавати рішення 

арбітражного українського суду за кордоном. 

Існує ще достатньо певних недоліків, як, наприклад, наявність в угоді 

хоча б найменшої двозначності, що призводить до оголошення її 

недійсною. Або розгляд заявки на невизнання чи невиконання 

арбітражного рішення, яку може подати будь-хто, навіть особа, що не є 

учасником справи. 

Це все змушує підприємців витрачати багато часу за для своєї 

справи. Але є шляхи вирішення усіх цих проблем. Необхідно 

удосконалювати й удосконалювати законодавство у тих напрямах, 

проблеми в яких є на цей час актуальними, адже діяльність МКАС є 

важливою та має великий попит серед підприємців. 
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ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Власність – вживаний термін, який визначає приналежність речі чи 

будь-якого іншого об’єкту певній особі, яка безпосередньо здійснює 

володіння, користування та розпорядження нею (ним), не передбачає 

наявності перепон до такої реалізації. 

На сьогодні, у зв’язку із реформуванням ряду суспільних відносин – 

зникнення одних та появу інших, під особливу увагу потрапляють позиції 

щодо власності. Зумовлено це тим фактом, що виникають нові об’єкти, які 

лягають в основу здійснення прав та свобод людини, громадянина, а 

відповідно виникають і нові види суспільних відносин, які мають осягати 

оновленого підходу до врегулювання, розробки нових нормативно-

правових актів тощо. 

Найсуттєвішим об’єктом, який і на сьогодні знаходиться на стадії до 

врегулювання суспільних відносин є відносини з приводу земельних 

ділянок, які виникли при здійсненні земельної та аграрної реформи, а 

наслідком чого стало передбачення, закріплення та реалізація – права 

приватної власності.  

Зазначене, чітко обґрунтовує актуальність та потребу наукового 

доробку. 

Перш за все потрібно констатувати усталену позицію щодо розгляду 

права власності з об’єктивної точки зору та суб’єктивної. Так, право 

власності (в об'єктивному розумінні) — це «сукупність правових норм, які 

регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і 

розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у 

своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у 

сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не 

порушувати прав та законних інтересів інших осіб» [1]. Суб'єктивне право 

власності — «право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до 

http://arb.ucci.org.ua/icac/ru/rules.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE
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закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб; це також 

забезпечена законом міра можливої поведінки фізичної і юридичної особи 

щодо володіння користування та розпорядження належним особі майном; 

воно надає власнику можливість на свій розсуд використати своє майно і 

свій інтелектуальний потенціал для будь-якої незабороненої законом 

діяльності» [1]. 

Значним нормативно-правовим актом, яким було покладено початок 

щодо врегулювання питання власності можливо визначити Закон України 

«Про власність» від 07.02.1991 року, який втратив чинність від 20.06.2007 

року [2], однак який передбачав, що право власності – це врегульовані 

законом суспільні відносини щодо володіння, користування і 

розпорядження майном, а також визначав позиції щодо форм власності: 

приватної, колективної, державної. 

Надалі, позиції щодо права власності знаходять своє вміщення та 

висвітлення у книзі третій Цивільного кодексу України [3]. У порівнянні із 

Законом [2], у кодифікованому нормативно-правовому акті більш детально 

висвітлюються усі позиції, які можуть мати місце під час вирішення 

питання пов’язаних із правом власності. Безпосередньо, право власності 

розкривається як право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно 

до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Разом з тим, 

передбачається, що право власності включає такий вид як право довірчої 

власності, яке може виникати на підставі закону чи договору управління 

майном. 

Безпосередньо до питання змісту права власності, згідно статті 317 

ЦК України визначається знову ж усталена тріада, а саме: право володіння, 

користування та розпорядження своїм майном. На зміст права власності не 

впливають місце проживання власника та місцезнаходження майна, тобто 

власність не залежить від визначених позицій та не може бути порушеним. 

Відразу необхідно зазначити, що незважаючи на те, що нормативно-

правовими актами визначається про непорушність права власності, однак, 

недарма на початку нами акцентувалась увага на об’єктах, з приводу яких і 

виникає право власності, оскільки передбачаються і певні обмеження.  

Такі обмежені визначаються і в Цивільному кодексі України, і в 

інших спеціалізованих нормативно-правових актах, зокрема і в 

Земельному кодексі України, Лісовому кодексі України, Водному кодексі 

України, Законі України «Про курорти» та ін. у яких визначаються позиції 

щодо можливості перебування відповідних об’єктів у стовідсотковій 

власності чи до власності, яка має бути непорушною, встановлюються 

певні обмеження. 

Саме зазначене і створює напрями подальших наукових пошуків із 

розподіленням за відповідними об’єктами, які стають основою у 
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виникненні суспільних відносин, розгляду питань про потребу внесення 

змін до чинних нормативно-правових акті з метою передбачення та 

закріплення тріади власності. 

Необхідно чітко визначати, що окрім того, що власність надає, вона 

також і зобов’язує, зокрема: власник не може використовувати право 

власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам 

суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі; 

держава не втручається у здійснення власником права власності; діяльність 

власника може бути обмежена чи припинена або власника може бути 

зобов'язано допустити до користування його майном інших осіб лише у 

випадках і в порядку, встановлених законом; особливості здійснення права 

власності на культурні цінності встановлюються законом [3]. Разом з тим, 

статтею 321 ЦК України зазначається: право власності є непорушним; 

ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у 

його здійсненні, а ч. 2 цієї ж статті – визначає, що особа може бути 

позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у 

випадках і в порядку, встановлених законом. На ряду з цим, можливе 

також і примусове відчуження об’єктів права власності у передбачених 

випадках. Таким чином, приватна власність не настільки вже передбачає 

автономність власника у здійсненні своїх прав, що становить безпосереднє 

її порушення. 
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РЕЄСТРАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-

ПІДПРИЄМЦІВ УКРАЇНІ 

 

Одним з головних факторів, що сприяє розвитку бізнесу в Україні 

є можливість використовувати спрощену систему оподаткування, так 

звану «третю групу», що наразі виступає аналогом систем 

стимулювання галузі в інших країнах. Інший чинник, який позитивно 

впливає на всі індустрії, - це умови для вільного пересування фахівців 

між країнами та зрозумілий механізм налагодження законної 

підприємницької діяльності для іноземців в Україні. Донедавна в нашій 

країні існували обмеження, які значно ускладнювали співпрацю 

українських компаній з іноземцями як з фізичними особами-

підприємцями[1].  

Стаття 42 Господарського кодексу України (далі - ГК України) 

роз’яснює, що підприємництво — це діяльність, яку суб’єкт 

господарювання виконує самостійно та систематично на власний розсуд 

і ризик [2]. Згідно із законодавством України, для того щоб розпочати 

підприємницьку діяльність, фізичній особі потрібно пройти обов’язкову 

процедуру реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності, 

наприклад, фізичної особи-підприємця (далі – ФОП). 

Державна реєстрація ФОП регулюється в Україні такими 

законодавчими актами, як: Господарський кодекс України, Цивільний 

кодекс України, Закон України “Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” (далі – 

Закон про держреєстрацію).  

Відповідно до ст. 26 Конституцій України іноземці й особи без 

громадянства, які знаходяться в Україні на законних підставах,   

користуються тими ж правами й свободами, а також несуть такі ж 

обов'язки [3]. Винятки у вигляді заборони іноземцеві займатися 

підприємницькою діяльністю Конституція України не встановлює, а 

отже, він може бути суб'єктом господарювання за умови законного 

перебування на території України. Але обидва пункти створюють значні 

обмеження.  

По-перше, законними підставами для перебування на території 

України є наявність посвідки на тимчасове проживання, отримати яку 
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іноземний підприємець не зможе без довгострокового проживання в 

країні або без працевлаштування на українському підприємстві. 

По-друге, щоб відкрити ФОП в Україні, іноземець повинен подати 

заяву за формою, затвердженою наказом Мін'юсту, де є графа "місце 

проживання/місцезнаходження фізичної особи-підприємця"[1]. 

За Законом про держреєстрацію, у реєстрі містяться дані про ФОП 

за місцем проживання або іншою адресою, за якою встановлюється 

зв'язок з ФОП [4]. Отже, при реєстрації ФОП має можливість внести 

будь-яку адресу, за якою знаходитиметься. 

Однак на практиці реєстратори розуміли цю вимогу з точки зору 

Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні [1], при цьому відомості про місце проживання 

іноземців вносилися в такі документи: постійна посвідка на 

проживання, посвідка на тимчасове проживання, свідоцтво біженця. 

Донедавна українським компаніям було складно працювати з 

іноземцями, як з ФОП. Але нещодавно в Україні для іноземців 

спростилася процедура реєстрації фізичної особи-підприємця. 

Законні підстави для цього містяться в роз'ясненнях від 23.01.2018, 

підготовлених Міністерством юстиції України [5]. Відтепер для 

реєстрації ФОП іноземцям не потрібна посвідка на проживання, а 

адреса місцезнаходження може бути підтверджена іншими 

документами, наприклад, договором оренди нерухомості, що 

знаходиться в Україні. Це суттєво спрощує співпрацю українських 

компаній з іноземними громадянами як із ФОПами.  

Для відкриття ФОП іноземцю потрібно: 

• отримати ІПН; 

• мати договір оренди житла та інформацію з Держреєстру 

прав на нерухоме майно про майнове право на об'єкт нерухомого майна. 

Отже, щоб розпочати власний бізнес, потрібно не лише мати ідею, 

а й можливості для її реалізації. Також варто все організувати у 

юридичній площині. Реєстрація ФОП (ПП) – один з найпростіших 

способів організувати бізнес в Україні. Іноземець, який приїхав в  нашу 

країну на загальних підставах, зможе при бажанні без особливих 

проблем відкрити ФОП і розпочати підприємницьку діяльність, податки 

від якої будуть йти в бюджет України. Це зробить державу більш 

відкритою для іноземного капіталу та збільшить надходження в 

держбюджет у вигляді податків. 
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МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ 

 

Інформація у сучасному світі – це стратегічний ресурс, вона стала 

об’єктом посягання злочинців, а її захист від несанкціонованого 

використання, зміни або знищення набуває сьогодні першочергового 

значення. Забезпечення захисту інформації – це спосіб запобігання 

несанкціонованому використанню цінних відомостей та уникнення 

порушень прав та інтересів їхніх законних власників [1]. 

Розвиток транскордонних економічних відносин зумовив потребу 

захисту на міжнародному рівні комерційної таємниці. Зазначений сегмент 

транснаціональних інформаційних відносин входить до сфери 

міжнародного права інтелектуальної власності [2]. 

Основні елементи та складові системи правового захисту комерційної 

таємниці: 

https://minjust.gov.ua/files/general/2018
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1. Юридичне закріплення в основоположних документах 

підприємства.  

2. Визначення відомостей, які підлягають захисту як комерційна 

таємниця.  

3. Якісний підбір персоналу підприємства для роботи з відомостями 

категорії “комерційна таємниця”. 

4. Визначення порядку допуску та доступу до комерційної таємниці 

підприємства його співробітників, представників органів державного 

управління, партнерів, клієнтів, отримання від них юридичних документів, 

які зобов’язують їх на правовій основі зберігати комерційну таємницю.  

5. Створення на підприємстві порядку поводження з інформацією 

обмеженого користування.  

6. Визначення порядку взаємодії підприємства з представниками 

правоохоронних органів, контрольно-спостережних органів виконавчої 

влади.  

7. Організація спеціального діловодства документів категорії 

“комерційна таємниця”[3, с. 67] 

Всесвітня організація інтелектуальної власності здійснює діяльність, 

спрямовану на формування глобальної політики у сфері інтелектуальної 

власності, узгодження національних законів і процедур у цій сфері; 

надання послуг міжнародним заявникам щодо отримання прав на об’єкти 

промислової власності; обмін інформацією; надання технічної, 

організаційної та консультативної допомоги державам-членам ВОІВ; 

сприяння у розв’язанні спорів у сфері інтелектуальної власності між 

суб’єктами приватного права [4]. 

Угода про заснування СОТ передбачає створення постійно діючого 

форуму країн-членів для врегулювання проблем, які впливають на їх 

багатосторонні торговельні відносини, і контролю за реалізацією угод і 

домовленостей Уругвайського раунду. СОТ здійснює контроль за 

широким спектром торговельних угод (включаючи торгівлю послугами і 

питання торговельних аспектів прав інтелектуальної власності) і має 

повноваження у зв'язку з удосконалюванням процедур прийняття рішень і 

їхнього виконання членами організації. Невід’ємною частиною СОТ є 

унікальний механізм врегулювання торговельних суперечок [5]. 

Співвідношення важливості порядку використання інформації, що 

становить комерційну таємницю, та відповідальності за її незаконне 

збирання, використання та розголошення не відображає повною мірою 

цінність цієї інформації. Тому вкрай важливо для демократичної та 

правової держави налагодити правові інструменти захисту, збереження 

інформації, що становить комерційну таємницю, та відповідальності за її 

незаконне збирання, використання та розголошення. 
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Питання захисту комерційної таємниці в Україні є недостатньо 

врегульоване законодавством в порівнянні з високорозвиненими країнами.  

На мою думку, необхідно прийняти низку нормативно-правових 

актів, щодо більшого захисту комерційної таємниці.  

По-друге, більш конкретизувати договір про нерозголошення 

комерційної таємниці та переглянути відповідальність за порушення цього 

договору.  

Крім того, впровадити на підприємствах, установах та організаціях 

різне оцінювання вартості новостворених ідей та визначати міру 

відповідальності з урахуванням цієї вартості. 
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МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ: 

ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ 

 

З кожним роком процедура арбітражного розгляду спорів набуває все 

більшої популярності. Хоча міжнародний комерційний арбітраж вже давно 
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себе зарекомендував як дієвий та ефективний механізм урегулювання 

суперечок між контрагентами, проте саме останні роки спостерігається 

зріст прихильності власників бізнесу та юристів до арбітражних установ 

порівняно з національними судами. Згідно опитувань проведених відомою 

американською юридичною фірмою, яка у 2016 році була визнана 

найкращою серед практикуючих у третейських судах, - White&Case, 

арбітражу та іншим альтернативним способам вирішення правових 

конфліктів надають перевагу 90% респондентів, у той час як державному 

судочинству віддає перевагу лише 2% опитаних. Тож, стає зрозуміло, що 

зважаючи на таку велику популярність арбітражних інституцій у 

вирішенні міжнародних комерційних спорів, їх процедура та механізми 

вирішення конфліктів постійно видозмінюються та підлаштовуються під 

нагальні потреби сторін у третейському суді. 

Однією з тенденцій можна назвати спрощення арбітражних 

процедур. Не секрет, що незважаючи на всі свої переваги порівняно з 

національним судочинством, розгляд спору в арбітражному суді є доволі 

дорогою процедурою, що ускладнює доступ до нього малому та 

середньому бізнесу. Тому, наприклад, Лондонською асоціацією морських 

арбітрів було розроблено "Small Claims Procedure". Відповідно до цієї 

процедури розгляду спорів, сторони самі можуть визначати ліміт ціни 

позову, який розглядатиметься за цими правилами, визначати фіксований 

гонорар арбітра за весь процес, а також ці правила впроваджують 

обмеження на об’єм документів, що подаються сторонами [1]. Це спонукає 

сторін контракту не боятися того, що у разі включення до контракту 

арбітражного застереження, за умов виникнення спору, існує висока 

вірогідність понести значні витрати. Часто застосовуються і електронні 

форми арбітражу, що теж є актуальним для невеликих спорів, адже такий 

спосіб вирішення конфлікту пришвидшує процес та зменшує грошові 

затрати. 

Загально відомо, що арбітражне рішення є остаточним та не підлягає 

перегляду по суті, проте воно може бути оскаржене через недотримання 

арбітрами чи самими сторонами певних процесуальних формальностей. 

Тому, деякі арбітражні установи, заснували на своїй базі апеляційні 

інституції, в яких можна оскаржити рішення арбітрів. Проте, притаманно 

це тим установам, що практикують у англосаксонській правовій системі, 

бо саме англійське право передбачає можливість оскарження рішення 

третейського суду як державним судом, так і самим арбітражем, який виніс 

рішення. 

Розвиток отримують арбітражі,  які спеціалізуються на розгляді 

спорів у певній сфері комерційних правовідносин, де яскравим прикладом 

можна назвати морські інституції. Також, бурхливо розвиваються нові 
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напрямки, закріплюють свій авторитет нещодавно створені  арбітражні 

установи у Гонконзі, Сінгапурі, Стамбулі. Багато третейських судів 

змінюють свої регламенти, удосконалюючи  та підлаштовуючи їх під 

сучасні світові стандарти. Прикладом є Міжнародний комерційний 

арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України, де створено 

новий регламент, який набрав чинності з 01.01.2018 року. 

Проте, існують і негативні тенденції, які притаманні арбітражному 

розгляду спорів. Однією з них є "процесуальна параноя", коли судді 

відтягують прийняття остаточного рішення по справі, адже бояться 

подальшого оскарження рішення у державному суді через допущені 

процесуальні помилки. Схожою негативною тенденцією є затягування 

розгляду спору з боку сторони, до якої позиваються, що виражається у 

невчасній подачі до арбітражу уточнень, пояснень, доказів та будь-яких 

інших документів, що змушує арбітра відкладати розгляд справи. За таких 

умов нівелюється одна з основних переваг арбітражного вирішення 

міжнародних зовнішньоекономічних спорів - його швидкість та 

оперативність. 

Отже, популярність міжнародного комерційного арбітражу постійно 

зростає. Процедура вирішення конфліктів у цих інституціях є простою та 

зрозумілою для сторін, адже вони самі можуть вирішувати як і хто буде 

розглядати їх спір. Та, незважаючи на численні переваги арбітражного 

судочинства, ця процедура, як і будь-яка інша, не позбавлена недоліків та 

прогалин.  

Тому, на мою думку, основною тенденцією розвитку міжнародного 

комерційного арбітражу є прагнення арбітражних інституцій до 

удосконалення механізмів та правил їх функціонування, збільшення 

привабливості третейського розгляду спорів для міжнародного бізнесу та 

боротьба з негативними явищами, що існують у арбітражному процесі. 
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ПОНЯТТЯ ТА СПЕЦИФІЧНІ РИСИ 

МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ 

 

У сучасному світі інтенсивних глобалізаційних процесів – руху товарів, 

капіталу та людського ресурсу – стрімко розвивається економічна система.  

Великі корпорації, компанії, впливові підприємці та представники інших 

потужних економічних структур – тобто учасники економічної системи – 

кожного дня зустрічаються з проблемами та спорами різного виду і характеру. І, 

зрозуміло, їм потрібний гнучкий та стабільний механізм вирішення цих спорів. 

Сучасне суспільство вже давно відійшло від аксіом середньовіччя, коли такі 

проблеми вирішувались пролиттям крові. Зараз, на щастя, у нас є цивілізовані 

засоби вирішення спорів і одним із таких у сфері міжнародної торгівлі є 

міжнародний комерційний арбітраж (далі-МКА).  

На сучасному етапі міжнародний комерційний арбітраж став тим 

правовим інститутом, без якого не може обійтися повноцінний і успішний 

розвиток міжнародних економічних відносин. У переважній більшості 

контрактів, що укладаються вітчизняними юридичними особами з фірмами 

інших країн, передбачається, що спори будуть розглядатися в порядку арбітражу. 

МКА віддають перевагу і підприємці, і юристи з різних країн світу.  

Хоча до проблем організації та функціонування МКА прослідковується 

останнім часом підвищений інтерес, усе ж досліджень, присвячених саме 

правовій природі та сутності цього феномену як найбільш ефективного засобу 

вирішення торговельних спорів, недостатньо. При цьому усе ж маємо відмітити, 

що ті чи інші аспекти окресленої проблеми досліджені у працях таких 

українських і зарубіжних учених як Е.В. Брунцева, О.М. Вінник, О.Т.Волощук, 

О.В. Дзера, О.С. Іоффе, Т.С. Кисельова, С.О. Кравцов, С.А.Курочкін, Л.А. Лунц, 

М.М. Мальський, С.М. Ніколюкін, В.Ф. Опришко, І.Г. Побірченко, 

Д.М. Притика, Ю.Д. Притика, Т.В. Сліпачук, Г.А. Цірат, Г.Ф. Шершеневич, О.Х. 

Юлдашев та ін. Однак з огляду на новітні тенденції розвитку МКА, що 

обумовлено інтенсивним розвитком міжнародної торгівлі, нині є потреба у 

проведенні нових наукових досліджень. 

«Emagine: We have a problem. We are friends and we don’t want our dispute to 

become public - we want to keep it private! So, how are we going to decide this? We go 

to third citizen to make decision – he decides. He is the arbitrator (and he need two 

coins for this servise). This is the arbitration case.» - так Рой Гонас, американський 

арбітр-практик, лектор, тренер, що працює і в країнах Європи (що дає йому 
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змогу розуміти європейський ринок зсередини), пояснює сутність МКА, 

читаючи лекції для студентської аудиторії. Українською це звучить так: «Уявіть: 

ми маємо проблему. Ми друзі і ми не хочемо щоб наш диспут ставав публічним, 

- ми хочемо щоб він залишався між нами! Як ми збираємося діяти? Ми йдемо до 

третьої персони для того, щоб знайти рішення. Вона вирішує. Вона і є арбітром (і 

хоче копійку за свій сервіс). Загалом це називається арбітражною справою» [4]. 

Як видається, ці слова якнайкраще описують сутність арбітражного порядку 

вирішення спорів.  

Аналіз доктринальних розробок з означеної проблематики доволяє 

констатувати, що міжнародний комерційний арбітраж – особлива форма 

позасудового врегулювання спорів, що виникають з договірних та інших 

цивільно-правових відносин між суб’єктами міжнародного приватного права, 

яка за рядом специфічних рис відмінна від державного судочинства. До 

міжнародного комерційного арбітражу сторони мають право звертатися тільки 

за наявності обопільної згоди оформленої у вигляді арбітражної угоди чи 

арбітражного застереження у зовнішньоторговельному контракті. Це випливає з 

основоположного принципу міжнародногго комерційного арбітражу – автономії 

волі сторін [1, с. 68]. Немає такої згоди, немає арбітражу. Цей принцип має 

значення і при виборі місця, мови арбітражу, застосовуваного права, а також 

кількісного і персонального складу арбітражу. Конфіденційний характер 

арбітражного розгляду та остаточність арбітражного рішення теж можна 

віднести до специфічних рис міжнардного комерційного арбітражу. Відтак такі 

властивості арбітражу дозволяють йому наразі бути одним з найефективніших 

інструментів вирішення комерційних спорів між підприємцями та 

міжнародними корпораціями. Міжнародний комерційний арбітраж став 

невід’ємним елементом сучасних економічних відносин. І це зрозуміло, 

аналізуючи гнучкість, практичність і багатогранність його функціоналу.  

Основна перевага арбітражу – більш доступна і проста, порівняно з 

оридинарними державними судами, процедура вирішення спорів. Приватність 

(конфіденційність арбітражного розгляду), багатогранність вибору (можливість 

обрання місця проведення арбітражу, арбітрів, мови процесу, процедури та 

навіть застосовного права), швидкість (якщо, зазвичай, у державних судах – 

розгляд триває близько 3-4 років, то в МКА – до 1 року), компетентність арбітрів 

(можливість обрання найбільш квалфікованого у певній галузі фахівця для 

вирішення спору (чи фахівців), при цьому не обов’язково юриста), а також 

відносна дешевість приваблюють учасників зовнішньоторговельної діяльності 

при виникненні спірних правовідносин. Разом з цим справедливим буде 

звернути увагу і на пенвні ризики, з якими стикаються сторони, коли вирішують 

спір у рамках міжнародного комерційного арбітражу. До таких слід віднести 

наступні: перевищення повноважень арбітрами і вихід за межі арбітражної угоди 

(арбітри можуть втратити контроль над кейсом; таке буває, особливо у молодих 
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(«non-experienced») арбітрів); необхідність обов’язкового звернення до суду у 

випадку примусового виконання рішення; обмеження повноваження арбітрів; 

неможливість поєднання позовних вимог; відсутність гарантії, що після розгляду 

спору в арбітражі, не виникне розгляд справи в іншому суді; відсутність 

можливості оскраження арбітражного рішення [3, с. 6; 2, с. 74-75]. Хоч, як 

бачимо, в МКА є мінуси, усе ж вважаємо, що його плюси переважають. Тим  

підприємцям, хто хоче спробувати використати комерційний арбітраж, не 

потрібно далеко йти – у світовій мережі ІНТЕРНЕТ є десятки сайтів судів і 

арбітрів, що пропонують свої послуги. Швидкість і гнучкість, до яких, з огляду 

на процес глобалізації, прагне сучасний бізнес і світ, можуть повністю 

забезпечуватися у МКА. 

Отже, на підставі вищенаведеного можна зробити висновок про те, що 

міжнародний комерційний арбітраж слід розуміти як особливу форму 

позасудового врегулювання спорів, що випливають із зовнішньоекономічної 

діяльності, здійснювана на основі добровільного волевиявлення сторін. Переваги 

арбітражу порівняно з державними судами полягають,  насамперед у тому, що 

він забезпечує більш прийнятну, доступну та більш просту, порівняно з 

державними судами, процедуру вирішення спорів. Суттєвим є те, що сторони 

можуть формувати склад арбітражу, визначати мову та місце арбітражу, а також 

застосовне право. Крім цього, немаловажливим у сфері міжнародної торгівлі є і 

те, що провадження в арбітражі має конфіденційний характер, а арбітражне 

рішення володіє такою властивістю, як остаточність. Зазначені переваги 

арбітражу дозволяють стверджувати, що арбітраж є унікальним юридичним 

інструментом, який дає змогу остаточно вирішити правовий спір, долаючи при 

цьому ряд труднощів правового та фактичного характеру, які можуть виникати 

при зверненні до державного суду. 
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ІНСТИТУТ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ У 

ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 

 

На сучасному етапі надзвичайно актуальним питанням у світі є 

особисті немайнові права людини. Сьогодні позиція особистості в 

суспільстві, сфера її свободи виражається не тільки у фінансових 

можливостях, але в можливості реалізації особистих немайнових прав.  

Сучасні держави на законодавчому рівні закріпили ці права у своїх 

нормативно-правових актах. Вони є основоположними, невід’ємними 

правами кожної людини і громадянина, юридичною гарантією прав і 

свобод, соціальної рівності та забезпечення належних умов існування 

фізичної особи.  

На сьогодні ці права представляють повноцінний предмет цивільно-

правового та конституційного регулювання, це суб'єктивне право кожної 

фізичної особи, яке є невіддільним від неї та виникає від народження і 

належить їй до самої смерті.  

В Україні питання особистих немайнових прав закріплено одразу у 

декількох нормативно-правових актах. Розділ ІІ Конституції України надає 

невичерпний перелік прав, свобод і обов’язків людини і громадянина. Цей 

перелік подається і у Книзі другій Цивільного кодексу України від 

16.01.2003 року , але зі значними доповненнями і формулюваннями [ 1]. 

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року також закріплює окремі 

питання щодо прав і свобод подружжя [ 2].  

В різних країнах інститут особистих немайнових прав може по-

різному висвітлюватись і мати різні назви. Основною проблемою 

регулювання сфери немайнових відносин є те, що на сьогоднішній день не 

кожна країна може похвалитися наявністю диференційованого переліку 

законодавчо закріплених особистих немайнових прав, окрім класичних – 

право на захист честі, гідності, право на ім’я та на власне зображення.  

Спробуємо розглянути на прикладі декількох країн інститут 

особистих немайнових прав у контексті законодавств декількох країн 

світу. 

В Грузії особисті права та свободи регулюються Главою ІІ 

Конституції Грузії, що має назву «Громадянство Грузії. Особисті права та 

свободи людини». Зокрема, до переліку прав входить право на життя, 
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повагу до честі та гідності, право на свободу пересування тощо. Частина 2 

ст. 45 Конституції Грузії закріплює можливість юридичних осіб 

користуватися основними правами і свободами. Держава активно сприяє 

захисту безробітних громадян, Держава контролює всі установи охорони 

здоров'я, лікування лікарських засобів та торгівлю цими засобами. Згідно 

зі ст. 27 Конституції Грузії кожен має право жити в здоровій обстановці і 

насолоджуватися природною та культурною обстановкою [3]. Все це 

свідчить про наявність в основному «базових» особистих прав у 

законодавстві цієї держави. 

Більш розвинене до цього питання підійшли у Франції. Цивільний 

кодекс Франції містить положення щодо дотримання приватного життя, 

право фізичної недоторканності, право на захист біосоціальних 

компонентів особистості (права, що стосуються заборони на напад людини 

як виду, вивчення генетичних характеристик людини та ідентифікація 

генетичними відбитками).  

Подібні положення містяться зокрема в Цивільному кодексі провінції 

Квебек, а саме права щодо недоторканності приватного життя та заборону 

на генетику та дослідження людей. Це свідчить про розвинений підхід до 

захисту прав людини. 

У цьому напрямку розвиваються також юридична наука і 

законодавство Німеччини та Італії. Впровадження нових особистих 

немайнових прав з'явилося внаслідок розробки науки і техніки, що 

становить загрозу порушенням прав людини. В текстах цивільних кодексів 

країни романо-германської правової системи доводять динамічний 

розвиток та вдосконалення іноземних цивільних законів, які своєчасно 

дозволяють запобігти порушення моральних прав [4]. 

В США приватні права особи - це комплекс особистих немайнових 

прав та пільг, включаючи право на самотність, право на приватне 

життя. Однак у комплексі цих прав виділяється право на публічність, яка 

відноситься до сукупності прав власності, які дозволяють витягати 

фінансові вигоди від використання їх імені, іміджу. 

Компенсація моральної шкоди є однією з найпоширеніших форм 

цивільної відповідальності за порушення особистих немайнових прав в 

країнах, що входять до складу англо-американської та романо-германської 

правової сім’ї. В США питання про компенсацію моральної шкоди 

вирішується на основі прецедентів з урахуванням індивідуальних 

особливостей психіки потерпілого. У Великобританії розроблена тарифна 

схема компенсації в залежності від тяжкості наслідків [5, с. 15].  

В Україні питання відшкодування моральної шкоди за порушення 

особистих немайнових прав захищається всіма доступними для цивільного 

права способами. На сьогоднішній день удосконалюється система захисту 



368 
 

прав людини. При вичерпаності способів захисту на державному рівні, 

особа має право звернутися з позовом до спеціальних міжнародних 

органів. До таких органів зокрема належать: Мiжнaродний суд OOН в 

Гaaзі, Комiciя з прав людини і Єврoпeйський суд у Страсбурзі тощо. 

Можна зі впевненістю стверджувати, що міжнародні норми у сфері 

захисту прав людини активно розвиваються, пристосовуючись до потреб 

людства.  

Отже, усі порядки, що регулюють відносини в суспільстві мають 

брати початок від єдиної світової цінності - людини. Цей факт є 

загальноприйнятим і не залежить від особливостей законодавства будь-

якої країни. Із появою нового життя за ним закріплюються основні права 

та свободи, захист яких є головним обов'язком будь-якої держави. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВОЗЗ’ЄДНАННЯ СІМЕЙ 

ІНОЗЕМЦІВ В ПОЛЬСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 

 

На сучасному етапі реформування сімейного законодавства 

актуальним є вивчення зарубіжного досвіду з даного питання. У зв’язку з 

цим варто дослідити сімейне законодавство Республіки Польща. Адже, як 

слушно зазначає українська дослідниця А.В. Андрушко, по-перше, Польща 
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була однією із перших країн Східної Європи, яка відмовилась від 

соціалістичного устрою та декларативнокомуністичних засад права; по-

друге, чітка орієнтація на ринкові відносини стала могутнім поштовхом до 

становлення у цій державі сімейного права європейського типу; по-третє, 

як історичний зв’язок, так і сучасні партнерські стосунки підштовхують до 

вивчення саме польського сімейного законодавства з метою аналізу та 

порівняння, співвідношення з українською правовою системою [1, с. 191]. 

Крім того, за статистикою на даний час 68 % іноземців, які проживають та 

працюють у Польщі офіційно складають українці. 

Право на сімейне життя – це одне з основних прав людини. Польське 

законодавство дає іноземцям можливість забрати до себе своїх близьких, 

причому існують різні можливості узаконення перебування в Польщі на 

підставі сімейних зв’язків – однією з них є процедура возз’єднання сім’ї [2, 

с. 7]. 

Право возз’єднання сімей регулюється законодавством 

Європейського союзу, зокрема Директивою Ради № 2003/86/ЄС про право 

на возз’єднання сімей. У Польщі всі питання, пов’язані з процедурою 

возз’єднання сімей, регулює закон від 12 грудня 2013 р. про іноземців. 

Про возз’єднання сім’ї можуть клопотатися лише визначені в законі 

групи іноземців, які проживають на визначених підставах. У законі про 

іноземців перелічені наступні підстави проживання, які дають таке право: 

Дозвіл на постійне проживання; Дозвіл на проживання довгострокового 

резидента Європейського союзу; Статус біженця; Субсидіарний захист; 

Тимчасове проживання з метою ведення наукових досліджень; Тимчасове 

проживання, видане іншою країною-членом ЄС з анотацією „науковець”, 

надане з метою ведення наукових досліджень, за умови, що договір про 

прийняття іноземця з метою реалізації дослідного проекту укладений з 

компетентною науковою установою цієї держави передбачає ведення 

наукових досліджень також на території Польщі; Тимчасове проживання, 

видане з метою працевлаштування за професією, яка вимагає високих 

кваліфікацій (так звана „голуба карта”); Згода на проживання з 

гуманітарних міркувань; Тимчасове проживання, видане на іншій підставі 

ніж вказана вище, за умови, що іноземець проживає в Польщі впродовж 

мінімум двох років на підставі чергових, наданих йому дозволів на 

тимчасове проживання, в тому числі безпосередньо перед подачею заяви 

про надання дозволу на тимчасове проживання для члена його сім’ї – не 

коротше ніж 1 рік на підставі наданого йому дозволу [2, с. 8–9]. 

Отже, не кожному іноземцю законодавством Республіки Польща 

надається право щодо воз'єднання з сім'єю. Таким правом не володіють 

особи, які проживають у Польщі на підставах візи, чи іноземці, що 

перебувають у країні з дозволом на тимчасове проживання менше 2-х 
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років. Перш ніж почати розглядати й вводити в дію таку процедуру як 

воз'єднання сім'ї, у обов'язковому порядку потрібно перевірити, чи заявник 

знаходиться на підставі однієї з дев'яти вищезазначених форм проживання 

в Республіці Польща. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ 

 

В умовах глобалізації  важливу роль відіграють транснаціональні 

корпорації (далі – ТНК), які є активними учасниками міжнародних 

відносин. Вони мають величезні економічні можливості, які іноді 

перевищують бюджети держав. ТНК можуть монополізувати ринки збуту, 

втручатись в економічну та політичну незалежність держав, ухилятись від 

сплати податків через свою складну багаторівневу структуру, порушувати 

положення міжнародного екологічного права, порушувати права людини, а 

також контролювати  сферу фінансів, природних ресурсів, робочої сили, 

новітніх технологій та інноваційну діяльність.  

Актуальність обраної теми полягає в тому, що різноманітність ТНК 

за організаційно-правовою формою, сферами та методами діяльності, 

структурою  ускладнює не тільки визначення їх правового статусу, а також 

врегулювання їх діяльності у міжнародних відносинах, можливість 

притягнення до відповідальності у разі порушення норм міжнародного 

права чи національного права тієї чи іншої держави. 
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Проблема розмаїття дефініцій «ТНК» та розyміння сyтності цих 

yтворень має велике практичне значення, бо від її розв'язання залежить 

можливість  міжнародного регyлювання діяльності таких утворень. 

 Шyмілов В.М. дає настyпне визначення транснаціональним 

корпораціям: «ТНК - це, як правило, економічно єдина система, що 

складається з материнської компанії, дочірніх підприємств, філіалів, 

відділень, яка контролюється з одного центрy через договори, акції, 

yправлінський контроль» [1 с.124-125]. В доктрині існyє підхід, згідно 

якого в основy визначення ТНК повинні бyти закладені  як кількісні 

показники (доля активів за кордоном, кількість робітників на дочірніх 

підприємствах, доля прибyтків, отриманих за кордоном тощо), так і якісні 

(форма власності, місце реєстрації, розподіл активів, стрyктyра 

підприємства, yправління та контроль, стyпінь концентрації та інші 

критерії). [2, с. 35-41].  

ТНК – це сукупність юридичних і неюридичних осіб, що мають 

різний особистий закон, засновані і функціонують в трьох і більше країнах 

з наявністю однієї або декількох головних корпорацій на основі 

економічного єдності і певної інтегрованої системи прийняття рішень. 

Таке визначення дозволяє охопити усі визначальні характеристики ТНК та 

визначити її сутнісні ознаки [3]. Не тільки в доктрині, але й y рамках 

міжнародних організацій можна навести приклади дефініції ТНК. 

Наприклад, За визначенням ЮНКТАД (Конференції ООН з торгівлі та 

розвитку), транснаціональні корпорації – це корпоративні або 

некорпоративні підприємства, що складаються з материнського 

підприємства та його закордонних філіалів [4, с.245].  

Існують дві полярні позиції щодо правосуб’єктності ТНК серед  

вчених. Такі науковці, як К. Н. Океке, Дж. Фіцморіс, У. Т. Фокс, Дж. 

Бартон звертають yвагy на договори, які yкладають ТНК з державами. 

Вчені намагаються надати таким yгодам державно-владних властивостей. 

Але, як слyшно зазначає Бyткевич В.Г., посилання на можливість 

застосyвання норм міжнародного права y відносинах з транснаціональною 

компанією не робить останню сyб'єктом міжнародного пyблічного права. 

Вироблені стандарти між державами і права та обов'язки юридичної особи 

- різні правові категорії [5, с. 342]. ТНК не можyть бyти первинними 

сyб’єктами міжнародного права, оскільки не володітимyть ознакою 

первинних сyб’єктів – сyверенністю, зокрема. 

 З іншого боку, прихильники міжнародної правосyб’єктності ТНК 

(М. Макдyгал, В. Фрідман, Ж. Тyскоз) сподіваються на визнання такої 

правосyб’єктності через визння «квазіміжнародного права». Вони 

вважають, що корпорації не підпадають під контроль жодної правової 

системи, а томy для регyлювання їхньої діяльності слід yкладати договори 
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між корпораціями та державами. Ці договори й станyть джерелами 

«квазіміжнародного права». [5, с. 340] 

Для ТНК основною метою завжди був і залишається комерційний 

прибуток, тобто суто приватно-правовий інтерес. Питання правового 

регулювання ТНК віднесено до транснаціонального права. 

На нашу думку, для ефективного правового регyлювання ТНК 

найбільш перспективним є міжнародно-правова yніфікація норм, 

беззаперечне визнання ТНК суб’єктом міжнародного приватного права та 

створення галузі міжнародного корпоративного права, завданням якої було 

б регулювати відносин між державами та ТНК, а також їх структурними 

елементами. Існує необхідність у прийнятті  норм імперативного 

характеру, які дозволяли б притягнути ТНК до відповідальності у разі 

порушення норм та принципів міжнародного права.  
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ПРАВОВЕ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ЩОДО ПРАВ НА ЧУЖЕ 

МАЙНО 

 

 Правове регламентування можливо визначити до розуміння, як 

закріплене правило поведінки, яке чітко передбачає, які саме права 

можливо здійснювати та реалізовувати, а від яких необхідно утриматися 

чи над якими законодавець має ще попрацювати задля доопрацювання та 

врегулювання.  

 У питанні прав на чуже майно варто визначити, що воно 

регулюється Цивільним кодексом України, як базовим нормативно-

правовим актом, а за відповідними об’єктами врегулювання – можливе 

застосування і інших нормативно-правових актів України. 

 У відповідності до Цивільного кодексу України, право 

користування чужим майном (сервітут) може бути встановлене щодо 

земельної ділянки, інших природних ресурсів (земельний сервітут) або 

іншого нерухомого майна для задоволення потреб інших осіб, які не 

можуть бути задоволені іншим способом [1]. Разом з тим, визначено, що 

сервітут може належати власникові (володільцеві) сусідньої земельної 

ділянки, а також іншій, конкретно визначеній особі (особистий сервітут).  

Таким чином, можливо визначити наявність видів сервітутів, які 

також в залежності від суб’єктів розподіляються на відповідні види, що і 

передбачає наявність різних правових режимів їхнього використання та 

відповідальності у разі порушення.  

За наявності встановлення земельного сервітуту, важливим стає 

визначення змісту сервітуту. Так, за Цивільним кодексом України, у 

випадках встановлення сервітуту, розуміється визначення обсягу прав 

щодо користування особою чужим майном, передбачення певного строку 

чи без такого, за особою, що закріплено сервітут, передбачається обов’язок 

внесення плати за користування майном, однак робиться обмовина про те, 

що можливе і інше закріплення обов’язку плати, якщо це передбачити у 

договорі, законі, заповіті чи рішенні суду. Сервітут не підлягає 

відчуженню та не позбавляє власника майна, щодо якого він встановлений, 

права володіння, користування та розпорядження цим майном; зберігання 

чинності сервітуту відбувається і при переході до інших осіб права 

власності на майно, щодо якого він встановлений.  
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Законодавець робить обмовину щодо відшкодування збитків, які 

завдані власникові (володільцеві) земельної ділянки або іншого 

нерухомого майна, особою, яка користується сервітутом, підлягають 

відшкодуванню на загальних підставах. Безпосередньо, окремо 

визначаються позиції щодо права користування чужою земельною 

ділянкою або іншим нерухомим майном, а також право членів сім’ї 

власника житла на користування цим житлом. 

Так з питань щодо права користування чужою земельною ділянкою 

або іншим нерухомим майном полягає у можливості проходу, проїзду 

через чужу земельну ділянку, прокладання та експлуатації ліній 

електропередачі, зв’язку і трубопроводів, забезпечення водопостачання, 

меліорації тощо; особа має право вимагати від власника (володільця) 

сусідньої земельної ділянки, а в разі необхідності - від власника 

(володільця) іншої земельної ділянки надання земельного сервітуту; право 

користування чужим майном може бути встановлено щодо іншого 

нерухомого майна (будівлі, споруди тощо). Однак, право чужого 

користування земельною ділянкою не визначається виключно таким 

об’єктом, адже його розповсюдження можливе і щодо житла, а саме: члени 

сім'ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на 

користування цим житлом відповідно до закону; житлове приміщення, яке 

вони мають право займати, визначається його власником; член сім'ї 

власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі 

відсутності члена сім'ї без поважних причин понад один рік, якщо інше не 

встановлено домовленістю між ним і власником житла або законом [1]. 

Таким чином, можливо констатувати, що базовий нормативно-

правовий акт у цивільних відносинах нам надає розуміння сервітуту, 

визначає позиції щодо його змісту, видів та правил встановлення. Разом з 

тим, передбачений сервітут щодо земельної ділянки відправляє до 

спеціального нормативно-правового акту – Земельного кодексу України 

[2], в якому безпосередньо відбувається закріплення позицій 

законодавчого регулювання земельного сервітуту.  

 Так, право земельного сервітуту розглядається як право власника 

або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або 

безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками). У 

відповідності до Земельного кодексу України визначено види земельних 

сервітутів: постійні та строкові.  

 Головного практичного значення набуває нормативна позиція 

щодо того, що земельний сервітут здійснюється способом, найменш 

обтяжливим для власника земельної ділянки, щодо якої він встановлений 

та передбачення видів земельного сервітуту, однак їх перелік не становить 

вичерпності. 
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 Разом з тим, законодавство визначає, що земельний сервітут 

підлягає державній реєстрації у порядку здійснення державної реєстрації 

щодо прав на нерухоме майно. Зазначене, створює підґрунтя для ведення 

мови про те, що ствердження встановлення земельного сервітуту, а отже 

моменту його дії – можливо виключно після здійснення його держаної 

реєстрації.  

 Наступною цікавою позицією є встановлення земельного 

сервітуту, що майже завжди буде мати наслідком - спричинення певних 

перепон, негараздів власнику земельної ділянки. З цієї позиції 

законодавство надає можливість власнику здійснювати вимогу від осіб, в 

інтересах яких встановлений земельний сервітут, плати за його 

встановлення, якщо інше не передбачено законом, а також право на 

відшкодування збитків, завданих встановленням земельного сервітуту. 

Вважаємо, що саме зазначені позиції і мають бути предметом подальших 

наукових досліджень та запропонувань шляхів вирішення. Оскільки, 

досить складно визначити розмір тієї шкоди, яка спричиняється власнику 

земельної ділянки щодо якої встановлений земельний сервітут. 
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СПОСОБИ ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ 

РЕПУТАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 

 

На сьогодні становлення та розвиток демократичних відносин в 

Україні має ґрунтуватися на захисті прав людини, основою яких є 

пріоритет загальнолюдських цінностей. У зв’язку з цим вирішальне 

значення у сфері захисту прав людини набуває повага до честі, гідності, 

ділової репутації фізичної особи, а також захист цих прав. Впродовж 

останніх років збільшилася кількість цивільних справ за позовами про 
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захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди 

(в тому числі за позовами до засобів масової інформації). Загальна 

кількість таких справ зростає, вони стають об’єктом уваги не тільки осіб, 

які є учасниками спору, а й об’єктом уваги широкої громадськості, засобів 

масової інформації. Це зумовило необхідність дослідження питань, 

пов’язаних із захистом честі, гідності і ділової репутації на сучасному 

етапі. 

Проблема захисту особистих немайнових прав особи є однією з 

найважливіших у житті. Кожна особа у правовій державі має відчувати 

свою соціальну захищеність, повага до особистості повинна стати в такому 

суспільстві нормою повсякденного життя. Поняття честі і гідності є досить 

близькими, взаємозалежними та взаємопов'язаними, однак не тотожними. 

Чинне законодавство не містить визначення понять гідності, або 

честі. У науці цивільного права поняття честь і гідність - це важливі 

духовні нематеріальні блага, втілені у самій особі людини. Ст. 3 

Конституції України визначає: «Людина, її життя і здоров'я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю». Також ч. 1 ст. 55 Конституції України гарантує 

громадянам право на судовий захист прав та свобод. Отже, в доцільно 

вести мову про фундаментальний правовий  принцип поваги до честі і 

гідності особи, а оскільки суб'єктом цивільного права стає фізична особа 

ще й юридична особа, то не варто обходити і питання поваги до ділової 

репутації як юридичних, так і фізичних осіб [1]. 

І.В.  Саприкіна визначає, що справжній прогрес неможливий без 

належного забезпечення прав, у тому числі прав на повагу до гідності та 

честі, на недоторканність ділової репутації. Йдеться не лише про увагу до 

питань захисту прав людини при прийнятті тих чи інших рішень, а про 

необхідність забезпечити реалізацію та захист таких суб’єктивних прав [2, 

с. 17]. 

Особливостями предмета позову про захист честі, гідності та ділової 

репутації можна назвати:  

- по-перше, право постраждалої сторони на пред’явлення 

матеріально-правових вимог встановлено нормами матеріального права та 

не потребує додаткового закріплення у інших документах; 

 - по-друге, Постановою Пленуму Верховного Суду України «Про 

судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а 

також ділової репутації фізичної та юридичної особи» від 27.02.2009р. № 1 

передбачено застосування кількох способів захисту на вибір постраждалої 

особи, наприклад, особа може реалізувати своє право на відповідь або ж 

спростувати недостовірні відомості у судовому порядку [3]; 
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 - по-третє, вимога може бути пред’явлена до особи, яка розмістила 

недостовірні відомості, так і до особи, яка виступила первісним 

поширювачем інформації; 

На нашу думку, на постраждалу особу покладається обов’язок 

доведення лише факту поширення недостовірних відомостей особою, до 

якої пред’явлено вимогу, в свою чергу тягар доказування щодо 

правдивості поширеної інформації цілком лягає на відповідача.  

Перелік способів захисту,який передбачений чинним 

законодавством, зокрема ст. 16 Цивільного кодексу України, не є 

логічною, науково обґрунтованою системою способів захисту, а, скоріше, 

набором різних за своїм правовим значенням заходів, однак закріплення у 

законі такого широкого переліку способів захисту є позитивом, 

враховуючи те, що він полегшує їхній вибір [4]. 

Досліджуючи такий спосіб захисту як вчинення дії, яка порушує 

право, ми приходимо до висновку, що його можна застосовувати тоді, коли 

необхідно припинити порушення особистого немайнового права на 

майбутнє або усунути загрозу його порушення. Застосування даного 

способу захисту до таких прав, як право на повагу до честі, гідності, 

ділової репутації, дозволить не допустити шкідливих наслідків або 

принаймні зменшити їх. Даний спосіб захисту справедливо розглядають як 

загальний для всіх особистих немайнових прав. З цим можна погодитись, 

враховуючи його оперативність і традиційну доцільність використання у 

випадках тривалих правопорушень, що перешкоджають реалізації права, 

при цьому не позбавляючи його [5, с. 15]. 

Спосіб захисту, який полягає у відновленні становища, яке існувало 

до порушення права (п. 4 ч. 2 ст. 16 Цивільного кодексу України), у сфері, 

яка цікавить, має обмежене застосування, оскільки відновити стан, що 

існував до порушення честі, гідності, ділової репутації не завжди є 

можливим – подібну шкоду неможливо відновити правовими засобами.  

До спеціальних способів захисту честі, гідності та ділової репутації 

належить: спростування неправдивої інформації та суміжні способи 

захисту, а саме:  право на відповідь, право вимагати припинення 

подальшого поширення інформації та визнання поширеної інформації 

неправдивою; заборона поширення інформації, якою порушуються 

особисті немайнові права.  

Дослідження способів захисту честі, гідності та ділової репутації 

фізичної особи дозволяє зробити певні висновки, що повага до честі, 

гідності, недоторканість ділової репутації виступає на сьогодні 

гармонійною складовою особистих немайнових відносин і регулювання 

його повинно здійснюватися переважно на підставі загальних способів 

заходів честі, гідності та ділової репутації у межах цивільного права. 
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ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ У СФЕРІ 

НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ 

 

Електроенергетика є базовою та однією з найстаріших галузей 

економіки України. Саме тому дослідження правового регулювання 

виробництва, використання, постачання електричної енергії є актуальним 

та потребує детального дослідження. 

Правове регулювання відповідної сфери господарювання 

здійснюється Господарським кодексом України, Законом України «Про 

електроенергетику», Законом України «Про ринок електричної енергії» та 

іншими законодавчими актами. 

За  договором  енергопостачання  енергопостачальне підприємство (е

нергопостачальник) відпускає електричну енергію, пару, гарячу і перегріту 

воду (далі – енергію) споживачеві (абоненту), який зобов'язаний оплатити 

прийняту енергію та дотримуватися передбаченого договором режиму її 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного 

обладнання, що ним використовується [1]. 

Невиконання, неналежне виконання чи порушення положень даного 

виду договору має негативним наслідком звернення за захистом 

порушених прав до суду, що можна побачити на основі аналізу судової 

практики. 

Відповідно до ч. 1 ст. 235 Господарського кодексу України за 

порушення господарських зобов’язань до суб’єктів господарювання та 

інших учасників господарських відносин можуть застосовуватися 

оперативно-господарські санкції – заходи оперативного впливу на 

правопорушника з метою припинення або попередження повторення 

порушень зобов’язання, що використовуються самими сторонами 

зобов’язання в односторонньому порядку [1]. 

Даний вид санкцій може використовується в сфері надання послуг 

електропостачання, що підтверджується судовою практикою. 

Вважаємо, що актуальним буде розглянути таку  категорію  спорів, 

як   стягнення вартості електроенергії, спожитої при перевищенні 

договірних величин. У судовій практиці при вирішенні спорів, що 

виникають внаслідок перевищення споживачами електричної енергії 

лімітів електроспоживання, встановлених у договорі, виникають 

проблемні питання, пов’язані з визначенням правової природи такого 

платежу, як двократна вартість різниці фактично спожитої і договірної 

величини.  

Так, Верховний Суд України у постанові від 06.12.2010 року № 6/75 

визначив, що заборгованість  за  спожиту  електроенергію  підлягає  

стягненню  у  межах спожитої електроенергії, визначених умовами 

договору, а відповідальність у вигляді  двократної  вартості  повинна  

застосовуватися  лише  до  різниці  між фактично  спожитою  та  

договірною  величиною  споживання  електроенергії.   

Разом з тим оскільки в одних судових рішеннях зазначено, що 

стягнення двократної вартості – це оперативно-господарська  санкція,  в  

інших – штрафна  санкція,  ще  в  інших –  спеціальний  спосіб  визначення  

вартості електричної енергії, спожитої понад договірну величину, то 

залежно від того, як визначався цей платіж судом, вирішувався спір і щодо 

стягнення, зокрема, податку  на  додану  вартість,  можливості  зменшення  

суми  відповідно  до статті 233 Господарського кодексу  України тощо. 

Вищий господарський суд України у постанові від 14.11.2013 року  

№ 21/5005/3509/2012 [4]  зазначив,  що  передбачена  статтею 26 Закону 

України «Про електроенергетику» [2] сплата двократної вартості різниці 

між фактично спожитою і договірною величиною електричної енергії є 

господарсько-правовою відповідальністю за порушення у сфері 
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господарювання,  за  своєю  природою  є  санкцією  та  не  є  базою 

оподаткування в розумінні положень статті 185 Податкового кодексу  

України [3].  

За  змістом  статей 216, 217, 218, 235, 236, 237 Господарського 

кодексу  України  рішення постачальника  електричної  енергії  про  

нарахування  вартості  недоврахованої спожитої електроенергії є саме 

оперативно-господарською санкцією. 

Наприклад, у  справі  № 5015/4892/12 Вищий господарський  суд  

задовольнив частково  позовні  вимоги  енергопостачальника  про  

стягнення  вартості недоврахованої електроенергії [5]. 

У  цій  справі  встановлено,  що  споживач  не  забезпечив  

схоронності приладу обліку та в порушення приписів пункту 10.3 Правил 

користування електричною енергією не попередив енергопостачальника 

про несправність системи обліку. Тому, з урахуванням положень статей 

235, 257 Господарського кодексу 

України, Закону України «Про електроенергетику», Правил користування 

електричною енергією та Методики визначення обсягу та вартості 

електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами 

правил користування електричною енергією, суд дійшов обґрунтованого  

висновку  щодо  порушення  відповідачем  Правил  у  вигляді 

незбереження засобу обліку, за що законодавством передбачено 

застосування до  порушника  оперативно-господарської  санкції  у  вигляді  

нарахування вартості необлікованої електроенергії, спожитої внаслідок 

такого порушення. 

Отже, можна дійти висновку, що застосування оперативно-

господарських в сфері надання послуг з електропостачання повинно 

забезпечувати захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних 

осіб,  держави, у тому числі відшкодування збитків учасникам 

господарських відносин, завданих унаслідок правопорушення, та 

забезпечувати правопорядок у сфері господарювання. 
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ПОНЯТТЯ  НЕДОБРОСОВІСНОЇ РЕКЛАМИ У 

ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 

 

Невід'ємним атрибутом ринкової економіки є добросовісна 

конкуренція між суб'єктами господарювання за найвигідніші умови 

виробництва, продажу, купівлі й споживання товарів, яка, на сьогоднішній 

день, залежить також і від існування ефективних та дієвих правил і звичаїв 

такої конкуренції, прийнятних для суспільства, а також усталеної етики 

відносин суб’єктів господарювання тощо. Чинне законодавство України не 

містить ані вичерпного переліку таких правил, ні видів протиправної 

поведінки, які визнаються недобросовісною конкуренцією, вказуючи у ст. 1 

Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» лише, що під 

такою розуміються будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та 

іншим чесним звичаям у господарській діяльності [1].  

Одним із таких проявів порушень прийнятних на ринку звичаїв 

ділового обороту є недобросовісна реклама, яка останнім часом стала 

поширеним явищем у господарських правовідносинах. Недобросовісна 

реклама є одним із проявів недобросовісної конкуренції та засобом 

механізму, який порушує загальні засади конкуренції, та використовується 

суб’єктами господарювання для отримання більшого доходу.  

Під недобросовісною рекламою розуміється реклама, яка вводить або 

може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі 

чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, 

перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу 

розповсюдження (ст. 1 Закону України «Про рекламу».) [2]. 

Проте визначення недобросовісної реклами є достатньо поверхневим 

та розпливчатим. Так, під недобросовісну рекламу можна підвести велику 
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кількість наявної реклами в усіх її проявах, особливо це стосується 

двозначності, неточності чи замовчування, адже відсутні затверджені 

методичні рекомендації та правила визнання реклами  недобросовісною за 

передбаченими в законодавстві критеріями. Відповідно, чітких критеріїв, 

за якими уповноважені органи встановлюють відповідні факти та 

притягують до відповідальності на даний момент не існує. 

Однак, вважаємо, що при віднесенні реклами до неправомірної, 

необхідно враховувати положення чинного законодавства, якими 

встановлюються основні принципи реклами, заборони та обмеження щодо 

створення рекламного продукту. 

Так, наприклад, реклама не повинна містити інформації або 

зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують 

правилами пристойності відповідно до вимог ч. 3 ст. 7 Закону України «Про 

рекламу». Вказане положення знаходить своє відображення і у нормі ст. 14 

Закону України «Про захист суспільної моралі», якою забороняється 

зовнішня реклама (відкриті вітрини, щити на будинках, вулицях тощо), що 

містить тексти і (або) зображення сексуального чи еротичного характеру. 

Реклама повинна враховувати особливу чутливість дітей і не 

завдавати їм шкоди. Закон України «Про рекламу» визначає випадки, коли 

реклама, яка безпосередньо впливає на дітей, є забороненою. Крім того, 

реклама не повинна містити зображення дітей у небезпечних ситуаціях чи 

за обставин, що у разі їх імітації можуть завдати шкоди дітям або іншим 

особам (ст. 20 Закону). 

Крім того, законодавство містить також і заборони щодо способів 

розміщення реклами. Так, наприклад, такі заборони встановлені щодо 

реклами алкогольних напоїв, реклами знаків для товарів і послуг, інших 

об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються 

алкогольні напої (ч.2 ст. 22 Закону). 

Для певних видів товарів законом можуть бути передбачені додаткові 

вимоги щодо необхідності розміщення тих чи інших застережень в рекламі. 

Зокрема, це стосується реклами лікарських засобів медичних виробів, 

методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації, яка, 

наприклад, повинна містити вимогу про необхідність консультації з лікарем 

перед застосуванням лікарського засобу чи медичного виробу; 

рекомендацію щодо обов'язкового ознайомлення з інструкцією на 

лікарський засіб; текст попередження такого змісту: «Самолікування може 

бути шкідливим для вашого здоров’я», що займає не менше 15 відсотків 

площі всієї реклами тощо. 

Варто зауважити, що законодавець розрізняє недобросовісну та 

неправомірну порівняльну рекламу. Так, ст. 7 Закону України «Про захист 

від недобросовісної конкуренції» визначає, що порівняльною є реклама, що 
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містить порівняння з товарами, роботами, послугами чи діяльністю іншого 

суб'єкта господарювання. При цьому не визнається неправомірним 

порівняння в рекламі, якщо наведені відомості про товари, роботи, послуги 

підтверджені фактичними даними, є достовірними, об'єктивними, 

корисними для інформування споживачів [1]. 

Проблемним сьогодні є також питання відповідальності за 

виготовлення та розповсюдження недобросовісної реклами. У частині 2 ст. 

10 Закону України «Про рекламу» зазначено, що відповідальність за 

недобросовісну рекламу несе винна особа. Однак це формулювання не 

забезпечує чіткої ідентифікації суб’єкта відповідальності, адже, вважаємо, 

майже у всіх випадках виробник реклами та рекламодавець будуть нести 

солідарну відповідальність за виробництво недобросовісної реклами 

Наразі можна говорити про відсутність чітко встановлених вимог до 

реклами, які визначали б її відповідність законодавству. Крім того, по суті, 

всі категорії, вміщені у Законі України «Про рекламу», містять оціночні 

поняття, що призводить до необхідності подальших наукових пошуків у 

даній сфері. 
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ПОНЯТТЯ, ПРИРОДА ТА ЗМІСТ АРБІТРАЖНОЇ УГОДИ 

 

Реалії сьогодення свідчать, що у сучасному світі надзвичайно інтенсивно 

розвивається економічне, торговельне співробітництво між суб’єктами як 

публічного, так і приватного права. Відповідно з кожним роком значно 

збільшується кількість укладених зовнішньоторговельних угод, які доволі часто 

можуть порушуватись чи й взагалі не виконуватися. Контрагенти, у таких 

випадках, з огляду на значні переваги міжнародного комерційного арбітражу, як 

органу, завданням якого є вирішення міжнародних комерційних спорів, 

звертаються саме до цього способу подолання зазначених проблем, укладаючи 

арбітражну угоду. У тексті вказаного документу сторони за взаємною згодою 

виключають юрисдикцію державного суду та передбачають арбітражний 

порядок вирішення спорів, які можуть виникнути між ними в процесі виконання 

зовнішньоекономічних контрактів. Відтак інститут арбітражної угоди в межах 

міжнародного комерційного арбітражу є, фактично, основоположним, оскільки 

без волі конкретної сторони, закріпленої в арбітражній угоді, не може виникати й 

відповідного захисту її інтересів.  

Арбітражна угода, природно, входить до переліку основних та ефективних 

засобів організації відповідних відносин між суб’єктами господарювання та, в 

свою чергу, важливим інструментом правової організації господарського буття 

суспільства в цілому. Арбітражна угода як гнучкий правовий регулятор дає 

змогу враховувати специфіку зовнішньоекономічної діяльності та узгодити її із 

загально-нормативним режимом правового регулювання у зарубіжних країнах. 

Науковий інтерес до дослідження феномену арбітражної угоди, її природи, 

змісту та форми викликає підвищений інтерес не лише у середовищі практичної 

юриспруденції, але й у когорті науковців-правників. Зокрема, зазначеній 

проблематиці свої наукові дослідження присвятили такі вчені-юристи, як 

О. Довгерт, В. Комаров, Т. Кисельова, І.Побірченко, Ю. Притика, Т. Сліпачук, 

Г. Цірат, М. Мальський, О. Волощук та ін.  На особливу увагу та науковий 

аналіз, у даній сфері досліджень, заслуговують праці таких зарубіжних вчених, 

як С. Бонд, М. Вольф, М. Давіес, Ф. Кейлін, Р. Мюллерсон, А. Тинель, 

Ж. Тускоз, А. Фроланд, К. Шмітгофф та ін. Разом із цим сучасні тенденції 

розвитку інституту міжнародного комерційного арбітражу надзвичайно 

актуалізують проведення нових наукових досліджень у даній сфері.   

Зауважимо, що за існуючим загальним правилом, сторони спору можуть 

розпочати арбітражний процес у міжнародному комерційному арбітражі, лише 
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за спільним волевиявленням, попередньою згодою, яка фіксується в укладеній 

ними відповідній арбітражній угоді. Адже, гарантувати досягнення компромісу з 

спірних питань, які можуть виникнути з приводу не виконання чи неналежного 

виконання контрактів, навряд чи буде можливим, якщо сторони заздалегідь не 

визначать процедуру арбітражу. Закон України «Про міжнародний комерційний 

арбітраж» (1994) визначає арбітражну угоду як угоду сторін про передачу до 

арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути між ними в 

зв’язку з будь-якими конкретними правовідносинами, незалежно від того, мають 

вони договірний характер чи ні. Нью-Йоркська конвенція «Про визнання та 

виконання іноземних арбітражних рішень» (1958) конкретизує поняття 

арбітражної угоди і визначає її як письмову угоду, відповідно до якої сторони 

зобов’язуються передати в арбітраж усі чи певні спори, які виникли або можуть 

виникнути між ними у зв’язку із будь-якими конкретними договірними чи 

іншими правовідносинами, об’єкт яких може бути предметом арбітражного 

процесу. Значно ширше розуміється поняття арбітражної угоди в Європейській 

конвенції «Про зовнішньоторговельний арбітраж» (1961): це фізичних і 

юридичних осіб, які на момент її укладення мають постійне місце проживання 

чи, відповідно, своє місце проживання в різних країнах-учасницях Конвенції, 

щодо вирішення у порядку арбітражу спорів, які виникають при здійсненні 

операцій у зовнішній торгівлі. Нормативні визначення арбітражної угоди дають 

підстави стверджувати, що арбітражна угода має змішану правову природу і не є 

договором у класичному його розумінні, адже предмет арбітражної угоди має 

процесуальний, а не матеріальний характер – це домовленість сторін про 

виключення конкретного кола спірних правовідносин, які виникли або можуть 

виникнути між сторонами арбітражної угоди, з підсудності державних судів та 

про передання таких спорів на вирішення третейського суду [5, с. 77]. Отже, 

виникає можливість констатувати той факт, що за своєю правовою природою 

арбітражна угода носить дуалістичний характер: володіючи ознаками цивільно-

правового договору, зумовлює настання процесуально-правових наслідків. Так, 

міжнародно-правові норми і норми вітчизняного цивільного законодавства в 

частині регулювання договірних зобов’язань визначають положення щодо 

відповідного змісту, форми, правового статусу сторін договору, а отже відповідні 

положення повинна містити й арбітражна угода. Аналогічно як і цивільно-

правовий договір арбітражну угоду не можна розірвати в односторонньому 

порядку (якщо  мова йде про арбітражне застереження). Будучи частиною 

контракту, вона продовжує існувати навіть після того, як закінчується його дія. 

Що вже свідчить про саме процесуальний характер арбітражної угоди. На 

підтвердження цього О.Бєлоглавек звертає увагу на той факт, що арбітражна 

угода є запорукою того, що рішення арбітрів будуть обов’язковими тією ж 

мірою, що й рішення суду або представників державної влади, які могли б за 
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законом вирішувати спір, якщо б він не базувався на добровільній угоді сторін 

про певні правові відносини [1, с. 65].  

До нашого часу в науковому світі має місце дискусія щодо видів 

арбітражної угоди. Арбітражне законодавство більшості країн визначає 

арбітражне застереження, що є частиною зовнішньоторговельного контракту, та 

окрему арбітражну угоду («третейський запис», «компроміс» (compromis). 

Окремі вчені до цієї класифікації додають ще й третій вид – арбітражний договір 

[3, с. 30]. Однак незалежно від найменування чи форми такої угоди, її суть 

незмінна – виключення юрисдикції державного суду і передача спору на розгляд 

у міжнародний комерційний арбітраж. 

Виходячи з поняття та правової природи арбітражної угоди, як цивільно-

правового зобов’язання, змістом такої угоди слід визначити умови, на яких 

договір укладається, від яких, зрештою, залежать особливості договірних прав і 

обов’язків сторін договору, а також належне виконання зобов’язань. Дослідивши 

відповідні підходи до зазначеної проблематики таких науковців, як 

М.Мальський, Г.Лис, О.Волощук [4; 5; 2],  слід зазначити, що до істотних умов 

арбітражної угоди необхідно віднести: виведення певних спорів із-під 

юрисдикції державних судів та домовленість про передачу цих спорів на 

вирішення арбітражу (домовленість про арбітражний розгляд); визначення кола 

правовідносин, спір щодо яких передається на вирішення арбітражу (обсяг 

арбітражної угоди); вид арбітражу; право, що застосовується для вирішення 

спору по суті. Усі інші умови арбітражної угоди (кількість арбітрів, які 

розглядають спір, процедура їх обрання та призначення, матеріальне право 

держави-учасниці, яке повинно застосовуватися для визначення прав та 

обов’язків сторін спірних правовідносин та ін.), потрібно розглядати як 

додаткові, тобто такі, які можуть бути включені до арбітражної угоди за згодою 

сторін, поте їх відсутність не спричиняє наслідків недійсності такої угоди. 

Отже, на підставі вищенаведеного можна зробити висновок про те, що 

арбітражній угоді належить ключова роль у галузі арбітражного порядку 

вирішення спорів. Без укладеної належним чином арбітражної угоди неможливе 

звернення, зокрема, до міжнародного комерційного арбітражу. Це випливає із 

принципу автономії волі сторін. Із арбітражною угодою, її наявністю та 

дійсністю тісно пов’язані всі правовідносини, що виникають у сфері 

міжнародного комерційного арбітражу, починаючи з етапу звернення до 

арбітражу та завершуючи етапом визнання та виконання арбітражних рішень. А 

тому, природно, що арбітражна угода відіграє ключову, основоположну роль у 

сфері діяльності інституту міжнародного комерційного арбітражу. 
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НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ПОНЯТЬ «ОБМЕЖЕННЯ» ТА 

«ОБТЯЖЕННЯ» ПРАВА ВЛАСНОСТІ 

 

В законодавстві України немає сталого визначення поняття 

«обмеження» та «обтяження» права власності. Використання цих понять з 

різним змістом в нормативно-правових актах дає підстави для їх 

неоднакового застосування, а в деяких випадках це призводить до судових 

рішень, які за своєю суттю суперечать одне одному і змісту цих понять. 

Тому автор вважає, що навіть прогалини в законодавстві мають менший 

негативний вплив на права та інтереси громадян, ніж недосконалість 

визначення правових понять в нормативних актах.  

Так, О.В. Розгон зазначає, що в законодавстві України: 1) обмеження 

та обтяження принципово не розмежовуються; 2) ці поняття в різних 

законах вживаються з різним значенням; 3) застосування обмежень та 

обтяжень ставиться в залежність від класифікації речей на рухомі і 

нерухомі; 4) обмеження права власності стосуються насамперед заборони 

розпорядження ним, а обтяження – користування і розпорядження [1, с. 

31]. З цією позицією можна частково погодитися, поняття «обтяження» та 

«обмеження» дуже схожі, і в той же час мають різні визначення. 

У Пункті 5 частини першої статті 2 Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зазначено, що 
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обтяження – це заборона розпоряджатися та/або користуватися нерухомим 

майном, встановлена законом, актами уповноважених на це органів 

державної влади, їх посадових осіб або така, що виникла на підставі 

договору [2]. 

Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію 

обтяжень» визначає обтяження, як право обтяжувача на рухоме майно 

боржника або обмеження права боржника чи обтяжувача на рухоме майно, 

що виникає на підставі закону, договору, рішення суду або з інших дій 

фізичних і юридичних осіб, з якими закон пов'язує виникнення прав і 

обов'язків щодо рухомого майна [3]. Тобто в цій нормі закладено колізійну 

класифікацію понять за суб’єктами, отже і в цьому визначенні бракує 

однозначності в термінології. Більше того, автор вважає, що такі важливі 

поняття як обтяження та обмеження мають бути сформульовані в 

основному цивільно-правовому документі – ЦК, щоб наступні правові акти 

адекватно використовувати прийняті терміни.  

Хто такий обтяжувач, якщо обтяження – це, фактично, установлена 

передбаченим законом способом наявність претензії кредитора 

(стягувача). З аналізу фрагменту «…обмеження права боржника чи 

обтяжувача на рухоме майно…» може скластися враження, що їх правовий 

статус абсолютно однаковий, хоча їх інтереси прямо протилежні і майно 

має бути зареєстроване лише на власника. 

Глава 18 Земельного кодексу України визначає обмеження права 

власності на землю. В статті 110 Земельного кодексу України визначено, 

що на використання власником земельної ділянки або її частини може бути 

встановлено обмеження. Право власності на земельну ділянку може бути 

обтяжено правами інших осіб. Обтяження прав на земельну ділянку 

встановлюється законом або актом уповноваженого на це органу 

державної влади, посадової особи, або договором шляхом встановлення 

заборони на користування та/або розпорядження, у тому числі шляхом її 

відчуження [4]. 

Згідно з вищезазначеним можемо зрозуміти, що в законодавстві 

України немає розподілу понять «обтяження» та «обмеження» права 

власності. Обтяження, як і обмеження право власності виникає на підставі 

законодавчого акту, рішення суду або з інших дій. Хоча в Земельному 

кодексі наявні обидва поняття, але значної відмінності між ними немає. 

Під обтяженням розуміється обмеження права розпорядження та 

користування власністю, а обмеження має на увазі стиснення права 

розпоряджатися ним.  

В науковій літературі більше схиляються до то, що доцільніше було 

би вживати поняття обтяження ніж обмеження. За своєю природою 

поняття обмеження є більш ширшим поняттям, а обтяження – більш 
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вузьким. Обтяження включає в себе обмеження чогось, як тим часом, 

обмеження може не включати обтяження. З іншого боку, в законі України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» законодавець вперше дає нам визначення поняття обтяження і 

жодного розуміння обмеження. Кожна людина розуміє ці два поняття по 

своєму і це дозволяє трактувати нормативно-правові норми по різному. 

Проблема розуміння якогось поняття в законодавстві України є 

поширеною. Законодавець приймає законодавчі акти і не розуміє 

важливості визначення понять, які при їх неналежному формулюванні 

можна не виконувати або використовувати для зловживання правом, а від 

цього страждають права та інтереси фізичних та юридичних осіб і, в 

кінцевому рахунку, інтереси держави. 
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ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ НАБУТТЯ ПРАВОЗДАТНОСТІ 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

Основними елементами юридичного статусу фізичних осіб (людей) 

як суб'єктів цивільного права є правоздатність, дієздатність і місце 

проживання. Ці елементи присутні в приватному праві всіх країн. Виняток 
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становлять лише США, де в законодавстві вживається єдине поняття 

"правоздатність". Однак і в цій країні внаслідок використання в судовій 

практиці і доктрині категорій пасивної і активної правоздатності фактично 

діють інститути як правоздатності в буквальному сенсі слова, так і 

дієздатності [1]. 

Цивільна правоздатність - це визнана за фізичною особою 

можливість мати цивільні права і нести цивільні обов'язки. Зміст 

правоздатності складає сукупність тих цивільних прав та обов'язків, які 

можуть мати фізичні особи. Статті 24-29 Цивільного кодексу  України від 

16.01.2003 р. в нормах про правоздатність не дають переліку цивільних 

прав та обов'язків фізичної особи [4]. 

Проте досить актуальним є визначення моменту набуття фізичною 

особою правоздатності. Згідно із ч. 2 ст. 25 Цивільного кодексу України 

момент виникнення правоздатності пов'язується з фактом народження 

дитини. Момент народження визначається відповідно до даних медицини. 

Однак у цивілістичній літературі факт народження дитини оцінюється по-

різному. Наприклад,                                Л. Еннекцерус зазначав, що 

правоздатність виникає з моменту кінця народження [2]. Дитина в утробі 

матері не є суб'єктом права. Дореволюційні цивілісти зауважували, що 

дитина не повинна бути мертвонародженою. Іноді до цього переліку 

додають також наявність фізіологічних ознак людини, тобто відсутність 

паталогій.  

Проте, на думку Є. О. Суханова, життєздатність для виникнення 

правоздатності значення не має: сам факт появи дитини на світ означає, що 

у неї виникла правоздатність, навіть якщо вона була живою лише декілька 

хвилин або навіть секунд [3]. 

Також де-факто, плід може набути правоздатності ще будучи не 

народженим, а лише зачатим, оскільки в ч. 2 ст. 25 Цивільного кодексу 

України, зазначено, що у встановлених законом випадках, охороняються 

інтереси зачатої, але не народженої дитини. 

Законодавство різних країн визначає моменти виникнення та 

припинення правоздатності, як правило, пов'язуючи їх з народженням і 

смертю людини. Наприклад, в силу § 1 Німецького цивільного укладення, 

правоздатність людини виникає з закінченням народження. Також 

цивільна правоздатність фізичної особи виникає з моменту народження. 

Зачата дитина в цілях охорони його прав розглядається як народжений, 

якщо він "має людське тіло і проживе 24 години з моменту відокремлення 

від материнського організму"               [2]. 

Положення  правових джерел вплинули на формування в науці 

цивільного права теорії “умовної правоздатності” людського плоду. В 

Угорщині, Словаччині та Чехії у цивільних кодексах при визначенні 
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правоздатності міститься умова – „якщо” народиться живою. Слово 

„якщо” свідчить про необхідну умову народження дитини живою. Так 

само в Україні, однак цивільна правоздатність виникає з моменту 

народження, і з цього моменту дитина володіє цивільними правами та 

обов’язками, а в аналізованих країнах, якщо дитина народилася живою, то 

відсутній сумнів, коли вона почала володіти цивільними правами та 

обов’язками, тобто з моменту зачаття, так забезпечуються права 

ненародженої дитини. [5, с. 142]. 

Як і в багатьох інших країнах, в Японії правоздатність фізичної особи 

(людини) виникає з моменту народження. Народження з точки зору 

приватного права означає повне відокремлення плоду від матері, лише з 

цього моменту новонароджений стає правоздатному. Навіть якщо 

незабаром дитина помре, це не змінить факту народження в правовому 

відношенні, однак, якщо дитина буде мертвонародженим, факт 

народження відсутній . 

Хоча за японським правом плід не володіє правоздатністю і майбутня 

мати не може здійснювати представництво, відповідне цивільне 

законодавство в особливих випадках, головним чином з метою захисту 

інтересів майбутньої дитини, наділяє його певною правоздатністю, що 

важливо в зв'язку з успадкуванням. У таких випадках інколи говорять про 

"часткової правоздатності не народженої дитини". 

Розділ другий Загальних положень цивільного права Китайської 

Народної Республіки містить положення про цивільну правоздатність та 

дієздатність, які загалом не відрізняються від аналогічних положень 

Цивільного кодексу України. 

На думку більшості правознавців, вищенаведені норми аж ніяк не 

наділяють людський зародок суб'єктивними правами: людина стає 

суб'єктом права лише в тому випадку, якщо вона народиться, причому 

народиться живою. При цьому правознавці вважають, що зачата дитина 

(насцитурус) наділена умовною цивільною правоздатністю, інші ж 

схиляються до того, що закон просто охороняє майбутні права 

насцитуруса, не визнаючи його правоздатною особою. Такої позиції 

дотримувався В.М. Хвостов, В.І. Серебровський, Я.Р. Веберс [5, с. 142]. 

Отже в чинному законодавстві відносно набуття правоздатності 

фізичної особи, не має чіткого моменту визначення набуття  

правоздатності фізичної особи. «З моменту народження дитини» є сильно 

розмитим і не чітко вказаним, що тягне за собою розмитість чинного 

законодавства, і може нести за собою не можливість рішення певних 

випадків у юридичній практиці. Вихід з цього доволі простий, 

запропонувати зміни до в ч. 2 ст. 25 Цивільного кодексу України, вписати 

чіткий момент набуття правоздатності.  
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ЕВОЛЮЦЯ ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО 

ПРАВА 

 

 “…Міжнародне право – це великий юридичний конструктив, який 

дбайливо будувався людством протягом століть із метою створення і 

затвердження нормальних впорядкованих відносин між державами…”(ст. 

38 Статуту Міжнародного Суду ООН) [1]. Міжнародне право виникло не 

за бажанням окремих людей, груп, класів тощо, а внаслідок реальних 

суспільних процесів. Історичний матеріал свідчить, що навіть на ранніх 

етапах розвитку первісні общини та племена не існували окремо, а були 

об’єднані неписаними родовими законами. Уже в той час союзницькі 

зв’язки племен не зводилися лише до турботи про зовнішній захист, а 

містили й безліч інших норм поведінки, які, закріплюючись із плином 

часу, призвели до появи права у формі звичаю. Міжнародне право є 

https://studme.com.ua/1222032315667/pravo/subekty_grazhdanskogo_torgovogo_prava_zarubezhnyh_stran.htm
https://studme.com.ua/1222032315667/pravo/subekty_grazhdanskogo_torgovogo_prava_zarubezhnyh_stran.htm
https://librusec.pro/b/356515
http://bibliograph.com.ua/grazhdanskoe-pravo-3/index.htm
http://pidruchniki.com/1593110646999/pravo/pravozdatnist_fizichnoyi_osobi
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результатом суспільної практики. Виникнувши як спосіб усвідомлення 

людьми свого матеріального інтересу, особливо у зв’язку з постійними 

змінами в міжнародних відносинах, воно вплинуло та продовжує впливати 

на розвиток держав і народів. Протягом усієї історії людства воно не 

тільки розвивалося разом зі зміною засобів виробництва, але й певним 

чином впливало на них [3].  

Міжнародне приватне право, почало свій розвиток з колізійного 

права, яке  виникло в епоху раннього середньовіччя внаслідок потреби 

врегулювати торговельні відносини. Такі норми містилися, зокрема, в 

договорах, укладених із греками 911 року князем Олегом, в 944 — князем 

Ігорем, а також в інших історичних джерелах. Пізніше доктрину 

міжнародного приватного права доповнилась безумовним застосуванням 

закону місцезнаходження речі щодо нерухомості, з’явилась теорія про 

застосування територіального принципу та принципу «ввічливості», який 

полягав у тому, що дія іноземних законів відбувається завдяки 

«міжнародній ввічливості» (Ульріх Губер та деякі інші вчені Голландії 

XVII ст.)[2].  

Власне позиція держави також формується у процесі суспільних 

відносин. Міжнародне право є категорією надбудови. Але це надбудова 

особливого роду, яка виростає над міжнародними відносинами в повному 

їх обсязі — економічними, політичними, воєнними тощо.  

Міжнародне право виконує в міжнародних відносинах такі функції, 

як встановлення правил поведінки, які є стандартами для всіх держав у їх 

взаємовідносинах, щоб взаємодіяти сприяючи, а не заважаючи одна одній; 

закріплення правил, без яких неможливе спільне існування та спілкування 

різних держав; спонукають дотримання державами певних правил 

поведінки як у мирний час, так і в період війни; захист законних прав та 

інтересів держави та можливість спільно (колективно) карати порушників. 

Тож, міжнародне право ґрунтується на засадах взаємності та консенсусу, а 

не панування, слухняності та примусу до виконання, бо ця система 

створена для зовнішніх відносин суверенних держав й інших суб’єктів. Її 

норми сприяють усуненню труднощів та невизначеності в міжнародних 

відносина х [3]. 

Міжнародне приватне право, починаючи свій розвиток з колізійного 

права, пройшло тривалий шлях і має природно-об’єктивне значення[4]. 

Загальною умовою його становлення є не позиції держав, а умови 

матеріального життя людства у його історичному розвитку, 

взаємовідносини людини з навколишнім світом, суспільний розподіл 

праці, виникнення держав тощо. 
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РОЗГЛЯД СПРАВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СПАДЩИНИ 

ВІДУМЕРЛОЮ В ПОРЯДКУ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ  

 

Відумерла спадщина – не досить розповсюджений, але такий, що 

зустрічається термін. Проте його значення та необхідність розуміє не 

кожний. Процедурне оформлення не є сприйнятим суспільному загалу, що 

і зумовлює часті порушення норм такого спрямування у матеріальному та 

процесуальному порядку. Хоча такі справи на сьогодні у юридичній 

практиці присутні досить часто. Особливо це пов’язано з тим, що 

спадкодавець самотня людина, спадкоємці знаходяться поза межами 

України, деякі з них навіть не знають про відкриття спадщини та інші 

підстави, які супроводжують життя. 

Усе зазначене надає характеристику актуальності напряму 

дослідження та доцільності його проведення. Проте для визначення 

процесуального характеру визнання спадщини відумерлої перш за все 

необхідно вияснити, що безпосередньо необхідно розуміти під даним 

словосполученням та який нормативно-правовий акт підлягає 

застосуванню. 

Дане питання складне у своєму розумінні, адже до застосування 

підлягають і норми Цивільного кодексу України, і норми Цивільного 

процесуального кодексу України. Зазначені нормативно-правові акти є 
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доповнюючими один для одного, адже перший нормативно-правовий акт 

спрямований на розкриття норм матеріального характеру, а другий – 

процесуального.  

Таким чином, щоб стовідсотково зрозуміти процедуру та право щодо 

відумерлої спадщини, потрібно визначити перш за все, що таке спадщина – 

це права та обов’язки, що належали спадкодавцеві та які переходять до 

спадкоємців. Безпосередній склад спадщини встановить: усі права та 

обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не 

припинилися внаслідок його смерті. Важливим елементом на шляху 

регулювання спадкових відносин є встановлення питання щодо відкриття 

спадщини та часу відкриття спадщини. Так спадщина відкривається 

внаслідок смерті особи або оголошення її померлою, а часом відкриття 

спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується 

померлою. У питанні: місце відкритті спадщини прийнято вважати останнє 

місце проживання спадкоємця, проте, якщо місце проживання спадкодавця 

невідоме, місце відкриття спадщини визначається за місцем знаходження 

нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого 

майна - місцезнаходження основної частини рухомого майна. 

Розуміючи, що і за яких умов відкривається та реалізується, варто 

зазначити, що Цивільний кодекс України безпосередньо вмістив 

спеціальну статтю щодо відумерлості спадщини, яка визначає: у разі 

відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на 

спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її 

прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, 

а якщо до складу спадщини входить нерухоме майно - за його 

місцезнаходженням, зобов'язаний подати до суду заяву про визнання 

спадщини відумерлою; у разі якщо на об’єкті нерухомого майна на момент 

відкриття спадщини знаходиться рухоме майно, що входить до складу 

спадщини, таке рухоме майно переходить у власність територіальної 

громади, якій передано нерухоме майно; заява про визнання спадщини 

відумерлою може також бути подана кредитором спадкодавця, а якщо до 

складу спадщини входять земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення - власниками або користувачами суміжних земельних ділянок 

[1]. У такому разі суд залучає до розгляду справи органи місцевого 

самоврядування за місцем відкриття спадщини та/або за 

місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини. 

Разом з тим, зазначений нормативно-правовий акт розкриває і деякі 

процесуальні аспекти визнання спадщини відумерлої, а саме: заява про 

визнання спадщини відумерлою подається після спливу одного року з часу 

відкриття спадщини; спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у 

власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини, а 
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нерухоме майно - за його місцезнаходженням. Територіальна громада, яка 

стала власником відумерлого майна, зобов'язана задовольнити вимоги 

кредиторів спадкодавця, а якщо власниками відумерлого майна стали 

декілька територіальних громад, вимоги кредиторів спадкодавця 

задовольняються територіальними громадами пропорційно до вартості 

відумерлого майна, набутого у власність кожною з них. 

Таким чином, чітке розуміння нормативного припису саме 

матеріального характеру визначено, але не можливо здійснювати 

забезпечення його виконання без процесуального спрямування. У 

відповідності до Цивільного процесуального кодексу України відводиться 

окремий розділ «окреме провадження», який і передбачає розгляд справ і 

щодо визнання спадщини відумерлої шляхом вміщення відповідної глави. 

Перш за все необхідно визначити, що для визнання спадщини 

відумерлою, до суду за місцем знаходження спадщини або за 

місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини 

подається заява про визнання спадщини відумерлою. Законодавець також 

передбачив позиції, які мають бути зазначенні у заяві, а саме: відомості 

про час і місце відкриття спадщини, про майно, що становить спадщину, а 

також докази, які свідчать про належність цього майна спадкодавцю, про 

відсутність спадкоємців за заповітом і за законом, або про усунення їх від 

права на спадкування, або про неприйняття ними спадщини, або про 

відмову від її прийняття [2]. Досить часто, сторони у таких справах 

забувають про чітко передбачений термін протягом якого вони нічого не 

мають чинити із відкритою спадщиною, а чекати до появи спадкоємців, а в 

цей період лише охороняти її. Такий термін також чітко прописаний у 

законодавстві та становить 1 рік з часу відкриття спадщини.  

Специфікою розгляду таких категорій справ є і те що обов’язково до 

участі має бути залучено і органи місцевого самоврядування за місцем 

відкриття спадщини та (або) за місцезнаходженням нерухомого майна, що 

входить до складу спадщини. Кінцевим результатом розгляду таких справ 

є ухвалення судом рішення про визнання спадщини відумерлою та про 

передачу її територіальній громаді відповідно до закону. 

Таким чином, існує можливість стовідсоткової констатації наявності 

інституту відумерлої спадщини, що визначається нормативними вимогами 

стосовно матеріального та процесуального характеру. Своєчасне 

проведення відумерлої спадщини – запорука до вірного збереження та 

належного оформлення прав на спадщину. 
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АВТОНОМНІСТЬ АРБІТРАЖНОГО ЗАСТЕРЕЖЕННЯ У 

МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ 

 

XXI століття проголошено століттям тісного економічного 

співробітництво. На міжнародних конференція, симпозіумах, форумах вже 

давно ідея взаємовигідного економічного  партнерства  стала основним 

орієнтиром. Учасники міжнародних відносин, здійснюючи діяльність у галузі 

міжнародної торгівлі, укладають численні контракти, у яких передбачають 

арбітражні застереження про арбітражний порядок вирішення спорів. Саме 

міжнародний комерційний арбітраж нині визнано найбільш ефективним 

засобом вирішення торговельних спорів, оскільки цей засіб у порівняні зі 

звернення до державного суду, є швидшим, менш формалізованим та 

дешевшим, відповідно більш зручним для вирішення спорів в сфері 

міжнародної торгівлі. Арбітражне застереження є обов’язковим для сторін, 

навіть у випадках визнання недійсності основного контракту, в якому воно 

міститься. Ця особливість теж відноситься до значних переваг міжнародного 

комерційного арбітражу.  

У цілому маємо відмітити, що останнім часом спостерігається 

підвищений науковий інтерес до дослідження альтернативних способів 

вирішення спорів, особливо що стосується арбітражного порядку вирішення 

спорів. Кількість праць, присвячених питанням організації та функціонування 

міжнародного комерційного арбітражу, з кожним роком збільшується. Це 

зумовлено тим, що у сучасному світі у період бурхливого розвитку 

міжнародних економічних відносин арбітраж визнається одним з найбільш 

ефективних способів вирішення спорів, що випливають із міжнародної торгівлі. 

Так, окремі аспекти окресленої проблеми досліджені у працях таких 

українських і закордонних учених, як Ю. Д. Притика, М.М.Мальський, Т. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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ін.  На окрему увагу заслуговують праці російських дослідників В. Анурова, 

А. Бобкової, О. Брунцевої, Г. Дмитрієвої та ін., а також зарубіжних вчених 

М. Давіеса, Ф. Кейліна, Р. Мюллерсона, А. Тинеля, Ж. Тускоза, К. Шмітгоффа 

та ін. При цьому зауважимо, що ґрунтовних праць, у яких би розкривалися 

правова природа арбітражної угоди, а також основні проблеми, які виникають у 

практиці зовнішньоторговельної діяльності при укладенні контрактів та 

відповідно арбітражних угод, нажаль, немає.  

Як відомо, центральним стрижневим складовим компонентом інституту  

міжнародного комерційного арбітражу є арбітражна угода. При укладенні 

зовнішньоторговельних договорів згода сторін про вирішення спорів у 

арбітражі є не менш істотною, ніж умова, скажімо, про якість товару чи його 

постачання. Власне, в разі, порушення будь-якого контракту умова про порядок 

вирішення спорів стає дуже важливим компонентом угоди, оскільки сторони 

зобов’язані слідувати їй і розглядати спори саме в порядку арбітражу. У разі 

наявності дійсної окремої арбітражної угоди, як правило, сторони, не 

сумніваються, куди їм звертатися при виникненні спору – у міжнародний 

комерційний арбітраж. Однак, якщо така угода є частиною 

зовнішньоторговельного контракту, який визнається недійсним, перед 

сторонами постає питання – чи арбітражне застереження є дійсним, чи його 

доля напряму залежить від основного договору і воно має бути теж визнано 

недійсним. Виходячи із арбітражної практики, арбітражне застереження володіє 

автономним характером і має у таких випадках визнаватись дійсним, що 

означає для сторін – звернення до арбітражу.  Одним із перших юристів, хто 

порушив питання про самостійний характер арбітражного застереження, був А. 

Нуссбаум [3], який у 1940 р. зазначав про цю тенденцію розвитку інституту 

міжнародного комерційного арбітражу у ряді зарубіжних країн, зокрема, 

Німеччині, Швейцарії і США. Слід зазначити, що доктрина «дійшла» цього 

висновку значно раніше, ніж практика. У Франції концепцію автономності 

арбітражного застереження  вперше висунув А. Батіффоль у 1938 р. На 

практиці  аналогічний висновок французький касаційний суд застосував у 1963 

р. у справі Societe des Establissements Jossep v. Societe Carapelli. Суд, виносячи 

рішення, вказав, що в міжнародному комерційному арбітражі арбітражна угода 

завжди є юридично самостійною незалежно від того,  внесено її у контракт чи 

ні. 

Для визнання автономності арбітражної угоди застосовується юридична 

фікція: фактично укладаючи один договір, сторони юридично укладають два - 

головний договір матеріально-правового характеру і арбітражну угоду. 

Виходячи з цієї фікції, міжнародні конвенції та арбітражне законодавство 

багатьох країн передбачили принцип автономності арбітражної угоди, значення 

якого полягає у такому. По-перше, дійсність основного договору не впливає на 
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дійсність арбітражної угоди. Арбітражне застереження зберігає свою чинність у 

випадках, коли основний договір не набув чинності, його було розірвано 

сторонами, його визнано недійсним, він втратив чинність в результаті спливу 

строку дії, не відбулось настання відкладальної умови, і таке інше [1, с. 74]. По-

друге, арбітражна угода може регулюватися нормами іншого права, ніж 

основний договір. У сучасній вітчизняній доктрині запропоновано позначати 

явище автономності арбітражного застереження терміном «імунітет»  

арбітражної угоди,  що, як видається, доволі вдало відображає сутність даного 

правового явища [2]. Даний принцип отримав закріплення в нормативних актах 

(міжнародних та національних), а також знайшов відображення в арбітражних 

рішеннях. Так, до прикладу, ч. 2 ст. 16 російського Закону про міжнародний 

комерційний арбітраж встановлює, що “арбітражне застереження, яке є 

частиною договору, повинне трактуватися як угода, яка не залежить від інших 

умов договору. Рішення третейського суду про те, що договір недійсний, не 

тягне за собою в силу закону недійсність арбітражного застереження”. 

Аналогічні правила часто відтворені у регламентах постійнодіючих 

арбітражних центрів, наприклад, п. 5 § 1 регламенту МКАС при ТПП України, 

п. 4 ст. 6 регламенту Міжнародної торгової палати у Парижі, п. 1 ст. 23 

регламенту Лондонського міжнародного арбітражного суду, п. 2 ст. 15 

Міжнародного регламенту Американської арбітражної комісії тощо. 

Безумовно, у тих державах, де принцип автономності арбітражного 

застереження не визнається, виникають численні проблеми при виникненні 

спорів, починаючи з паралельних судових процесів і завершуючи проблемами 

визнання та виконання арбітражних рішень. 

Отже, на підставі вищенаведеного можна зробити висновок про те, що 

принцип автономності арбітражної угоди від основного договору є безумовно 

визнаним світовою спільнотою, і це не викликає подиву, оскільки необхідність 

закріплення та використання цього принципу випливає із самої суті 

арбітражного методу розгляду спорів. Однак, варто зауважити, що досі існують 

як теоретичні розбіжності у тлумаченні принципу автономності, так і практичні 

відмінності в його застосуванні арбітражами та судами, що пояснюється 

неоднорідністю правового регулювання цього питання у різних правових 

системах та відсутністю строго уніфікованого розуміння принципу, 

закріпленого на рівні міжнародних договорів. 
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КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР: НОВІ МОЖЛИВОСТІ 

 

Довгий час, незважаючи на наявність в законодавстві положень про 

корпоративні договори (стаття 29 Закону України «Про акціонерні 

товариства» закріплювала можливість укладання договору між 

акціонерами), українські підприємці не бажали брати на себе ризик 

укладати договори між акціонерами. Неефективності вищезазначених 

договорів послугувала позиція Верховного Суду України (далі – ВСУ), 

відповідно до якої дані угоди можуть лише уточнювати норми закону і 

статуту товариства, а також судом не визнавалисьобмеження прав 

акціонерів, покладення на них додаткових обов’язків і відповідальність за 

їх невиконання. Розглядаючи спори щодо корпоративних угод 

господарські суди брали за основу роз’яснення Верховного Суду України, 

у яких зазначається, що у разі укладання таких угод з питань, які віднесені 

до врегулювання законом або статутом товариства, ці угоди можуть бути 

визнані судом недійсними. Зокрема, у справі №910/21992/13 

господарський суд вважає законними та обґрунтованими вимоги позивача 

щодо визнання недійсними частин договорупро встановлення особливого 

порядку голосування на загальних зборах, який передбачає обов'язок 

декількох акціонерів голосувати певним чином і обов'язок усіх акціонерів 

брати участь у голосуванні на загальних зборах [1]. 

Однак, у світовій практиці договір між акціонерами є ефективним 

регулятором корпоративних відносин, тому удосконаливши національне 

законодавство можна очікувати на підвищення інтересу до даного 

інституту.  

Договір між акціонерами (Shareholdersagreement) – це договір, який 

укладається між акціонерами (усіма чи деякими з них) або між компанією 

й акціонерами (усіма або деякими з них)і єодним із найбільш зручних 

засобів урегулювання відносин щодо здійснення ними своїх 



401 
 

корпоративних та майнових прав та узгодження своїх дій в залежності від 

настання того чи іншого випадку пов’язаного з діяльністю компанії [2]. 

Щоб розібратися, що насправді являє собою договір між 

акціонерами, потрібно звернутися до світової практики, де такі договори 

набули широкого застосування у сфері корпоративних відносин.Серед 

переваг такого договору, перш за все, варто відзначити те, що договір між 

акціонерами, у порівнянні з установчими документами, зокрема статутом, 

надає акціонерам набагато більшу ступінь свободи при формулюванні його 

умов та може укладатися лише між частиною акціонерів, у той час як 

статут компанії обов'язковий для всіх його акціонерів. Крім того, договір 

між акціонерами неможливо змінити без згоди сторін договору, тоді як 

статут компанії, як правило, може бути змінений кваліфікованою 

більшістю голосів акціонерів. Ще однією з найбільш істотних переваг 

договору є його конфіденційність. За загальним правилом, сторони не 

зобов'язані розкривати зміст договору між акціонерами державним 

органам і/або третім особам. На відміну від статуту положення договору 

можуть бути повністю конфіденційними або містити окремі конфіденційні 

пункти, залежно від розсуду акціонерів, що укладають його. Договір між 

акціонерами також виконує функцію одного із найефективніших засобів 

захисту прав міноритарних акціонерів та вирішення корпоративних 

конфліктів[2]. 

З метою впровадження світового досвіду щодо удосконалення 

механізмів корпоративного управління в акціонерних товариствах (далі – 

АТ) та товариствах з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ)було 

прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо корпоративних договорів», який набув чинності 18.02.2018 

року. Зокрема, документом внесено зміни до Цивільного кодексу України 

та законів України «Про акціонерні товариства», «Про господарські 

товариства» і «Про цінні папери та фондовий ринок» для регламентації 

механізму управління та прийняття внутрішніх рішень акціонерами 

(учасниками) шляхом укладення корпоративних угод. 

Закон створює нормативно-правове підґрунтя для укладення в 

Україні корпоративних договорів – договорів про реалізацію прав 

учасників (засновників) ТОВ та договорів між акціонерами.Предметом 

таких договорів єпорядок реалізації прав, що надаються 

учасникам/акціонерам та/або утримання від реалізації таких прав у спосіб, 

передбачений корпоративним договором [3]. 

Корпоративні договори є інструментом запобігання і вирішення 

безвихідних (тупикових) ситуацій. Відомі такі механізми вирішення 

безвихідних ситуацій як російська рулетка, техаська (мексиканська) 

перестрілка, спільний продаж тощо. Також у договорі можна закріпити 
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згоду щодо: обов'язку голосувати у спосіб, визначений в договорі; 

придбання/відчуження частки за заздалегідь визначеною ціною; заборони в 

разі настання певних обставин на відчуження часток до настання 

відповідних обставин, передбачених договором; умови, за яких один 

учасник зобов'язується (або отримує право) купити або продати частки в 

статутному капіталі ТОВ (АТ);способів забезпечення виконання 

зобов'язань за договором і штрафних санкцій за їх порушення (штраф, 

пеня, компенсація) [4].З метою виконання абозабезпечення виконання 

зобов’язань, що виникають з корпоративних прав, законом вводиться нове 

поняття – безвідклична довіреність (особливий спосіб скасування 

довіреності, який закріплюється у договорі).  

Корпоративний договір є гнучким інструментом для реалізації своїх 

прав учасниками товариства, акціонерами, що дає можливість обходити та 

ігнорувати стандартний механізм функціонування товариства. Законодавче 

закріплення такого правовогоінституту суттєво змінить судову практику, 

що склалась в Україні, та дозволить уникнути структурування бізнесу 

закордоном.  
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКОГО 

ПРАВА 

 

Авторське право є інститутом цивільного права й означає сукупність 

прав, що належать автору у зв’язку зі створення ним твору науки, 

літератури чи мистецтва. Порушення авторського права є однією з 

найгостріших проблем і це продовжує завдавати матеріальної та моральної 

шкоди правовласникам при розміщенні об’єктів права інтелектуальної 

власності в мережі Інтернет. 

 Зазначимо, що питання авторського права регулюються Законом 

України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. № 3792-

XII, Цивільним кодексом України від 16.01.2003 р. (Глава 35, 36), а також 

Кримінальним кодексом України від  05.04.2001р., (стаття 176). При цьому 

за порушення авторського права передбачається три види 

відповідальності: цивільно-правова, яка передбачає відшкодування 

заподіяної шкоди без покарання за недотримання встановленого порядку; 

адміністративна як специфічна форма реагування держави на 

адміністративне порушення; кримінальна, якою встановлюється покарання 

у вигляді штрафу, виправних робіт або позбавлення волі (відповідно до 

скоєного злочину) [1, с. 86]. 

З розвитком мережі Інтернет найбільш розповсюдженими 

порушеннями авторських прав є плагіат та піратство. Таке використання 

позбавляє автора можливості отримати належну винагороду, а способи 

використання творів суперечать меті, з якою вони створювались. 

Зауважимо, що рівень порушень майнових авторських прав в мережі 

Інтернет (Інтернет-піратство) не знижується в Україні і залишається одним 

з найбільш високих у світі, при цьому спостерігається також тенденція до 

зростання й інших видів порушень, які стають все більш різноманітними 

та масовими. 

Звіт 2017 Міжнародного альянсу з інтелектуальної власності 

визначив, що Україна знову потрапила до списку найбільш «піратських» 

країн, що завдає серйозного економічного збитку США. До списку 

Міжнародного альянсу інтелектуальної власності цього року, крім 

України, потрапили також Китай, Чилі, Індія, Мексика, Росія, Тайвань та 

В’єтнам [2, с. 237]. 
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Так, дослідження, які проводилися європейською дослідницькою 

фірмою "Datamonitor" для компанії "Business Software Alliance" (BSA) у 

2001, показало, що східноєвропейський ринок програмного забезпечення, 

який оцінюється в $1,4 мільярда, міг би бути у чотири рази більшим, коли 

б цим країнам вдалося зменшити рівень піратства до 

середньоєвропейських показників. Більша частина піратського 

програмного забезпечення надходить на ринок з України, де дев’ять з 

десяти продуктів на ринку є нелегальними копіями. При цьому, в 

результаті незаконного виробництва та використання контрафактної 

продукції, економіка країни зазнає значних збитків [3]. 

Україна з 2015 року залишається країною, де найбільше 

порушуються права інтелектуальної власності в світі, тому ті самі 

проблеми, які були підставою для віднесення її до таких країн декілька 

років тому, залишились і сьогодні. Це: 1) відсутність ефективних і 

системних засобів боротьби з порушенням авторського права і суміжних 

прав в Інтернеті; 2) несправедливе, непрозоре адміністрування системи 

збору авторської винагороди; 3) відсутність механізмів впровадження 

ліцензійного програмного забезпечення урядовими установами України [4, 

с. 81]. 

Тому, щоб забезпечити ефективний захист авторських прав в мережі 

Інтернет від їх порушення необхідно переглянути нормативно-правові 

акти, які регулюють питання щодо захисту авторського права, адже норми, 

що сьогодні існують, не дають можливості повноцінного та ефективного 

захисту авторських прав. Також необхідно виправити проблеми щодо 

невизначеності деяких ключових понять, неузгодженості чинних норм, а 

також суперечливості самих нормативно-правових актів, адже все це 

ускладнює оперування даними термінами у практиці, зокрема при 

судовому захисті порушеного авторського права. 

Також, доцільно було б збільшити покарання за порушення 

авторських прав. Це б дозволило не лише припинити деякі порушення 

авторських прав, а й запобігти новим випадкам. Зокрема, це стосується 

власників сайтів, які безкоштовно розміщують об’єкти авторського права.  

Наприклад, у Великобританії та Франції прийняті закони, які 

зобов’язують провайдерів, що надають послуги підключення до 

Інтернету, відслідковувати користувачів, які завантажують неліцензійні 

матеріали та попереджувати їх за допомогою електронної пошти про 

порушення авторських прав. За законодавством Франції, якщо користувач 

проігнорував два таких попередження і продовжує завантаження на свій 

комп’ютер неліцензійного контенту, його позбавляють Інтернету на рік [5] 

   Зрушення у сфері захисту прав інтелектуальної власності 

відбуваються, але дуже повільно, оскільки відсоток порушення авторських 
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прав залишається дуже високим, що негативно відображається на 

загальному становищі України. Незважаючи на приєднання до 

міжнародних договорів та запровадження міжнародного досвіду охорони 

авторського права, вона залишається однією з країн із низькими 

стандартами захисту інтелектуальної власності.  

Тобто, можна виділити наступні проблеми щодо захисту авторського 

права: неоновлюваність нормативно-правових актів; правова 

невизначеність багатьох ключових понять або недостатнє їх 

відпрацювання; відсутність дієвих механізмів захисту авторського права, 

зокрема належного рівня відповідальності; незначні покарання за 

порушення авторських прав; суперечливість законодавчих актів у сфері 

авторського права; неузгодженість норм Цивільного кодексу України і 

спеціального законодавства в сфері авторського права. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

 

На сьогоднішній день на законодавчому рівні визначено транспорт 

однією з важливих галузей суспільного виробництва. Крім того, саме він 

http://www.yurincom.com/ua/panoram_of_week/?id=6167
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покликаний задовольняти потреби населення та суспільного виробництва в 

перевезеннях. Розвиток і вдосконалення транспорту здійснюється 

відповідно до національної програми з урахуванням його пріоритету та на 

основі досягнень науково-технічного прогресу і забезпечується державою 

(ст. 1 Закону України «Про транспорт») [1]. 

Єдину транспортну систему України становлять: транспорт 

загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний 

і авіаційний, а також міський електротранспорт, у тому числі 

метрополітен); промисловий залізничний транспорт; відомчий транспорт; 

трубопровідний транспорт; шляхи сполучення загального користування. За 

допомогою транспортних засобів суб’єкти господарювання надають різні 

види транспортних послуг: перевезення вантажу, пасажирів та їх багажу, 

транспортування нафти, природного газу, електроенергії, тощо. Саме тому 

єдина транспортна система повинна відповідати вимогам суспільного 

виробництва та національної безпеки, мати розгалужену інфраструктуру 

для надання всього комплексу транспортних послуг, забезпечувати 

зовнішньоекономічні зв’язки України. 

Однак, держави зацікавлені в ефективному регулюванні не тільки 

внутрішніх транспортних перевезень, а й міжнародних. Сьогодні 

сприятливе географічне розташування зумовило використання території 

України як одного з основних вузлів у транспортному сполученні між 

країнами Європи та Азії, так само, як і вихідного пункту міжнародних 

перевезень. 

Характерною рисою правового регулювання у сфері міжнародних 

перевезень є те, що основні питання перевезень вирішуються у 

міжнародних угодах (транспортних конвенціях), що містять уніфіковані 

норми, які однозначно визначають умови міжнародних перевезень 

вантажів і пасажирів, є основним джерелом правового регулювання 

міжнародних перевезень вантажів, пасажирів та їхнього багажу. За 

відсутності однакових матеріально-правових норм суб’єкти транспортних 

відносин звертаються до норм національного права – колізійних норм 

транспортних конвенцій чи національного законодавства. 

Усі міжнародні акти, які тим чи іншим чином торкаються питань 

міжнародної транспортної політики, можна поділити на два масиви: по-

перше, це міжнародні акти загального характеру, у яких передбачено 

загальні напрямки щодо співробітництва у галузі транспортної політики, 

закріплено статус міжнародних транспортних організацій, врегульовано 

правила руху тощо, по-друге, це міжнародні акти, які безпосередньо 

спрямовані на гармонізацію національного законодавства у галузі 

міжнародних перевезень пасажирів, їх багажу та вантажів за допомогою 
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різних видів транспорту: морського, повітряного, залізничного, 

автомобільного, водного, а також змішаних перевезень [2, с. 209 ]. 

Чинне законодавство та наукова література використовують різні 

критерії для розмежування видів міжнародних перевезень: 

– в залежності від періодичності транспортних операцій – 

регулярні перевезення (лінійні), нерегулярні, маятникові [3];  

– з урахуванням порядку проходження вантажними та 

пасажирськими прикордонних пунктів – перевезення вантажні та 

безперевантажні (пересадочні та безпересадочні); 

– в залежності від того, завершується чи ні перевезення на 

території країни – сусідки – перевезення сусідні, транзитні та прохідні 

(кільцеві); 

– в залежності від того, здійснюється сповіщення на підставі 

одного або декількох договорів перевезення, - перевезення прямого 

сполучення, непрямого (ламаного) сполучення [2, с. 210]. 

Правове регулювання міжнародних перевезень залежно від виду 

транспорту, яким вони здійснюються, відбувається на підставі різних 

нормативних актів та міжнародних норм. Так, наприклад, для 

регулювання міжнародних морських перевезень використовують 

конвенції з морського перевезення вантажу, такі як: Міжнародна конвенція 

щодо уніфікації деяких правил про коносамент від 25 серпня 1924 р. 

(відома як «Гаазькі правила») та Протокол про внесення змін до 

Міжнародної конвенції про уніфікацію деяких правил, що стосуються 

коносаментів, підписаної в Брюсселі 25 серпня 1924 p. (так звані Правила 

Вісбі), Конвенція Організації Об'єднаних Націй про морське перевезення 

вантажів, прийнята в Гамбурзі в 1978 p. (відома як Гамбурзькі правила), 

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародного 

перевезення вантажу повністю або частково морем, прийнята у вересні 

2009 р. у Нідерландах (відома як Роттердамські правила), тощо. 

Окремо конвенційне регулювання було встановлене для міжнародних 

перевезень пасажирів і багажу та вантажу. Більшість міжнародних 

договорів у цій сфері розроблялась у межах спеціалізованих міжнародних 

організацій, однією з яких є Організація Об'єднаних Націй, яка приймала 

участь у розробці низки міжнародних договорів. 

На сьогоднішній день значна кількість європейських країн надає 

вагому роль розвитку мультимодальних перевезень в межах розвитку 

транспортних коридорів. Під такими в науці розуміються перевезення, 

при якому використовується два або більше видів транспорту, причому 

підтвердженням факту укладення договору перевезення і його змісту є 

єдиний транспортний документ [4, с. 97]. Однак, проблемою у сфері 

правового регулювання такого виду перевезень є відсутність єдиного 



408 
 

універсального закону, який би регулював мультимодальні перевезення 

різними видами транспорту. Існуючі міжнародні конвенції регулюють 

змішані перевезення лише одним видом транспорту. Прикладом одного 

з ефективних способів правого регулювання мультимодальних 

перевезень, який не вирішує при цьому всіх проблем здійснення таких 

перевезень через обмеження регулювання перевезень на морському 

етапі, виступають Роттердамські правила.  
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04.  

4. Каспрук О. С. Проблеми правового регулювання міжнародних 

мультимодальних перевезень. Актуальні проблеми міжнародних 

відносин. Випуск 126 (частина І). 2015. С.93-100. 

Науковий керівник: старший викладач кафедри міжнародного 

приватного, комерційного та цивільного права КНТЕУ  
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ГОНОРАРИ АРБІТРІВ ЯК СКЛАДОВА  

АРБІТРАЖНИХ ВИТРАТ  

 

Протягом останніх десятилітьв багатьох країнах світу саме міжнародний 

комерційний арбітраж став основним засобом вирішення спорів у процесі 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності, а постійнодіючі міжнародні 

арбітражні суди набули авторитету та визнання. Таке відношення до цієї 

альтернативної форми вирішення спорів не в останню чергу пов’язується із 

тим, що арбітрами, які залучаються до вирішення комерційних спорів, 

виступають висококваліфіковані фахівці з беззаперечним авторитетом і 

визнанням як у наукових колах, так і в галузі торговельного обороту. Поряд із 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/232/94-вр
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0759-04
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0759-04
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сторонами арбітражного процесу арбітр чи арбітри є центральними фігурами у 

галузі відправлення третейського судочинства. Арбітри володіють як 

відповідними знаннями, так і практичним досвідом. Чим досвідченіше арбітр, 

як вважається, тим краще він може здійснювати арбітражні функції, бути 

неупередженим, справедливим і чесним. Фактично результат арбітражного 

розгляду на пряму залежить від арбітрів, їх компетентності, кваліфікованості, 

порядності, справедливості.Тому, не дивно, що доволі «серйозна» частка при 

вирішенні спорів серед арбітражних витрат передбачається на гонорари 

арбітрів.    

Безумовно, окреслена проблематика викликає інтерес не тільки зі 

сторони пересічних громадян, а й науковців у плані дослідження правового 

статусу арбітра міжнародного комерційного арбітражу. Зокрема, ґрунтовні 

дослідження у цій галузі були здійснені такими науковцями, як: Брунцева О. 

В., Гуменюк В. І., Данилевич О. С., Єлісєєв М. Г.,Єрпильова Н. Ю., Казачков 

О. В., Комаров О. С., Костин О. О., Курочкін С. А., Лебедєв С. М., Лунц Л. А., 

Мусін В. А., Ніколюкін С. В., Притика Ю. Д., Рожкова М. О., Скворцов О. Ю., 

Цірат Г. А., Волощук О. Т.  тощо. Водночас праці  зазначених вчених  носять 

узагальнюючий характер і в них детально не акцентується увага на гонорарах 

арбітрів. 

Як правило, гонорари арбітрів залежать від виду арбітражу (постійно 

діючий чи арбітраж аd hoc), встановлюються або арбітражним закладом, або 

угодою між сторонами і арбітром [4, с. 316]. В арбітражних закладах 

передбачена фіксована шкала гонорарів арбітрів, однак від неї можна 

відходити за наявності угоди сторін чи за рішенням самого арбітражного 

закладу, наприклад у випадку, якщо справа потребувала виконання значно 

більшого обсягу роботи та значно більшого проміжку часу (п. 2 Правил про 

арбітражні витрати та збори Арбітражного інституту Стокгольмської торгової 

палати) [3] тощо. Арбітражні заклади можуть прийняти рішення про розмір 

гонорарів арбітрів самостійно або після проведення консультації з арбітром-

головою. Щодо арбітражів ad hoc, то сторони і арбітри мають домовитись між 

собою про розміри гонорарів, і зробити це необхідно якомога раніше для того, 

щоб уникнути надалі тривалих і неприємних суперечок з цього приводу. При 

цьому особливе значення має проведення таких переговорів у присутності 

усіх арбітрів і сторін (чи їх представників). 

У цілому, виходячи із практики, яка склалася у цій сфері, вважається, що 

гонорари арбітрів повинні бути розумними, проте з обов’язковим 

урахуванням: величини спірної суми, складності предмета спору, зусиль 

арбітра; будь-яких інших обставин, що стосуються справи. Зокрема, такі 

положення передбачені у  Арбітражному регламенті ЮНСІТРАЛ (ст. 39) [1], 

який рекомендований Комісією ООН по праву міжнародної торгівлі для 
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застосування для держав-членів ООН, і відповідно відтворені у арбітражному 

законодавстві багатьох зарубіжних країн.  

Аналіз арбітражної практики дозволяє зробити висновок про те. що 

гонорари арбітрів, як правило, визначаються трьома способами: у відсотках 

від спірних сум, у вигляді заздалегідь визначеної суми, або у вигляді 

погодинної або денної ставки [2, с. 138-140]. Якщо визначати гонорари 

арбітрів за першим способом, то при цьому гонорари відраховуються у 

відсотках не тільки від ціни позову, але й від ціни всіх зустрічних позовів. 

Таким способом визначається винагорода арбітрів у Міжнародній 

Торгівельній Палаті, де існує "шкала", у межах якої Суд і встановлює розмір 

гонорарів. Наприклад, коли у спорі фігурує сума від 1 до 2 млн. доларів 

гонорари арбітрів МТП можуть становити від 0,5 до 2,5 % від цієї суми. Якщо 

були задіяні три арбітри, Суд МТП може збільшити гонорари до суми, яка у 

три рази перевищує гонорар одноособового арбітра. При визначенні розміру 

гонорарів арбітрів Суд враховує всі зусилля арбітра, такі як, наприклад: 

"ретельність арбітра, витрачений ним час, оперативність провадження по 

справі, а також складність спору". Проте Суд за  певних обставин має право 

вийти за межі так званої шкали гонорарів арбітрів, збільшивши або 

зменшивши розмір винагороди. Якщо переходити до другого способу, слід 

зазначити, що він застосовується зазвичай в особливо важких справах, які 

розглядалися в арбітражі adhoc, і для найвідоміших арбітрів. Цей метод 

являється складнішим, ніж коли гонорари обраховуються у відсотках від 

спірних сум, тому що на початку судового процесу досить непросто визначити 

обсяг часу, протягом якого він може тривати. У випадку визначення гонорарів 

арбітрів у вигляді погодинної або денної ставки, враховується фактично 

витрачений час як у процесі слухання справи, так і при підготовці до неї, за 

який арбітри, які повинні вести точний облік часу, потім отримують 

винагороду. Обсяг ставки залежить від положення арбітра та ступені 

складності справи. Саме такого методу дотримуються в Американській 

арбітражній асоціації.  

В більшості випадків, арбітр-голова отримує більший гонорар, ніж інші 

члени складу арбітражу. Це відображає більшу роль і відповідальність у 

процесі, ніж у інших.  

Отже, на підставі вищенаведеного можна зробити висновок про те, що 

особливою складовою арбітражних витрат є гонорар арбітрів, який 

встановлюється або за домовленістю сторін з арбітром чи арбітрами (у 

випадках арбітражу аd hoc), або відповідною арбітражною установою. 

Зазвичай, цей гонорар нараховується у вигляді попередньо домовленої 

фіксованої суми грошей, у вигляді відсотка від спірної суми або у вигляді 

ставки (погодинної чи щоденної) за відпрацьований час. Що стосується 

арбітражу ad hoc, то тут сторони й арбітри повинні домовитися між собою про 
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розміри гонорарів, і зробити це необхідно якомога раніше, щоб уникнути 

потім тривалих і неприємних суперечок із цього приводу. 
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ПОНЯТТЯ ТА ПРИРОДА АРБІТРАЖНОГО РІШЕННЯ 

 

Зростання і прискорення міжнародного товарообігу призводить до 

посилення ролі міжнародного комерційного арбітражу, тому що ця форма 

розгляду комерційних спорів зовнішньоекономічного характеру володіє рядом 

переваг, у порівнянні з вирішенням конфліктів державними судами. Як 

вітчизняні, так і зарубіжні вчені висловлюють думку про те, що міжнародний 

комерційний арбітраж являє собою найбільш політично й процесуально 

нейтральний спосіб вирішення конфліктів між суб'єктами різних країн. 

Важливу роль відіграє й можливість виконання рішення міжнародного 

комерційного арбітражного суду на території практично будь-якої держави, 

незалежно від місця прийняття, забезпечувана Нью-Йоркською конвенцією 

про визнання й приведення до виконання іноземних арбітражних рішень 1958 

р. (Нью-Йоркська конвенція). Остаточність арбітражного рішення сприяє 

швидкому вирішенню спорів. 

   У цілому проблеми організації та діяльності міжнародного 

комерційного арбітражу, зважаючи на те, що з кожним роком усе більше 
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учасників зовнішньоекономічної діяльності звертаються у разі виникнення 

спорів саме до цього способу, висвітлені у науковій літературі у достатній 

мірі. Зокрема, питання сутності арбітражу, його становлення та розвитку як 

важливого засобу урегулювання міжнародних торговельних спорів, а також 

проблеми арбітражного процесу та визнання і виконання іноземних 

арбітражних рішень є предметом досліджень таких учених: Л. Ануфрієвої, О. 

Брунцевої, М. Богуславського, Е. Виноградової, О. Волощук, Т. Захарченко, 

А. Кейліна,  А. Комарова, В. Комарова, О. Крупчана, С. Лєбедєвої, Л. Лунца, 

Н. Маришевої, А. Мінакова,  А. Муранова, В. Мусіна, І. Побірченка, Ю. 

Притики, М. Розенберга, Т. Сліпачук, І. Хлєстової, Г. Цірата й ін. Водночас 

питання щодо поняття, природи та сутності рішення міжнародного 

комерційного арбітражу, з нашої точки зору, не справедливо оминають як 

вітчизняні і зарубіжні вчені, так і практики.  

  Теорія міжнародного комерційного арбітражу під арбітражним 

рішенням розуміє рішення, що виноситься після розгляду спору і остаточно 

вирішує усі або частину поставлених перед складом арбітражу питань [2, с. 

161-162]. Часто на законодавчому рівні у більшості зарубіжних країн відсутнє 

розгорнуте положення щодо змісту арбітражного рішення. Питання ще більше 

ускладнюється з огляду на використання різної термінології і різних 

різновидів рішень, що приймаються у рамках міжнародного комерційного 

арбітражу. Зокрема, в англійській мові слово «award», окрім поняття 

«рішення», в контексті української мови використовується для позначення 

усіх судових постанов, у тому числі ухвал (рішень) з процесуальних питань - 

partial award, preliminary award, interim award [4, с. 395-396]. Щодо різновидів, 

то вирізняють основне арбітражне рішення та інші рішення (попередні 

рішення; проміжні; часткові рішення; арбітражне рішення на узгоджених 

умовах; додаткове рішення; арбітражні рішення ex parte; декларативні 

рішення). До прикладу, рішення арбітражу з огляду на предмет 

розглядуваного явища в Англії має назву final award. Говорячи про різновиди 

рішень за англійським арбітражним законодавством, ми стикаємось з 

переліком видів постанов суду (в розумінні нашого законодавства) і переклад 

терміна «types of award» як «види рішень», з правової точки зору, на думку О. 

Т. Волощук, є неправильним [1, с. 44-45]. Аналогічна ситуація спостерігається 

і у французькій юридичній термінології: sentence definitive - рішення суду, 

sentence partielle - ухвала суду.  

При зверненні до доктринальних розробок з окресленої проблематики 

можна спостерігати теж неоднозначне сприйняття арбітражного рішення. 

Найбільш поширеним визначенням арбітражного рішення є розуміння його як 

остаточного, належним чином оформленого ставлення  арбітражного 

(третейського) суду до спору, який він розглядав, і до вимог, заявлених 

сторонами [5, с. 9]. Таке розуміння є доволі широким і не дає відповіді на ряд 
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важливих питань щодо змістовних характеристик арбітражного рішення.  

Загалом аналіз юридичної літератури дозволяє констатувати, що визначення 

поняття “арбітражного рішення” варіюється залежно від того, якого підходу 

щодо визначення правової природи арбітражу дотримуються різні автори. Так, 

послідовники “договірної” природи арбітражу розглядають арбітражне 

рішення в нерозривному зв’язку з арбітражною угодою [3, с. 22-23]. 

Прибічники “процесуального” підходу вважають що арбітражне рішення 

ідентичне судовому рішенню, посилаючись на схожість функцій арбітражу та 

суду. Вони посилають на те, що в деяких країнах законодавство наділяє 

арбітражні рішення безпосередньо виконавчою силою, без втручання органів 

публічної влади. Прихильники “змішаної теорії” розглядають арбітраж не як 

статичне правове явище, а крізь призму його розвитку в часі. Вони вважають, 

що арбітраж становить правовий інститут, який поєднує як правові, так і 

процесуальні елементи. 

Зміст рішення міжнародного комерційного арбітражу є практично 

дзеркальним відображенням ходу судового розгляду. Рішення повинно 

містити в собі ті мотиви, на яких воно ґрунтується. Також, в арбітражному 

рішенні обов’язково повинно бути зазначено висновок про задоволення чи 

відхилення тих чи інших позивних вимог. Відсутність жорстких вимог до 

змісту арбітражного рішення суттєво відрізняє його від рішень державних 

судів, відносно яких держава законодавство передбачає конкретні і однозначні 

вимоги. 

 Отже, на підставі вищенаведеного можна зробити висновок про те, що  

арбітражне рішення міжнародного комерційного арбітражу -  це остаточний 

акт правозастосування у формі процесуального документа, що вирішує спір  

суб'єктів господарювання по суті, що виноситься МКА як недержавним 

органом вирішення комерційних (господарських) спорів, ускладнених 

іноземним елементом. До специфічних ознак арбітражного рішення можна 

віднести: 1. виноситься недержавним органом вирішення спору; 2. є 

процесуальним документом і правозастосовним актом - результатом 

специфічного правозастосовчого процесу, де застосовуване право 

визначається сторонами, дозволяється застосування "наднаціональних" норм 

права (норми lex mercatoria) або "загальних принципів права", може 

виноситися рішення, не засноване на нормах матеріального права (рішення 

"дружніх посередників"); 3. арбітражне рішення виноситься арбітрами, які 

виступають від свого імені; 4. воно вирішує всі питання по суті; 5. рішення 

МКА виноситься з комерційних (господарських) спорів, ускладненим 

іноземним елементом.  
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА  МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В 

УКРАЇНІ 

 

На сьогоднішній час малі підприємства відіграють важливу роль в 

економіці багатьох країн світу. Вони мають здатність навіть конкурувати 

як і з середніми, так і з великими підприємствами. Але існує безліч 

проблем, які стоять на шляху до розвитку малого підприємництва в 

Україні, які необхідно негайно вирішувати. 

Мале підприємництво в ринковій економіці виступає провідним 

сектором, який визначає темпи економічного і соціального розвитку 

країни, структуру і якість валового національного продукту, а також є 

важливим чинником оптимізації та структуризації ринків. [1] Загалом за 

2016 рік в Україні налічувалось 1,56 млн. фізичних осіб-підприємців і 

291,1 тис. підприємств [2]. Така статистика говорить про те, що кількість 

малих підприємств та ФОП істотно скоротилася порівняно з попередніми 

роками, що призводить до економічної нестабільності та проблемного 

розвитку цього сектору економіки. 
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За останні роки в Україні все частіше почали закриватися малі 

підприємства, бо їх подальше існування стає доволі ускладненим. Через те, 

що сьогодні наша країна має нестійку економічну ситуацію, все більше 

підвищується ставки кредитів для бізнесу, орендна плата та інші збори з 

підприємців тощо. Тому, дуже багато підприємців не знають, що для них 

краще – працювати на самих себе чи все таки працювати на когось, адже 

вони не впевнені,що на них чекає завтра.  

Серед проблем малого підприємництва в Україні можна виділити 

такі: 

• Тіньова економіка; 

• Високий рівень корупції в Україні; 

• Недостатня державна підтримка; 

• Нерозвиненість інфраструктури; 

• Відсутність доступної системи кредитування; 

• Недостатнє інформаційне забезпечення;  

• Надмірна кількість дозволів, різних нормативно-правових актів,які 

обмежують створення нових підприємств; 

• Дефіцит кваліфікованого персоналу[3,4] 

Всі вищезгадані проблеми потрібно негайно вирішувати, аби сприяти 

розвитку малого підприємництва в Україні, яке має безліч переваг, а саме: 

вони наділені гнучкістю, тобто можуть достатньо швидко пристосуватися 

до нових умов ринку, реагувати на потреби споживачів, сприяють 

посиленню конкурентоспроможності  національної економіки, для їх 

створення не потрібно великого стартового капіталу, малі підприємства 

сприяють розвитку науково -технічному прогресу, впроваджують нові 

інноваційні досягнення і вхід до даного  сектору економіки є достатньо 

легким. 

Таким чином, в першу чергу для вирішення проблем малого бізнесу 

держава повинна всіляко підтримувати його, тобто створити відповідну 

правову базу для розвитку, фінансово і матеріально забезпечувати це 

підприємництво, а саме: надавати інвестиційні, податкові та інші пільги, 

дотації, субсидії. Також держава повинна впорядкувати систему 

оподаткування, та кредитування, сприяти впровадженню інновацій у 

бізнес та наданню інформаційних послуг[5]. Держава має брати приклад з 

різних країн світу, які на своєму власному досвіді знають, як саме повинно 

функціонувати мале підприємництво, і як підняти його на вищий рівень. 

Отже, підводячи підсумок слід зазначити, що мале підприємництво 

виконує провідну роль і призводить до стабільності економіки та підвищує 

рівень життя усіх громадян країни.  Україна в свою чергу, має всі шанси на 

розвиток, але тільки тоді, коли розвиток та підтримки малого 

підприємництва стане ключовим напрямом у державній політиці. Адже 
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підприємцям важко працювати в такому середовищі, коли держава не 

сприяє подоланню проблем економічного і соціального розвитку. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ ТА 

СВІТІ 

 

Поява та швидкий розвиток криптовалют у світі створюють нові 

умови як для розвитку бізнесу, так і для відмивання грошей одержаних 

незаконним шляхом. Проте слід відзначити неоднаковий правовий статус 

даних валют у різних країнах, а в деяких навіть повну його відсутність. Все 
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це безумовно потребує  аналізу відповідного правового регулювання 

статусу криптовалют в цілому, та біткоїну зокрема. 

Криптовалюта – це  цифрові рахункові одиниці, випуск та облік яких 

децентралізований. Функціонування даних систем засновано на технології 

блокчейна. Інформація про транзакції зазвичай не шифрується і доступна у 

відкритому вигляді. Для забезпечення незмінності бази ланцюжка блоків 

транзакцій використовуються елементи криптографії [1]. 

Першою і найвідомішою криптовалютою є Bitcoin. Біткойн 

децентралізована платіжна система, яка використовує однойменну 

розрахункову одиницю і однойменний протокол передачі даних. Для 

забезпечення функціонування і захисту системи використовуються 

криптографічні методи. Вся інформація про транзакції між адресами 

системи доступна у відкритому вигляді і ведеться з найпершої транзакціі 

[2]. 

Станом на 19.01.18 капіталізація Біткоїна досягає близько 193$ млрд., 

а вартість одного Біткоїну близько 11000$ [3].  

Одна з головних особливостей системи - повна децентралізація: 

немає центрального адміністратора або будь-якого його аналога. 

Необхідною і достатньою елементом цієї платіжної системи є базова 

програма-клієнт. Запущені на безлічі комп'ютерів програми-клієнти 

з'єднуються між собою в однорангові з'єднання, кожен вузол якої 

рівноправний і самодостатній. Неможливо державне чи приватне 

управління системою, в тому числі зміна сумарної кількості біткоінів [2]. 

Технологія криптовалют виходить з того, що в мережі немає 

довіреного вузла - того, чиї дії гарантовано істинні і хто може підтвердити 

коректність чужих операцій. Для прийняття рішення про достовірність 

транзакцій в умовах недовіри будь-якого повідомлення в мережі 

використовується технологія блокчейн, що вперше з'явилася в системі 

«біткоїнів». Для зберігання даних, транзакції об'єднуються в блоки, з яких 

формується безперервний ланцюжок. Безперервність забезпечується не 

стільки нумерацією, скільки включенням в поточний блок хеш-суми (набір 

символів видобутий за допомогою алгоритму шифрування SHA-256) 

попереднього блоку - таким чином немає можливості змінити блок без 

зміни хешів у всіх наступних блоках. Справжньою вважається тільки 

найдовший ланцюжок, усі хеши в якому відповідають певним вимогам, 

виконати які складно або дорого[2].  

Біткоїн дійсно став унікальним явищем, і тепер він входить в число 

кращих пошукових запитів по всьому світу. Оскільки все більше людей 

цікавляться операціями з біткоїном, вони починають торгувати їм як 

фінансовим активом, наприклад, як акціями.  
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Кілька країн визнали біткоїн і вирішили нормативно врегулювати 

біткоїн-транзакції. Першою країною, яка повністю визнала біткоїн, стала 

Японія. Нагадаємо, з 1 квітня 2017 біткоїн був визнаний законною формою 

розрахунку, деякі державні установи стали приймати його в якості валюти. 

Закони, що регулюють банківську справу, ще не змінилися, але поправки 

вже опрацьовуються, щоб зробити біткоїни ще більш придатним для 

використання[4].  

Індія є ще  однією країною, яка фактично визнала біткоїн. Уряд Індії 

погодився з тим, що регулювання біткоїну може бути корисним і в даний 

час розробляє відповідні закони. Резервний банк Індії також розглядає 

можливість використання технології блокчейн в банківській сфері. 

Є ряд країн, де розроблені закони з контролю за біткоіном, але вони 

не розглядають його як валюту, як це роблять в Японії. Велика частина 

країн з усього світу входить в цю категорію. У США, наприклад, Комісія з 

термінової біржової торгівлі визнала біткоїни біржовим товаром, а 

Міністерство фінансів - засобом надання фінансових послуг. Жодне з цих 

відомств не розглядає біткоїни як валюту, але тим не менш операції з ним 

необхідно вносити до податкової декларації. 

У Європі майже всі країни ввели правила регулювання біткоїну, які, в 

першу чергу, повинні допомогти уникнути використання біткоїну для 

відмивання грошей та інших кіберзлочинів, але не дозволяти 

використовувати його в якості валюти. Подібні настрої також 

спостерігаються в Північній і Південній Америках, від Канади і Гренландії 

аж до Аргентини. 

Всього кілька країн у світі повністю заборонили біткоїн, 

стверджуючи, що він дуже близький до того, щоб бути валютою. 

Примітний приклад - Ісландія, у якої є найбільші майнінг-потужності в 

світі, але громадянам заборонено купувати біткоїни. Дивно, що люди 

можуть майніти біткоїни, але не можуть купувати їх на біржах. Це 

своєрідна спроба уряду Ісландії запобігти відтоку капіталу з країни. 

Країни, де біткоїни також заборонені: Болівія, Еквадор, Бангладеш, 

Киргизстан і В'єтнам[4]. 

 В Україні криптовалюти ні як не регулюються. Таким чином, люди, 

які працюють з криптовалютами, покупають чи продають, чи займаються 

майнінгом не можуть ніяк бути захищені законом і це сприяє повільному 

розвитку криптовалют та сфер їх використання в нашій країні, що 

загрожує технологічній відсталості в майбутньому. В Україні є готовий 

законопроект, який потребує лише схвалення Верховною Радою. Цей 

законопроект від 6 жовтня 2017 року встановлює що криптовалюта  - це 

програмний код, який є об'єктом права власності. Таким чином, 

кріптовалюта визнається не платіжним засобом, а об'єктом власності, який 
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можна обмінювати на інші товари чи послуги. Відомості про кріптовалюту 

вносяться в систему Blockchain, користувачем якої може бути будь-яка 

фізична особа, фізична особа-підприємець (ФОП) або юридична особа[5]. 

Таким чином, можна констатувати факт неоднозначного підходу 

щодо правового регулювання статусу криптовалют у світі. Їх подальше 

існування та застосування потребує відповідного регулювання, а 

враховуючи, що це відбувається  на світовому рівні, при розгляді та 

прийнятті відповідного  законопроекту в Україні повинні обов’язково 

враховувати й світовий досвід  правового регулювання.  
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СПЕЦІАЛЬНІ САНКЦІЇ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

В останні роки зовнішньоекономічні відносини почали набувати ще 

більшої актуальності для українських компаній. Розширилося коло 

контрагентів з інших країн, що стало позитивно впливати на українські 

бізнеси. Реакцією на порушення зовнішньоекономічних відносин у сфері 

торгівлі стало впровадження державою спеціальних санкцій. Важливо 

зауважити, що ці санкції застосовувалися і раніше, але в останні роки 
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кількість їх запровадження до українських та іноземних компаній почала 

стрімко зростати. 

Спеціальні санкції – це санкції, що застосовуються Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України до суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності (далі – суб’єкти ЗЕД) за поданням 

суб’єкта владних повноважень або за рішенням суду: 

- у зв'язку з порушенням ними законодавства, зокрема, валютного, 

митного, податкового та ін., що встановлює певні заборони, обмеження 

або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій; 

- в разі проведення ними дій, які можуть зашкодити інтересам 

національної економічної безпеки [1]. 

До ініціаторів подання щодо застосування спеціальних санкцій чинне 

законодавство відносить: органи державної податкової та контрольно-

ревізійної служб, митні, правоохоронні органи, органи Антимонопольного 

комітету України, спеціально уповноважений орган виконавчої влади у 

сфері регулювання ринків фінансових послуг та Національний банк 

України. Таким чином, законодавець чітко визначає коло ініціаторів 

подання залежно від сфери, де можливе скоєння порушення суб’єктом 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Проте, наслідки цих порушень, для суб’єкта не завжди можуть 

виражатись в застосуванні спеціальних санкцій: інколи це може бути як 

майнова, так і кримінальна відповідальність [2]. 

Важливо звернути увагу на те, що Законом України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність», до спеціальних санкцій віднесено 

штрафні санкції; тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності; 

індивідуальний режим ліцензування ЗЕД (ст. 37 Закону). 

Аналізуючи накази про застосування спеціальних санкцій, 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі, очевидним стає те, що 

найчастіше до суб’єктів ЗЕД застосовують такі види санкцій, як тимчасове 

зупинення зовнішньоекономічної діяльності й індивідуальний режим 

ліцензування зовнішньоекономічної діяльності. Щодо штрафних санкцій, 

то дана норма вказує, що по кожному виду порушення штраф 

встановлюється відповідним законом. 

Протягом 2017 року спеціальні санкції застосовувались до 69 

іноземних країн, серед яких 45% випадків – застосування спеціальних 

санкцій до Російських компаній; 16% – до компаній з Великобританії; 39% 

– до інших 67 країн.  

Аналіз наказів про застосування спеціальних санкцій дає змогу 

зробити висновок про майже однакову кількість порушень як з боку 

українських суб’єктів ЗЕД, так і іноземних. За минулий рік під санкції 

потрапили 714 українських суб’єктів та 873 іноземних, що свідчить про те, 
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що держава стримує зовнішньоекономічну діяльність не тільки іноземних 

бізнесів а й вітчизняних. 

З огляду на випадки застосування спеціальних санкцій в Україні 

очевидним є те, що серед порушень, скоєних як вітчизняними, так і 

іноземними суб’єктами ЗЕД найбільший відсоток припадає на порушення 

у сфері здійснення розрахунків в іноземній валюті. 

Так, серед українських суб’єктів у 74% випадків мало місце 

порушення Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в 

іноземній валюті»; 13% - порушення законодавства про 

зовнішньоекономічну діяльність; 12% -порушення митних правил; 0.79% - 

порушення Закону України «Про авторське право і суміжні права»; 0.40% - 

порушення Закону України «Про державний контроль та нагляд». 

Для іноземних компаній порушення Закону України «Про порядок 

здійснення розрахунків в іноземній валюті» - це 49%; 35% - порушення 

законодавства про зовнішньоекономічну діяльність; 16% - порушення 

митних правил. 

Процес накладення спеціальних економічних санкцій складається з 

декількох етапів. Перший етап це виявлення порушення, скоєного 

суб’єктом ЗЕД. Другий етап це передача ініціатором подання до 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі із зазначенням суб’єкта, 

типу порушення та пропозиції щодо виду санкції [2]. Третій етап полягає в 

тому, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі аналізує подання. 

Четвертий етап – видача Міністерством економічного розвитку і торгівлі, 

наказу про застосування спеціальних економічних санкцій. 

Якщо ж до суб’єкта ЗЕД було застосовано один із видів спеціальних 

санкцій, він має право на оскарження такого рішення. На сьогоднішній 

день існує два варіанти оскарження наказу: 

1. адміністративний порядок, коли суб’єкт ЗЕД, на якого накладені 

санкції, подає до Міністерства економічного розвитку і торгівлі та 

ініціатору подання клопотання про скасування наказу, яке включає лист-

звернення з викладенням причин, що призвели до порушення, та про вжиті 

заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність із нормами 

законодавства України, а також матеріали від державних органів, що 

здійснюють контроль за ЗЕД чи валютний контроль, які засвідчують вжиті 

суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності практичні заходи; 

2. судовий порядок. 

Важливо зазначити, що процес оскарження наказу про застосування 

спеціальних економічних санкцій не зупиняє його дію. 

Підсумовуючи зазначене, важливо зауважити, що спеціальні санкції, 

є жорстким і стримуючим інструментом держави. Їх застосування повинно 

стимулювати суб’єктів зовнішньоекономічних відносин до чесного і 
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відкритого ведення своєї господарської діяльності. Жодна компанія не 

хоче зазнавати збитків, а тому, піклування про чесність ведення не тільки 

свого бізнесу, а й контрагентів набуває все більшої актуальності.  
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АНАЛІЗ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 

 

Актуальним питанням для ведення бізнесу є отримання позитивного 

економічного ефекту. Одним з способів досягнення цієї мети може бути 

зменшення податкового навантаження. Для оптимізації податкового 

навантаження суб'єкти господарювання можуть обрати одну із систем 

оподаткування: 

✓ загальну; 

✓ спрощену. 

Згідно пункту 3 статті 291 Податкового Кодексу України, спрощена 

система оподаткування може застосовуватися як фізичними особами-

підприємцями, так і юридичними особами. При цьому всі суб’єкти 

підприємницької діяльності в рамках спрощеної системи оподаткування 

розділені на 4 групи. Підприємці, які обрали спрощену систему 

оподаткування, можуть скористатися перевагами цієї системи. По-перше, 

простота ведення обліку, нарахування та декларування податку (касовий 

метод). По-друге, звільнення від сплати ряду податків та інших 

обов’язкових платежів, а саме: податку на додану вартість, за винятком 

платників єдиного податку 3-ї групи, які виявили бажання сплачувати 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0260-00
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/959-12


423 
 

ПДВ; податку на прибуток підприємств; земельного податку; податку на 

доходи фізичних осіб. По-третє, відсутність потреби застосовувати РРО       

(Реєстратор розрахункових операції) для ФОПів 1-ї групи, окрім торгівлі 

«технічно складними побутовими товарами», для 2-ї і 3-ї груп, якщо обсяг 

доходу протягом календарного року не перевищує 1 000 000 гривень. У 

разі перевищення в календарному році цього обсягу доходу застосування 

РРО під час готівкових розрахунків обов'язкове. РРО потрібно 

застосовувати з першого числа першого місяця кварталу, що настає за 

виникненням такого перевищення [1]. 

При цьому для спрощеної системи оподаткування притаманний ряд 

недоліків. Серед яких наявність заборон щодо здійснення окремих видів 

діяльності. Наприклад, не можуть бути платниками єдиного податку 1-ї, 2-ї 

та 3-ї групи суб’єкти господарювання, які провадять діяльність з: 

видобутку, реалізації корисних копалин, крім реалізації корисних копалин 

місцевого значення, обміну іноземної валюти, управління підприємствами, 

торгівлі антикваріатом, фінансового посередництва, надання послуг пошти 

та зв'язку і т.д. Варто зазначити обмеження щодо кількості працівників 

(крім 3-ї групи єдиного податку) та пункт про те, що нерезиденти не 

можуть бути платниками єдиного податку. Також застосовуються 

обмеження в обсязі доходу і виключно грошова форма розрахунків з 

контрагентами. Стосовно обсягу доходу, то для 1-ї групи він не повинен 

перевищувати 300 тис. грн в рік, для 2-ї групи -1,5 млн. грн в рік , а для 3-ї 

- 5 млн. грн в рік. Щодо фіксованої ставки податку, то вона, згідно пункту 

291.4 статті 291 Податкового кодексу України, не залежить від отримання 

прибутку для платників єдиного податку 1-ї та 2-ї групи (до 10% від 

прожиткового мінімуму для 1-ї групи і до 20% від мінімальної ЗП для 2-ї 

групи), а також не залежно від результатів діяльності наявна обов’язкова 

сплата ЄСВ в мінімальному розмірі для 2-ї та 3-ї групи платників єдиного 

податку, а для платників 1-ї групи – 0,5 мінімального страхового внеску. 

Таким чином, підприємці, що не здійснюють діяльності, проте 

залишаються зареєстрованими змушені провести процедуру припинення, 

або ж сплачувати щомісячно обов’язковий податок. А зі зміною 

мінімальної заробітної плати ця сума також буде змінюватись [2]. 

  До того ж, ФОПи, платники єдиного податку 2-ї групи, мають 

враховувати нюанси роботи з підприємствами на загальній системі 

оподаткування, а саме: вони мають право виготовляти і продавати товари 

підприємствам на загальній системі, надавати послуги ресторанної сфери 

(банкети на замовлення), але надавати послуги можуть тільки платникам 

єдиного податку та населенню. До цієї групи не можуть бути віднесені 

підприємці, що здійснюють посередницькі послуги, пов'язані з нерухомим 

майном, а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, 
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продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних 

металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного 

утворення та напівдорогоцінного каміння [3]. 

 Отже, спрощена система оподаткування значно легша з точки зору 

ведення бухгалтерського обліку, хоча має низку обмежень. Варто 

зазначити, що існує список дозволених для цієї системи оподаткування 

видів діяльності. Окрім цього існують обмеження припустимого об’єму 

доходу та кількості найманих робітників. Не дивлячись на це, спрощена 

система оподаткування добре підходить для малого бізнесу, що і 

забезпечує її популярність. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

 

Відповідно до ст. 194 Цивільного кодексу України, цінним папером є 

документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує 

грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, 

яка його розмістила (видала), і власником та передбачає виконання 

зобов'язань згідно з умовами його розміщення, а також можливість 

передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам [1]. 

Різноманітність цінних паперів сьогодні викликає необхідність 

класифікувати їх за характерними ознаками та поділяти за родами та 

видами. Зокрема аналізуючи положення законодавства України за формою 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17/page
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випуску цінних паперів, вони поділяються на  документарні (класичні) 

і бездокументарні.  

Згідно із Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок»  

бездокументарним  цінним папером є обліковий запис на рахунку в цінних 

паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів, а документарним  

цінним  папером  є  паперовий  або електронний  документ, оформлений у 

визначеній законодавством формі, що містить найменування виду цінного 

папера, а також визначені законодавством реквізити [2].  

Цінні папери можна класифікувати за змістом на товарні, грошові та 

пайові. Товарні цінні папери дають право на цінності, виражені в реальних 

речах (товарі). Товарні цінні папери ще називають товаророзпорядчими 

документами, оскільки при передачі такого паперу іншій особі володар 

розпоряджається належним йому майном( коносамент, деякі 

приватизаційні папери, закладні та складські свідоцтва). Грошові (боргові) 

цінні папери закріплюють право на цінність, що виражається в певній сумі 

грошей (векселі, чеки, ощадні сертифікати та ін.) Пайові цінні 

папери надають можливість їх власникам брати участь (майнову та 

особисту) в акціонерних товариствах (акції, інвестиційні сертифікати та 

сертифікати фінансування операцій з нерухомістю). Подібна класифікація 

закріплена у ст. 195 ЦК України, з тим лише доповненням, що містить 

четверту групу - похідні цінні папери, якими визнаються цінні папери, 

механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи 

продаж протягом строку, визначеного договором, цінних паперів, інших 

фінансових та (або) товарних ресурсів.  

Також, цінні папери за формою випуску можуть бути на пред'явника, 

іменні або ордерні. Права  на цінний папір та права за цінним папером, що 

існує в документарній формі, належать: пред'явникові  цінного  папера; 

особі,  зазначеній  в  цінному папері; особі, зазначеній в цінному папері, 

яка може сама реалізувати  такі  права  або  призначити своїм наказом іншу 

уповноважену особу. 

Ордерні цінні папери можуть існувати виключно в документарній  

формі.  

Можна класифікувати цінні папери за особою боржника, а саме за 

особою, яка їх випустила і, як правило, зобов'язана здійснити виконання за 

ними, цінні папери поділяються на державні, комунальні та приватні. 

Державні цінні  папери випускаються державою та гарантовані усіма її 

активами (приватизаційні папери, облігації внутрішніх позик, казначейські 

зобов'язання республіки). Комунальні цінні папери випускаються 

відповідними місцевими радами (облігації місцевих позик). До приватних 

цінних паперів відносяться ті папери, що випускаються приватними 
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особами, як фізичними, так і юридичними (акції акціонерних товариств, 

облігації підприємств тощо).  

Цінні папери поділяють за порядком розміщення на емісійні та 

неемісійні. До емісійних цінних паперів належать: акції; усі види 

облігацій, іпотечні сертифікати; сертифікати фондів операцій з 

нерухомістю; інвестиційні сертифікати; казначейські зобов'язання 

України. Неемісійні цінні  папери  характеризуються тим, що видаються 

емітентом конкретному набувачу [2]. 

Також, Закон України «Про цінні папери  та фондовий ринок» 

визначає, що в Україні у цивільному  обороті  можуть  бути  такі  групи 

цінних паперів:  

1) пайові цінні папери - цінні папери, які посвідчують участь їх   

власника   у   статутному   капіталі, надають  власнику  право на участь  в 

управлінні емітентом і отримання частини прибутку, зокрема у вигляді 

дивідендів,  та  частини  майна  у  разі ліквідації емітента (акції;  

інвестиційні сертифікати; сертифікати  ФОН; акції  корпоративного 

інвестиційного  фонду)  

2) боргові  цінні  папери  -  цінні  папери,  що  посвідчують відносини  

позики  і передбачають зобов'язання емітента або особи, яка  видала  

неемісійний цінний папір, сплатити у визначений строк кошти,   передати   

товари   або   надати  послуги  відповідно  до зобов'язання (облігації 

підприємств; державні облігації України; облігації місцевих позик;  

казначейські зобов'язання України; векселі; облігації Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб);  

3) іпотечні  цінні  папери  -  цінні  папери,   випуск   яких забезпечено   

іпотечним   покриттям   (іпотечним   пулом)  та  які посвідчують право 

власників на отримання від емітента належних  їм коштів (іпотечні 

облігації; іпотечні сертифікати; заставні);  

4)  приватизаційні   цінні   папери   -   цінні   папери,  які посвідчують 

право  власника  на  безоплатне  одержання  у  процесі приватизації   

частки   майна  державних  підприємств,  державного житлового фонду, 

земельного фонду (майже не використовується);  

5) похідні цінні папери - цінні папери,  механізм випуску  та обігу  

яких  пов'язаний  з  правом на придбання чи продаж протягом строку,  

встановленого договором, цінних паперів, інших  фінансових  та/або 

товарних ресурсів;  

6) товаророзпорядчі цінні папери - цінні папери,  які надають  

їхньому держателю право  розпоряджатися  майном,  вказаним  у  цих 

документах [2]. 

Можемо зробити висновок, що класифікація цінних паперів в Україні 

є досить розвиненою та різноманітною. Кожен із видів цінних паперів має 
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надзвичайно велике значення в  правовій та економічно-ринковій сфері, 

насамперед,  через те, що є джерелом чистого доходу і примноження 

вкладеного у цінний папір капіталу. Також, ринок цінних паперів є 

складовою частиною фінансового ринку та дозволяє отримувати дохід та 

прибуток. Основними завданнями залишаються концентрація вільних 

грошових нагромаджень та заощаджень шляхом продажу цінних паперів 

посередниками на первинному та вторинному ринках та  фінансування або 

ж кредитування держави і приватного сектора шляхом придбання цінних 

паперів на первинному ринку. 
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ACTUAL PROBLEMS OF COMPULSORY EXECUTION OF 

JUDICIAL DECISIONS 

 

Enforcement of court decisions and other jurisdictional authorities is 

one of the main criteria by which civil society evaluates the consistency, 

efficiency and honesty of government.  Ensure the effective execution of 

such decisions is a clear goal of the state must be performed with 

uncompromising. Without the implementation of legal decisions, it defeats 

the purpose of the previous activities of public authorities responsible for 

guaranteeing human rights.   Failure to comply with such decisions affects 

the authority of the government, because in this case would not serve the 

purpose of justice is to ensure effective restoration of rights. 

Executive production is the end result of jurisdictional activities under 

which the enforcement of court decisions and other organs. However, in 

recent years Ukraine has seen a trend very casual approach to the decisions of 

the authorities, including those that need to enforce judicial and 

administrative decisions. The percentage of implementation of such solutions 

is very low. Besides, Ukraine is one of the first places on the number of 

appeals to the European court of human rights in connection with the 

violation of human rights at the stage of execution of court decisions. 

Acting as a guarantor of public will embodied in judicial and 

administrative decisions, the state  Executive service plays a key role in 

ensuring the binding nature of power dictates, as well as the restoration of 

violated rights, freedoms and interests. However, the process of reforming 

the Executive system (in April 2015 by the decision of the Cabinet of 

Ministers of Ukraine activity of the Public Executive service of Ukraine was 

terminated and its functions transferred to the Department of State Executive 

service of the Ministry of justice of Ukraine) is actually fairly difficult. 

 Imperfect is a series of laws that define the list of decisions subject to 

compulsory execution, in a specific period of time in the enforcement 

proceedings, the order of access of the performers in the execution of the 
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decisions of the state databases and registries, including electronic, 

containing information about debtors, their assets, income and funds. 

Admittedly, scholars and practitioners, is essential to achieving a fair balance 

of interests between the protection of the rights of claimants and debtors, 

establishing the appropriate level of financial security to performers, the 

question of suformuluoti procedures and quality and technical support and 

the like. 

To study the practical aspects of forced execution of decisions of the 

economic and moral nature compels one to see that along with the flaws in 

the overall procedure, each individual enforcement proceedings has its own 

“set” of legal and organizational problems which require urgent solutions. 

This, in particular, and the lack of certainty of individual procedures, and the 

structural defects of procedural documents and the problems of determining 

the place of execution of decisions, and ineffective mechanisms for the 

enforcement of certain types of penalties (e.g., tracing and seizure of the 

vehicle of a debtor), and issues a value determination, evaluation of the 

debtor's property, and many others.  

An important step of the legislator in improving the legal and 

institutional framework of enforcement proceedings was the adoption of the 

new Law of Ukraine "On enforcement proceedings" from 02.06.2016 №. 

1404-VIII. In comparison with the previous edition of the Law of 21.04.1999 

No. 606-XIV, new legislation has a number of advantages, in particular: - the 

institution of private executors; - expanded the list of decisions subject to 

compulsory execution; - provided for the formation of an open Unified 

register of debtors; - introduced the automation of procedures implementation 

by electronic filing, complete recording of judicial decisions and Executive 

actions in the automated system; - optimized timing of Executive action; - 

provides for increased responsibility the debtor in enforcement proceedings; - 

upgraded mechanism for the administration of the advance payment and the 

Executive collection; - the possibility of realization of the arrested property 

by selling it online. 

However, already the first months of wide application of the new Law 

found in it a number of disadvantages, which determine the existence of 

problems in the organization and implementation of enforcement 

proceedings. 

With the aim of eliminating them solve the existing problems the 

proposed set of amendments to the Law of Ukraine from 02.06.2016 No. 

1404-VIII “On enforcement proceedings”, namely: 

• part 1 of article 36 of the Law of Ukraine "On enforcement 

proceedings" to read as follows: 
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“1. To establish information about the location of the debtor-physical 

person, his property, the contractor must implement activities in their search, 

in particular, to send requests to the authorities, institutions, organizations 

and individuals that may have information about debtor's property”. 

• article 56 “the Arrest and seizure of debtor's property” by adding part 

10 to read as follows: 

“Copy of the order of the executor of the arrest of the vehicle of the 

debtor and the announcement of its investigation shall be forwarded not later 

than the next working day after its adoption in the relevant units of the 

National police and is binding. The decision of the executor of the arrest of 

the vehicle of the debtor and the announcement of his investigation may be 

appealed within ten days in the manner prescribed by this Law” 

• in article 57 of the “Definition of value, the valuation of the debtor's 

property” 

part 1 to read as follows: “determining the cost of property of the 

debtor is made by the contractor in the presence of the payment document 

confirming the value of the property. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ЕКСПЕРТА В 

АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Значення експерта в адміністративному процесі є досить вагомим. 

Це зумовлено перш за все тим, що в ході вирішення публічного спору 

можуть виникати питання, які вирішити без залучення особи із 

спеціальною освітою та специфічними знаннями майже неможливо. 

Сутність експертизи полягає в тому, що експерт під час здійснення 

дослідження об'єктів, явищ та певних процесів використовує спеціальні 

знання та навички у  відповідній галузі, на основі чого встановлює нові 

факти, і як результат - складає висновок. Такий висновок має вагоме 

значення від час вирішення спору по суті в суді, адже відповідно до 

чинного законодавства, висновок експерта є доказом.  

Статус експерта в судовому процесі регламентується Законом 

України «Про судову експертизу» [1], Кодексом адміністративного 
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судочинства України [2] та іншими нормативно-правовими актами. 

Статус експерта розкривається в правах, обов'язках та відповідальності 

його як учасника процесу.   

Відповідно до статті 3 Закону України «Про судову експертизу»  

судово-експертна діяльність повинна здійснюватися на принципах 

законності, незалежності, об'єктивності і повноти дослідження [1]. 

Висновок експерта має бути об’єктивним та обгрунтованим. Він 

викладається в письмовій формі і повинен містити всі відповіді на 

поставлені запитання експертизи.  

Експерт не є стороною судового процесу. За новим Кодексом 

адміністративного судочинства, зокрема статтею 68, передбачено 

можливість залучати експерта не лише на підставі ухвали суду, а й 

однією із сторін на замовлення, яке ґрунтується на цивільно-правовій 

угоді між експертом та стороною, яка замовляє експертизу [2]. 

Експерт має права та обов'язки в адміністративному процесі, що 

передбачені чинним законодавством. Він зобов'язаний самостійно 

провести експертизу; надати повний та обґрунтований висновок; 

з'явитися до суду за викликом суду, роз'яснити висновок та відповісти 

на всі питання суду та учасників, що стосуються цього висновку. Для 

проведення експертизи та виконання покладених на експерта завдань 

йому надаються такі права відповідно до частини 6 статті 68 Кодексу 

адміністративного судочинства України: ознайомлюватися із 

матеріалами справи; подавати клопотання для отримання додаткових 

матеріалів для здійснення даної експертизи; бути присутнім під час 

вчинення процесуальних дій, що стосуються предмета і об'єктів 

експертизи; викладати у висновку факти, які мають важливе значення, 

але з приводу яких не були поставлені питання; подавати клопотання 

для опитування свідків, учасників, якщо це може вплинути на 

дослідження, отримувати винагороду за роботу та інші передбачені 

законодавством права [2].  

Частина 8 статті 68 Кодексу адміністративного судочинства 

передбачає право експерта відмовитися від надання висновку лише у 

передбачених законом випадках [2]. Зокрема, якщо наданих матеріалів 

недостатньо для проведення експертизи та немає можливості їх 

залучити, про що експерт зобов'язаний написати вмотивовану заяву.  В 

іншому випадку, за відмову без поважних причин від виконання 

покладених на нього обов'язків статтею 385 Кримінального кодексу 

України передбачено відповідальність у вигляді штрафу або арешту [3]. 

Експерт за виконання своїх обов’язків, які виникають під час 

проведення експертизи несе персональну відповідальність. Зокрема, за 

ухилення від явки до суду на експерта може бути накладено, відповідно 
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до статті 185-3 Кодексу про адміністративні правопорушення, штраф 

[4]. Експерт повністю відповідає за достовірність свого висновку та 

відповідності такого висновку дійсності. У випадку завідомо 

неправдивого висновку, несе кримінальну відповідальність, 

передбачену статтею 384 Кримінального кодексу України, у вигляді 

виправних робіт, або арешту, або обмеження волі [3].  

На нашу думку, порядок притягнення до відповідальності за 

завідомо недостовірну інформацію надану суду експертом має певні 

недоліки, зокрема чинне законодавство не  ніяким чином не регулює 

порядок визначення того факту, що експерт завідомо знав, що висновок 

невірний. Адже під час здійснення експертизи, спеціаліст керується 

особистим досвідом та певними знаннями в тій чи іншій сфері.  

Цікавим нововведенням в адміністративному процесі є включення 

статті про експерта з питань права. Відповідно до статті 69 Кодексу 

адміністративного судочинства експертом з питань права може бути 

особа яка має науковий ступінь та є визнаним фахівцем у галузі права 

[2]. Учасники мають можливість подати до суду висновок експерта у 

галузі права, що може стосуватися застосування аналогії закону, 

аналогії права, змісту норм іноземного права чи з приводу  інших 

обставин, отримання пояснень щодо яких може мати важливе значення. 

Висновок експерта у галузі права в жодному разі не може містити 

оцінки доказів. На відміну від висновку експерта, висновок експерта з 

питань права не може визначатися як доказ, він має консультаційний 

характер і є лише джерелом певних відомостей, які можуть допомогти у 

вирішення спору. Це зумовлено тим, що у процесі здійснення 

експертизи (біологічної, технічної та інших), завданням експерта є 

встановлення фактів, що мають вирішальне значення, а експерта з 

питань права – дати певні роз’яснення, що стосуються норм права.  

Отже, місце експерта в судовому процесі має дуже важливе 

значення. Експертиза є невід’ємною частиною судового процесу в 

певних випадках. Правовий статус експерта визначається його правами, 

обов’язками та  відповідальністю, що чітко регламентується 

законодавством України.  

 

Література  

1. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 № 

4038-12 із змінами та доповненнями // Офіційний веб-портал Верховної 

Ради України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 

2. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон 

України від 06.07.2005 № 2747-15 із змінами та доповненнями // 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4038-12


433 
 

Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 

3. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 

№ 2341-14 із змінами та доповненнями // Офіційний веб-портал 

Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-

14  

4. Кодекс про адміністративні правопорушення України: Закон 

України від 07.12.1984 № 80731-10 із змінами та доповненнями // 

Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10  

Науковий керівник: к.ю.н., ст. викладач кафедри 

адміністративного, фінансового та інформаційного права КНТЕУ 

Косиця О. О. 

 

Гончарук А. О., 2 курс, група КПР – 21(д),  

факультет економіки менеджменту та права 

Панькевич В.М., к.ю.н., доцент кафедри права                                         

Вінницький торговельно-економічний інститут 

Київського торговельно-економічного університету 

м. Вінниця, Україна 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СТ.211 КК УКРАЇНИ 

 

Найбільш важливі суспільні відносини держава врегульовує за 

допомогою такого універсального соціального регулятора як право. В 

свою чергу, «найменшою цеглинкою» системи права виступає норма 

права, що містить в собі певне правило поведінки суб’єкта таких 

правовідносин. Фінансова діяльність держави є ключовою артерією, 

що забезпечує існування та розвиток самої держави. Тому цілком 

природнім є детальне правове врегулювання державних фінансових 

відносин, а також поширення кримінально-правової охорони на ряд 

найбільш суспільно важливих об’єктів фінансової діяльності держави, 

зокрема, бюджетні правовідносини. 

Поверхневий аналіз кримінально-правових норм, що 

охороняють бюджетні правовідносини, свідчить про відсутність 

системного і комплексного підходу законодавця в питанні створення 

ефективного механізму кримінально-правової охорони цих відносин. 

Ознайомлення зі статистичною інформацією та результатами 

правозастосування кримінально-правових норм у сфері бюджетних 

правовідносин дає можливість дійти до невтішних висновків щодо 

стану протидії злочинності в цій сфері. Така ситуації, зокрема, існує із 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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застосуванням ст. 211 КК України, якою передбачена кримінальна 

відповідальність за видання нормативно - правових актів, що 

зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету 

всупереч закону. Зауважимо, що відповідно до інформації Державної 

судової адміністрації України за рішеннями, які набрали законної 

сили впродовж 2003 - 2015 років, за ст. 211 КК України усього 

засуджено 2 особи (1 особу - у 2005 році та 1 особу - у 2006 році), а 

також у 2008 році стосовно 1 особи справу закрито. 

До питання кримінально-правової охорони бюджетних відносин 

у різні часи у своїх працях зверталися такі науковці як Василинчук В. 

І., Гончар Г. М., Гуторова Н. О., Дудоров О. О., Дячишин Я. В., 

Заблоцька О. Ю., Ковш В. В., Коряк В. В., Маслак Ю. Г., 

Матусовський Г. А., Мірошниченко С. С., Руфанова В. М., Скалозуб 

Л. П., Сливенко В. Р., Степанюк Р. А., Тихонова О. В., Холостенко А. 

В., Чернявський С. С. та інші.  

Однією з причин ситуації, коли, не зважаючи на те, що кількість 

фінансових правопорушень під час проведення операцій у бюджетній 

сфері збільшується, число засуджених осіб за вчинення зазначених 

кримінальних правопорушень зменшується, на нашу думку, може 

бути недосконала законодавча конструкція складу злочину, що 

міститься у ст.211 КК України.  

Об’єктивна сторона зазначеного кримінального 

правопорушення полягає у виданні нормативно-правових актів, що 

зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету 

всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти у 

великих розмірах.  

До нормативно-правових актів, що зменшують надходження 

бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону, можна 

віднести: 

а) акти, які стосуються незаконного звільнення конкретних 

платників податків від їх сплати; 

б) акти, про надання дозволу використати бюджетні кошти не 

за цільовим призначенням, або у розмірі, що перевищують 

затверджені межі видатків; 

в) акти, які незаконно дозволяють проведення реструктуризації 

чи списання заборгованості перед бюджетами тощо.  

Конструкція об’єктивної сторони складу злочину не містить 

вказівки на злочинні наслідки, що дозволяє стверджувати про 

формальний склад зазначеного злочину. Предметом злочину 

відповідно до ст. 211 КК України є бюджетні кошти, тобто кошти, що 

включаються до бюджетів всіх рівнів незалежно від джерела їх 
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формування. Варто зазначити, що Н. О. Гуторова вважає, що злочини, 

передбачені ст. 211 КК України, мають два предмета - бюджетні 

кошти (основний предмет - складова частина об’єкта цих злочинів) та 

нормативно- правові або розпорядчі акти, що змінюють доходи і 

видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку 

(додатковий предмет, що не є складовою частиною об’єкта злочинів) 

[1, с. 70]. 

Суб’єктом бюджетного злочину може бути лише службова 

особа органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, 

наділена правом затверджувати своїми наказами нормативно-правові 

акти, виконання яких зменшує надходження до бюджету або збільшує 

витрати бюджету[2, ст.33].  

В диспозиції ст. 211 КК України відсутня вказівка на форму 

вини, однак судова практика суб’єктивну сторону цього злочину 

характеризує виключно як умисну форму виною, тобто, службова 

особа усвідомлює, що нормативно-правовий акт, який нею видається 

(затверджується), незаконно змінює доходи або видатки бюджету 

всупереч встановленому законом порядку і бажає видати (затвердити) 

такий акт. Мотиви й мета незаконного видання нормативно - 

правового акту, яким змінюються доходи й видатки бюджету 

всупереч установленому законом порядку, можуть бути різними і на 

кваліфікацію діяння не впливають. Якщо відповідний акт видано 

службовою особою через необережність (наприклад, через 

неправильне розуміння положень бюджетного чи податкового 

законодавства), вчинене може розцінюватись як службова недбалість 

(ст. 367 КК України)[3]. 

На нашу думку, не відповідає сучасним реаліям вимоги до 

розміру предмета злочину, відповідальність за який передбачена 

ст.211 КК України. Адже з 01.01.2017р. предметом можуть бути 

бюджетні кошти в розмірі не менше 800 000 грн, що, з огляду на 

розміри місцевих бюджетів більшості сільських населених пунктів, є 

більшими або відповідають розмірам таких бюджетів. При цьому, 

значна кількість правопорушень виявляється під час перевірки саме 

місцевих бюджетів, про що свідчить практика застосування 

Держаудитслужбою України адміністративного законодавства.  

Важливим аспектом ефективної боротьби з протидії 

кримінальними правопорушеннями в бюджетній сфері є здійснення 

протидії розслідуванню таких злочинів. До типових способів протидії 

розслідуванню злочинів, пов’язаних з порушеннями бюджетного 

законодавства, на думки практичних працівників правоохоронних 

органів, слід віднести: а) знищення, приховування або фальсифікація 
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документів, що відображають операції з бюджетними коштами (71,8 

%); б) здійснення “тиску” на свідків злочинних дій (51,8 %); в) 

втручання у процес розслідування корумпованих представників 

органів державної влади (30,9 %); г) використання корумпованих 

працівників правоохоронних органів для протидії розслідуванню 

(25,5 %); ґ) протиправні дії стосовно слідчого або інших осіб, які 

беруть участь у розслідуванні (співробітників оперативних 

підрозділів, експертів тощо) (14,5 %); д) утворення негативної 

суспільної думки щодо процесу розслідування (11,8 %)[3, с.11]. 

Підводячи підсумок, відзначимо, що бюджетні злочини 

вчиняються в умовах розгалуженого та проблемного бюджетного 

законодавства, що проявляється в суперечливості його норм, їхній 

мінливості, періодичному характері дії. Тому необхідні швидкі та 

обґрунтовані законодавчі зміни до ст. 211 КК України з метою 

удосконалення конструкції диспозиції, в першу чергу, щодо предмета 

цього злочину, що дозволить проводити значно ефективнішу 

боротьбу зі злочинністю у бюджетній сфері та мобілізувати значно 

більший бюджетний ресурс для реалізації соціальних складових 

бюджетів різних рівнів.  
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4. Узагальнення судової практики щодо проведення аналізу та 

вивчення окремих проблемних питань правозастосування норм 

закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів у сфері 

господарської діяльності. URL: 

http://zib.com.ua/ua/print/7465uzagalnennya_sudovoi_praktiki_schodo_pr

ovedennya_analizy.html. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри права                                        

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

Панькевич В. М. 
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аспірант кафедри фінансового права 

юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

м. Київ, Україна 

 

ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Вaгoмoю прoблeмoю бюджeтнoгo прoцeсу є систeмaтичнe 

пoрушeння бюджeтнoї дисциплiни йoгo учaсникaми. Aнaлiзуючи oкрeмi 

стaдiї бюджeтнoгo прoцeсу в Укрaїнi упрoдoвж 2004 – 2017 р., мoжнa 

кoнстaтувaти фaкт хрoнiчнoгo нeсвoєчaснoгo прийняття бюджету 

упoвнoвaжeними дeржaвними oгaнами (тaбл. 1.). Звiснo, тaкa дiяльнiсть, 

aбo ж бeздiяльнiсть упoвнoвaжeних дeржaвних oгaнiв призвoдить дo 

рoзбaлaнсувaння бюджeту чeрeз пoрушeння тeрмiнiв  йoгo прийняття, a 

тaкoж чeрeз нeдooпрaцювaння нa нaлeжнoму рiвнi сaмoгo дoкумeнту, 

щo рoбить йoгo нeeфeктивним i зумoвлює здiйснeння мaсштaбних змiн. 

Вaжливoю вaдoю бюджeтнoгo прoцeсу в Укрaїнi, щo виникaє нa 

стaдiї прийняття i викoнaння, є йoгo нeдoстaтня прoзoрiсть. У 2015 р. 

пeрший крoк щoдo пiдвищeння вiдкритoстi, прoзoрoстi тa публiчнoстi 

бюджeтнoгo прoцeсу булo здiйснeнo шляхoм прийняття Зaкoну Укрaїни 

«Прo вiдкритiсть викoристaння публiчних кoштiв». Oднaк ввeдeння 

цьoгo зaкoну в дiю вiдклaлoся. Крiм тoгo, зaмiсть прoзoрoстi виниклa 

пaрaдoксaльнa ситуaцiя: вiдпoвiднo дo змiн Бюджетного кодексу 

Укрaїни, виключнo Мiнiстeрствo фiнaнсiв Укрaїни зoбoв’язується 

публiкувaти iнфoрмaцiю вiд мiсячних дo рiчних пoкaзникiв викoнaння 

бюджeту. З сiчня 2015 р. Дeржaвна кaзнaчeйська служба Укрaїни 

припинила рoзмiщeння нa свoєму oфiцiйнoму сaйтi вiдпoвiднoї 

iнфoрмaцiї, a Мiнiстeрствo фiнaнсiв Укрaїни публiкує тaкi дaнi iз 

зaпiзнeнням нa мiсяць, щo нe дoзвoляє oпeрaтивнo oцiнювaти пoтoчний 

стaн публiчних фiнaнсiв. Вiдсутнiсть iнфoрмaцiї щoдo вiдпoвiднoстi 

плaнoвих пoкaзникiв фaктичним, нe дaє мoжливoстi oцiнити 

eфeктивнiсть бюджeтнoгo плaнувaння тa викoнaння бюджeту. 

Дoсить чaстo пoрушуються сaмi нoрми чиннoгo зaкoнoдaвствa: 

пeрeвищeння грaничнoгo рoзмiру бюджeтнoгo дeфiциту тa дeржaвнoгo 

бoргу, нaдмiрнe викoристaння бюджeтних кoштiв aбo ж їх спрямувaння 

нa цiлi, щo нe пeрeдбaчeнi зaкoнoм, нeeфeктивнe викoристaння 

бюджeтних кoштiв i їх рoзпoрoшeння, нeдoфiнaнсувaння oкрeмих 

витрaт i т.д. 
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Тaблиця 1. 

Стaтистикa тeрмiнiв рeaлiзaцiї oкрeмих eтaпiв бюджeтнoгo 

прoцeсу в Укрaїнi прoтягoм 2004 – 2018 рр.  

Бюджeтний 

рiк 

Дaтa 

пoдaння 

прoeкту ЗУ 

«Прo 

Дeржaвний 

бюджeт 

Укрaїни» 

КМУ дo 

ВРУ 

Дaтa 

рeєстрaцiї 

прoeкту ЗУ 

«Прo 

Дeржaвний 

бюджeт 

Укрaїни» 

ВРУ 

Дaтa 

прийняття 

ЗУ «Прo 

Дeржaвний 

бюджeт 

Укрaїни» 

Кiлькiсть 

рeдaкцiй 

(внeсeних 

змiн дo 

прийнятoгo 

ЗУ «Прo 

Дeржaвний 

бюджeт 

Укрaїни») 

2004 09.09.2003 р. 10.09.2003 р. 27.11.2003 р. 9 

2005 14.09.2004 р. 13.12.2004 р. 23.12.2004 р. 9 

2006 14.09.2005 р. 15.09.2005 р. 20.12.2005 р. 8 

2007 14.09.2006 р. 12.12.2006 р. 19.12.2006 р. 7 

2008 11.09.2007 р. 26.12.2007 р. 28.12.2007 р. 10 

2009 13.09.2008 р. 23.12.2008 р. 26.12.2008 р. 15 

2010 12.09.2009 р. 15.09.2009 р. 27.04.2010 р. 8 

2011 08.12.2010 р. 10.12.2010 р. 23.12.2010 р. 15 

2012 14.09.2011 р. 15.09.2011 р. 22.12.2011 р. 15 

2013 12.09.2012 р. 03.12.2012 р. 06.12.2012 р. 12 

2014 11.09.2013 р. 14.09.2013 р. 16.01.2014 р. 10 

2015 12.12.2014 р. 12.12.2014 р. 28.12.2014 р. 10 

2016 14.09.2015 р. 22.12.2015 р. 25.12.2015 р. 8 

2017 03.10.2016 р. 06.10.2016 р. 26.12.2016 р. 5 

2018 15.09.2017 р. 22.09.2017 р. 07.12.2017 р. 4 

 

Зaувaжимo, щo  щe oднiєю вaдoю бюджeтнoгo плaнувaння є 

зaлeжнiсть програмно-цільового методу (далі – ПЦМ) тa 

сeрeдньoстрoкoвoгo бюджeтнoгo плaнувaння тa прoгнoзувaння вiд 

пoлiтичнoї тa eкoнoмiчнoї кoн’юнктури. Внaслiдoк цьoгo: зaкoни прo 

Дeржaвний бюджeт Укрaїни ухвaлюються з хрoнiчним зaпiзнeнням 

(див. тaбл. 1.); звичaйнoю прaктикoю стaлo ухвaлeння зaкoнiв прo 

бюджeт в пaкeтi з iншими зaкoнoдaвчими aктaми, якi суттєвo змiнювaли 

пoдaткoвe сeрeдoвищe чи зaсaди дiяльнoстi рoзпoрядникiв бюджeтних 

кoштiв; Oснoвнi нaпрями бюджeтнoї пoлiтики у 2013, 2014 тa 2015 рр. 

нe ухвaлювaлися; прoгнoз Дeржaвнoгo бюджeту нa нaступнi зa 

плaнoвим двa бюджeтнi пeрioди oстaннiми рoкaми нe зaстoсoвується у 

бюджeтнoму прoцeсi. 
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Сучaсний стaн функцioнувaння бюджeтнoї систeми Укрaїни 

вимaгaє зaбeзпeчeння прoзoрoстi, сaмoстiйнoстi у прoцeсi фoрмувaння 

тa викoристaння бюджeтiв з мeтoю пiдвищeння eфeктивнoстi 

aдмiнiстрaтивних пoслуг. Зaсoбoм, щo дaє змoгу бiльш eфeктивнo i 

прoзoрo викoристoвувaти бюджeтнi кoшти, є ПЦМ бюджeтувaння, 

пoeтaпнe впрoвaджeння якoгo вiдбувaється в Укрaїнi з 2002 рoку.  

ПЦМ пeрeдбaчaє якiснo нoвий пiдхiд дo бюджeтнoгo прoцeсу, щo 

бeзпoсeрeдньo пoв'язує рeсурснe зaбeзпeчeння бюджeтних устaнoв iз 

рeзультaтaми їхньoї дiяльнoстi. У цих умoвaх фoрмувaння i 

викoристaння бюджeтних кoштiв здiйснюється у вiдпoвiднoстi з цiлями 

тa зaвдaннями дeржaвнoї пoлiтики, при цьoму oдeржувaчi 

aдмiнiстрaтивних пoслуг в oбoв'язкoвoму пoрядку мaють зaбeзпeчувaти 

дoсягнeння встaнoвлeних кiнцeвих сoцiaльнo – eкoнoмiчних 

рeзультaтiв. 

Oтжe, ПЦМ вимaгaє чiткoї oрiєнтaцiї нa кiнцeвий рeзультaт. Цe 

пeрeдбaчaє, щo, пo – пeршe, вихiдним пунктoм упрaвлiння є цiлi 

сoцiaльнo – eкoнoмiчнoгo рoзвитку систeми, пo – другe, бюджeтнi 

кoшти тa вaрiaнти їх викoристaння рoзглядaються як мoжливoстi 

рeaлiзaцiї i спoсoби дoсягнeння цих цiлeй, пo – трeтє, систeмa мeтoдiв тa 

прийoмiв мaє визнaчити тaкий рoзвитoк рeсурснoгo пoтeнцiaлу i 

сoцiaльнo – eкoнoмiчнoї систeми в цiлoму, який би зaбeзпeчив 

нaйeфeктивнiшe дoсягнeння її цiлeй.  

 

Література 

1. Oфiцiйний вeб-пoртaл Дeржaвнoї кaзнaчeйськoї служби 

Укрaїни [Eлeктрoнний рeсурс]. – Рeжим дoступу: 

http://www.treasury.gov.ua/ 

2. Oфiцiйний вeб-пoртaл Iнституту бюджeту тa сoцiaльнo –

eкoнoмiчних дoслiджeнь (IБСEД) [Eлeктрoнний рeсурс]. – Рeжим 

дoступу: http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/BudgetEcon. 

3. Oфiцiйний вeб-пoртaл Рaхункoвoї пaлaти Укрaїни 

[Eлeктрoнний рeсурс]. – Рeжим дoступу: http://www.ac-rada.gov.ua/ 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри Фінансового права 

КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ, Чуприна Л. М. 
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ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС 

принесла зміни і нові вимоги до законодавства, що регулює права 

інтелектуальної власності.  

У законодавстві України право інтелектуальної власності 

регулюється ЦКУ, Законом України «Про авторське право і суміжні 

права» та іншими законодавчими актами України.  

Варто зазначити, що важливою у регулюванні цього питання є і 

угода TRIPS-  Уго́да про торгове́льні аспе́кти прав інтелектуа́льної 

власності.  Це міжнародна угода, що адмініструється СОТ та 

встановлює мінімальні стандарти для визнання та захисту основних 

об'єктів інтелектуальної власності. 

У  Угоді про асоціацію з ЄС ретельно висвітлене питання 

регулювання права власності. Передбачено прийняття Європейських 

стандартів та норм. Ключовою метою нововведень  є досягнення 

гідного рівня захисту інтелектуальних прав, спрощення створення та 

комерційного використання інноваційних продуктів. Отже, у Угоді про 

асоціацію передбачено наступні нововведення до застосування права 

приватної власності. 

1) Авторське право та суміжні права - термін дії авторських прав 

на критичні та наукові публікації (не більше 30 років із дати публікації) 

та на оригінальні фотографії (протягом життя автора та 70 років після 

його смерті). Угодою також забороняється незаконне видалення або 

зміна електронної інформації про управління правами. 

2) Комп’ютерні програми- якщо програму створив працівник то 

всі виключні майнові права на програму належать роботодавцю (якщо 

інше не передбачено договором). 

3) Географічні зазначення - забороняється комерційне 

використання, а також імітація (у тому числі переклад, додавання слів 

«стиль», «тип», «спосіб», «який вироблений у», «імітація», 

«смак»,«подібний» тощо).  
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4)Торгові марки - Україн взяла на себе ряд зобов’язань щодо 

внесення змін в законодавство щодо ТМ. По-перше, відкриття для 

загального доступу електронної бази поданих заявок на реєстрацію ТМ. 

Сьогодні  база поданих на реєстрацію ТМ є закритою, інформацію 

можна отримати тільки замовивши пошук у філії Державного 

підприємства “Інститут промислової власності”. По-друге, тепер існує 

декілька  способів придбання прав на торговельну марку: 1) подача 

заявок на реєстрацію у патентні відомства країн; 2) подача заявки на 

отримання регіональної торгової марки, наприклад на реєстрацію 

торгової марки Європейського союзу; 3) подача міжнародної заявки (із 

зазначенням потрібних країн) на реєстрацію торгової марки. 

Збільшиться термін невикористання ТМ для дострокового припинення 

свідоцтва з 3 до 5 років. 

5) Захист зовнішнього вигляду продукції на території ЄС- буде 

забезпечено захист незареєстрованих промислових зразків. Термін дії 

зареєстрованого промислового зразка буде збільшений з 15 до 25 років. 

Отже, можна зробити висновок, що Угода про Асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом принесла корисні нововведення, 

метою яких є поліпшення законодавства у сфері регулювання прав 

інтелектуальної власності. 

 

Література 

1. Правове регулювання інтелектуальної власності й інноваційних 

відносин в угода про асоціацію України та ЄС/А.Олефір-Теорія і 

практика інтелектуальної власності – Київ,5/2014.-с.79-93 

2. Ортинська М.Ю.Захист прав інтелектуальної власності 

українських підприємств при виході на ринки ЄС [Електронний 

ресурс] / Ортинська М.Ю.– Режим доступу: 

http://www.chamber.kr.ua/images/exp-

imp/Zaxist%20prav%20intelektualnoji%20vlasnosti%20na%20rinkax%20Je

S.pdf 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент, доцент 

кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права 

КНТЕУ, Дараганова Н. В. 
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ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ  

ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 

 

На сучасному етапі розвитку України актуальним питанням є 

протидія злочинам у сфері господарської діяльності. В тій чи іншій мірі 

економіка держави зазнає шкоди від господарського злочину будь-

якого ступеня тяжкості. 

Попри все, явище економічної злочинності недосліджене до кінця. 

Серед наукових робіт в цій сфері виділяють праці В. Поповича,                  

А. Яковлєва, А. Медведєва, М. Мельника.  

У юридичній літературі відмічається, що економічна злочинність 

– це сукупність умисних корисливих злочинів і осіб, які їх вчинили, у 

сфері легальної і нелегальної економічної діяльності, головним 

безпосереднім об’єктом яких є відносини власності і відносини у сфері 

виробництва, обміну, розподілу  і  споживання товарів та послуг [1, 

с.133].  

Як зазначає Журавльова В. Ю., економічним злочинам притаманні 

такі риси як: особлива небезпечність, високоінтелектуальний характер, 

швидка адаптація злочинців до нових форм і методів підприємницької 

діяльності, банківських валютних та митних технологій [2]. 

З огляду на це і враховуючи положення Кримінального Кодексу 

України, можна стверджувати, що економічна злочинність – це 

сукупність економічно вигідних злочинних діянь, передбачених 

Кримінальним Кодексом України, метою яких є незаконне 

привласнення чужого майна, об’єктом яких виступають охоронювані 

суспільством відносини власності. Основним елементом забезпечення 

економічної безпеки держави є робота з виявлення та запобігання 

загрозам економічній безпеці держави. 

Згідно зі статистичними даними сукупна кількість розкритих 

економічних правопорушень в останні роки продовжує значно 

зменшуватись, що вказує на послаблення боротьби з економічною 

злочинністю.  

Наприклад, обсяг зафіксованих правопорушень у цій сфері за   

2016 рік сягає 6940, в той час, коли в 2015 році було виявлено 7628; за 

2016 рік виявлено 681 факт фіктивного підприємництва, тоді як у 2015 
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році – 885; у 2016 році виявлено 63 випадки шахрайства з фінансовими 

ресурсами, а у 2015 році – 133. Враховуючи, що економічні злочини 

мають прихований характер, наведені дані змушують замислитись [3]. 

Слід зауважити, що функціонування господарської діяльності та 

відкриття злочинів у цій сфері прямо залежить від ефективної системи 

правового регулювання економіки.  

Аналіз ситуації свідчить, що подолання проблем економічних 

злочинів сповільнюють наступні чинники: 

– низький рівень соціального та грошового забезпечення 

громадян; 

– низький рівень моральності і похідне від цього бажання 

швидкого збагачення; 

– провокація отримання неправомірного заробітку. 

Але основним фактором високого рівня економічних злочинів 

залишається часткова втрата державного контролю у сфері 

регулювання економічних процесів. Щороку злочинці вигадують нові 

способи вчинення неправомірних діянь, які стають більш витонченими 

та важко виявляються.  

За думкою Дудорова О. О. до слабких місць розділу VII 

Особливої частини КК України є підстави відносити: складність, 

нечіткість і непродуманість ряду законодавчих формулювань ознак 

складів злочинів; не розробленість понятійного апарату; надмірність 

бланкетності при конструюванні кримінально-правових норм про 

відповідальність за господарські злочини; довільність параметрів 

показників, які характеризують суспільно небезпечні наслідки або 

предмети злочинних посягань; неузгодженість кримінально-правових 

формулювань з положеннями базового законодавства, що регулює 

господарську діяльність [4, с. 878]. 

Ця думка дійсно є обґрунтованою. Підсумовуючи вищезазначене, 

ми можемо додати, що для зменшення рівня економічної злочинності 

необхідна низка запобіжних заходів, які повинні здійснюватися на 

постійній основі: 

– ефективне державне регулювання і управління системою 

запобігання злочинності у сфері економіки;  

– унеможливлення корупційних зв’язків між службовими особами 

суб’єктів господарської діяльності та службовими особами органів 

державної влади;  

– удосконалення чинного законодавства, зменшення кількості 

нормативних актів та протиріч між ними;  

– більш ефективна робота правоохоронних і контролюючих 

органів держави щодо протидії злочинності у сфері економіки; 
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 – достатній рівень науково - практичних розробок актуальних 

проблем протидії злочинам у сфері економіки. 

Нормативно - правова основа протидії злочинності у сфері 

господарської діяльності може бути дієвою лише за умови постійного 

вдосконалення та врахування сучасних реалій економічного розвитку 

держави. Тому, по-перше, необхідне удосконалення нормативно-

правових актів через їх систематизацію – своєрідне очищення від 

значної кількості застарілих та відомчих актів, що дасть змогу 

суб’єктам господарювання вести прозору діяльність та виключить 

можливість протиправної господарської діяльності. 

 По - друге, видалення суперечливості між різними правовими 

актами українського законодавства (цивільного, господарського, 

фінансового, податкового тощо), яке негативно впливає як на процес 

реалізації прав, так і на виконання обов’язків усіма суб’єктами 

економічних відносин.  
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та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» № 2245-19 від 

07.12.2017 [3] було розширено перелік операцій, які визнаються 

контрольованими. На сьогодні, згідно з підпунктом "ґ" підпункту 

39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПК України 

контрольованими також визнаються господарські операції, що 

здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в 

Україні.  

При цьому слід зазначити, що до 2018 року ДФС України у 

відповідь на питання щодо таких операцій стверджувала, що останні не 

можуть визнаватися контрольованими. Так, у листі ДФС від 24.10.2016 

№22921/6/99-99-15-02-02-15 [2] було вказано, що операції, здійснені 

між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, не 

вважаються контрольованими «оскільки здійснюються в межах однієї 

особи». Слід наголосити, що така аргументація щодо не 

контрольованості операцій між нерезидентом та його постійним 

представництвом заслуговує на критику. Оскільки таке твердження 

суперечить визначенню постійного представництва, наведеному у 

підпункті 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 ПК України, а також 

визначенню і самій концепції постійного представництва, що 

розроблена і використовується у межах Модельних конвенцій ОЕСР [5] 

та ООН [4]. 

Принцип «витягнутої руки» у межах цих конвенцій і коментарів 

до них використовується для визначення прибутку, що повинен бути 

віднесений до постійного представництва, зокрема і в його відносинах з 

нерезидентом, до якого таке представництво належить. З огляду на це, 

положення підпункту 141.4.7 пункту 141.4 статті 141 та підпункту "ґ" 

підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПК України в 

оновленій редакції, які окремо вказують на те, що прибуток постійного 

представництва нерезидента повинен визначатися на основі принципу 

«витягнутої руки» є доцільними нововведеннями. Визначення 

постійного представництва наводиться в статті 5 Модельних конвенцій 

ОЕСР та ООН. В статті 7 цих конвенцій визначені принципи віднесення 

прибутку до постійного представництва нерезидента. Як слушно звертає 

увагу B.A. Гидирим [1], первинно значення статті 7 було недооціненим, 

оскільки більшість транскордонних операцій здійснювалися дочірніми 

компаніями мультинаціональних корпорацій, а не їх представництвами 

та філіалами. Відтак, більшість питань щодо оподаткування таких 

операцій було пов’язано з питаннями операцій між асоційованими 

(пов’язаними) підприємствами та відповідно тлумаченням статті 9 

Модельних конвенцій ОЕСР та ООН (яка присвячена асоційованим 
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підприємствам), а також правилами трансфертного ціноутворення, що 

врегульовують відносини між окремим (самостійними) компаніями 

мультинаціональних корпорацій, а не їх постійними представництвами.  

Однак в силу розвитку електронної економіки, ОЕСР було 

розроблено авторизований підхід до визначення прибутку постійного 

представництва. Названий підхід застосовує до постійного 

представництва ті ж принципи, що застосовуються до дочірніх 

компаній, згідно зі статтею 9 Модельної конвенції ОЕСР і Настанови 

ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення. У коментарі до Модельної 

конвенції ОЕСР вказується, що при визначенні прибутку постійного 

представництва повинна застосовуватися юридична фікція, згідно з 

якою, таке постійне представництво повинно розглядатися як окреме і 

незалежне підприємство.  

Така фікція є наслідком обраного підходу, згідно з яким, прибуток 

постійного представництва повинен визначатися за принципом 

«витягнутої руки». Принципи віднесення прибутку до постійного 

представництва визначені у статті 7 Модельної конвенції ОЕСР. Пункт 

2 статті 7 вказує, що для цілей цієї статті і статей [23 А] [23 В] 

прибуток, який відноситься у кожній з Договірних держав до постійного 

представництва, відповідно до пункту 1 цієї статті, є тим прибутком, 

який би постійне представництво могло отримати, зокрема у його 

відносинах із іншими частинами підприємства, якби воно було окремим 

та незалежним підприємством, та здійснювало таку ж або порівнювану 

діяльність на таких же чи подібних умовах, беручи до уваги функції, що 

виконуються, активи, що використовуються та ризики, що приймаються 

підприємством через постійне представництво і через інші частини 

підприємства.  

Можна сказати, що у національному законодавстві також 

прийнята фікція незалежності постійного представництва, зокрема, це 

відображено в підпункті 141.4.7 пункту 141.4 статті 141 ПК України. 

Зокрема, дана норма передбачає, що постійне представництво 

прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який 

провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента.  
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грошового обігу. Більшість економістів та фінансистів відносять 

регулювання таких розрахунків до завдань фінансового права. 

Академік НАПрН України, професор Л.К. Воронова вважає, що 

безготівкові розрахунки – це грошові розрахунки, які здійснюються 

шляхом записів за рахунками в банках, коли гроші списуються банками 

з рахунку платника й зараховуються на рахунок одержувача [1]. 

Основними відмінностями безготівкових розрахунків від 

готівкових є те, що обов’язковим учасником цих розрахункових 

відносин виступає банк (або кілька банківських установ) та особливості 

правового регулювання таких економічних відносин. 

Нормативно-правовою основою безготівкового грошового обігу в 

Україні є положення Конституції України, Закону України "Про 

Національний банк України”, Закону України “Про платіжні системи та 

переказ коштів в Україні”, Інструкції про міжбанківський переказ 

коштів в Україні в національній валюті, та інших нормативно-правових 

актів. 

Основна організація та правила безготівкового грошового обігу на 

території України встановлені Законом України “Про платіжні системи 

та переказ коштів в Україні”. Так, відповідно до ст. 3 цього Закону 

кошти існують у готівковій формі (формі грошових знаків) або у 

безготівковій формі (формі записів на рахунках у банках). Грошові 

знаки випускаються у формі банкнот і монет, що мають зазначену на 

них номінальну вартість. Гривня як грошова одиниця України є єдиним 

законним платіжним засобом в Україні, приймається всіма фізичними і 

юридичними особами без будь- яких обмежень на всій території 

України для проведення переказів та розрахунків. Цей Закон визначає 

загальні засади функціонування платіжних  

систем і систем розрахунків в Україні, поняття та загальний  порядок 

проведення переказу коштів у межах України, встановлює 

відповідальність суб'єктів переказу, а також визначає загальний порядок 

здійснення нагляду за  платіжними системами [2]. 

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про Національний банк 

України". Національний банк встановлює правила, форми і стандарти 

розрахунків банків та інших юридичних і фізичних осіб в економічному 

обігу України із застосуванням як паперових, так і електронних 

документів та готівки, координує організацію розрахунків. 

Національний банк забезпечує здійснення міжбанківських розрахунків 

через свої установи, дає дозвіл на проведення міжбанківських 

розрахунків через прямі кореспондентські відносини комерційних 

банків та через їх власні розрахункові системи [3]. 
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“Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній 

валюті” встановлює, що для здійснення розрахункових операцій можуть 

застосовуватись такі види платіжних інструментів: меморіальний ордер, 

платіжне доручення, платіжна вимога-доручення, платіжна вимога, 

розрахунковий чек, акредитив. Крім того, документи можуть надаватися 

на паперових носіях та в електронному вигляді та  встановлює загальні 

правила, види і стандарти розрахунків клієнтів банків та банків у 

грошовій одиниці України на території України, що здійснюються за 

участю банків [4]. 

Проте в умовах розвитку України в європейському напрямку 12 

лютого 2016 року для того, аби забезпечити ефективніше 

функціонування безготівкових розрахунків та збільшення контролю за 

цільовим використанням коштів розглядалась Концепція проекту 

Закону України про внесення змін до Закону України «Про платіжні 

системи та переказ коштів в Україні». Головна ціль цього проекту - 

надати право банкам України відкривати рахунки юридичним особам- 

нерезидентам, створити загальний Реєстр платіжної інфраструктури, 

надати право небанківським фінансовим установам здійснювати випуск 

електронних грошей, удосконалити порядок здійснення нагляду 

платіжних систем. Проте, станом на 20 червня 2017 року  законопроект 

відхилено та в результаті відбулося переформування ринку платіжних 

послуг та здійснено дозвіл надання безготівкових розрахунків 

небанківським фінансовим установам. Це дало можливість значно 

розвиватись безготівкових розрахункам , розширити  послуги та 

збільшити контроль за здійсненням безготівкових розрахунків [5]. 

Проаналізувавши правове регулювання безготівкових розрахунків 

в Україні, можна стверджувати, що використання та удосконалення 

системи безготівкових розрахунків має значні переваги та перспективи 

розвитку в цілому. Проте, для ефективного функціонування такої 

системи діючих законів не достатньо. На нашу думку, при збільшенні 

випуску електронних грошей необхідно збільшити контроль за їх 

цільовим використанням та регулювання обміну, створення відповідних 

обмежень в використанні безготівкових розрахунків, для того щоб 

уникнути кризи та економічного спаду в країні загалом.  
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СУТНІСТЬ ТА ВИЗНАННЯ КРИПТОВАЛЮТ У 

ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 

 

Останнім часом в Україні спостерігається системна втрата 

впевненості громадян у фінансовій системі. Вкладники все менше 

довіряють банкам, а ті у свою чергу не довіряють своїм клієнтам, 

оскільки збільшилася кількість неплатоспроможних громадян. Система 

грошового обігу продемонструвала крайню нестабільність в період 

світової фінансової кризи 2008-2009 років. Саме в цей час довіра до 

американського долара послабшала і в суспільстві з’явилися ідеї щодо 

створення нових валют, зокрема регіональних. Тоді формується 

пірингова платіжна система «Bitcoin», розроблена Сатоші Накамото, та 

вперше застосовується термін «криптовалюта». Перші згадки про 

криптовалюту ,як нову альтернативну систему розрахунків належать 

японцеві Вей Дай і датуються 1998 роком. Сьогодні існує дуже велика 

кількість криптовалют. Ринок криптовалют (або «віртуальних» чи 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2346-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04
http://management.fmm.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/12/Cashless-economy_05.12.2017.pdf
http://management.fmm.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/12/Cashless-economy_05.12.2017.pdf
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«електронних» грошей) успішно функціонує і дає можливість 

проаналізувати динаміку вартості, попиту та пропозиції близько 90-100 

різних криптовалют [3]. Серед найбільших за обсягом капіталізації 

криптовалют такі, як: Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Dash, Ripple, 

Monero, Litecoin, NEM, Augur, MaidSafeCoin та інші.     

   Найпоширенішою і найдорожчою криптовалютою є 

біткойн (Bitcoin) (далі ВТС). Біткойн (англ. Bitcoin, від bit - «біт» і coin - 

«монета») - пірингова платіжна система, яка використовує однойменну 

розрахункову одиницю і однойменний протокол передачі даних. Для 

забезпечення функціонування і захисту системи використовуються 

криптографічні методи. Вся інформація про транзакції між адресами 

системи доступна у відкритому вигляді. Проведені операції незворотні, 

електронний платіж між двома сторонами відбувається без 

посередників. Але є можливість залучення третьої сторони-гаранта за 

допомогою мультипідпиcу. Засоби ніхто не може заморозити, навіть 

тимчасово, за винятком самого власника. За допомогою спеціальних 

обмінних пунктів в онлайн-мережах (WebMoney) або через брокера 

Форекса (FXOpen) криптовалюту можна обміняти на основні валюти 

світу. Також біткойни можна отримати в результаті прийняття оплати за 

надані товари та послуги або через купівлю безпосередньо у іншого 

власника. Оскільки ця валюта є нематеріальною, користувачі виконують 

операції з валютою напряму без допомоги посередників.    

      

Придбати BTC можна так: 1) у приватних осіб – через 

спеціалізовані сайти; 2) в обмінниках – їх можна обміняти на інші 

електроні валюти або відкрити гаманець для їх зберігання з допомогою 

банківської карти; 3) на біржі – цей спосіб придбання і заробітку на 

різниці курсів можливий тільки за умови знання особливостей роботи 

біржі; 4) отримати BTC можна в обмін на інші товари та послуги. В 

цьому випадку продавець отримує монети на особовий bitcoin-рахунок; 

5) через bitcoin-майнінг – це вид заробітку BTC завдяки програмному 

забезпеченню комп’ютера та його потужності [5].      

На нашу думку, однією з головних переваг цієї валюти є те, що 

вона захищена від інфляції, оскільки процедура емісії запрограмована 

на зменшення кількості віртуальних грошей в обороті. Привабливим для 

інвесторів є і те, що на курс біткойнів не впливають політичні умови або 
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діяльність Центральних банків країн. Курс такої валюти залежить тільки 

від попиту та пропозиції на неї: обсяг попиту залежить від того, скільки 

товарів і послуг можна придбати за біткойни, а пропозиція жорстко 

обмежена. Кількість компаній, які приймають платежі біткоінами з 

кожним днем збільшується. Серед них «VirginGalactic», «The New York 

Times», «CNN», «Reuters», «Zynga», «Оverstock» і «Tiger Direct», а 

також американські підрозділи організації «Червоний Хрест», які 

приймають пожертви у біткоінах [3].       

  Як і в інших пострадянських державах, в Україні біткойн ще 

не отримав широкого поширення, хоча в інтернет-сфері 

використовується досить активно. У нашій країні досить проблематично 

використовувати дану валюту в повсякденній діяльності, оскільки 

неможливо оплачувати нею товари чи послуги. Лише одиниці 

українських онлайн-магазинів і підприємств вказують на своїх сайтах 

про те, що приймають криптовалюту, як форму оплати.  

Національний банк України заявив, що використання BTC може 

супроводжуватися високим ризиком. У роз’ясненні зазначено, що 

«згідно з Конституцією України (ст. 99), Цивільним кодексом України 

(ст. 192), Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в 

Україні» (ст. 3) та Декретом Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 

р. № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного 

контролю» (ст. 3) гривня як грошова одиниця України є єдиним 

законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними і 

юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України 

для проведення переказів та розрахунків. Однією з функцій 

Національного банку України є монопольне здійснення емісії 

національної валюти України та організація готівкового грошового 

обігу (ст. 7 Закону України «Про Національний банк України»). Випуск 

та обіг на території України інших грошових одиниць і використання 

грошових сурогатів як засобу платежу забороняються (ч. 2 ст. 32 Закону 

України «Про Національний банк України») [1, 2]. 

 Враховуючи зазначене вище, ми дійшли до висновку, що 

Національний банк України розглядає «віртуальну 

валюту/криптовалюту» Bitcoin,як грошовий сурогат, який не має 

забезпечення реальною вартістю і не може використовуватися 

фізичними та юридичними особами на території України, як засіб 
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платежу, оскільки це суперечить нормам українського законодавства. 

Цієї думки дотримується і уряд Франції, який рекомендував утриматись 

від використання BTC. 

Незважаючи на все це, Україна входить у топ-5 країн світу за 

кількістю користувачів різними біткойн-гаманцями. Водночас у 

травні 2017 року в Україні відкрили перший bitcoin-автомат. Автомат 

цифрової валюти розташований в одному з торговельних центрів Одеси 

і підтримує операції в обох напрямках: біткоін можна придбати за 

гривні, а також можна продати і отримати гривні на руки. Українські 

чиновники вже розглядають криптовалюту, як інвестиційний актив. 

Наприклад, депутат від БПП Олександр Урбанський і його брат — глава 

Одеської облради Анатолій Урбанський — придбали біткойнів на 73 

мільйони гривень, що зазначено в їхніх деклараціях [4]. 

Враховуючи «незалежність» біткойну від світових фінансових 

систем, ставлення до нього неоднозначне, а в багатьох країнах статус 

криптовалюти досі не визначений. Біткойн кваліфікують як віртуальну 

валюту, грошовий сурогат, нематеріальну цінність, віртуальний товар 

тощо.  Наприклад, в Японії біткойн є законним платіжним засобом 

з податком на його купівлю. У Китаї біткойн уважається віртуальним 

товаром, а не валютою, операції з біткойнами заборонені для банків, але 

дозволені для фізичних осіб. В Австралії біткойн розглядається як 

власність, а транзакції з ним — як бартер. Навіть в одній країні різні 

державні установи, міністерства, суди можуть ставитися до 

криптовалюти по-різному. Приміром, у США біткойни вважають лише 

віртуальною валютою, а ставлення до криптовалюти залежить від 

штату. У той же час Комісія з цінних паперів і бірж США двічі 

відмовилася допускати біткоіни на біржу [4].     

      На нашу думку, незважаючи на всі 

переваги використання криптовалюти Bitcoin, вона може становити 

певну небезпеку для фінансової системи через її неконтрольованість та 

невизнання в правовому аспекті як в Україні, так і в багатьох країнах 

світу. 
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АДМІНІСТРАТИВНІ  РЕГУЛЯТОРИ БАНКІВСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ І СВІТУ 

 

На сьогоднішній день банківська система України знаходиться у 

стані глибокої депресії, економічні показники мають тенденцію до 

подальшого спадання – а отже, вивчення характеристик та порівняння 

світових лідируючих аналогів та вітчизняної банківської системи може 

стати поштовхом до змін в структурі та функціонуванні останньої, що в 

свою чергу може стати підгрунтям для економічного зростання. 

Банківська система України переживає важкі часи і вивчення 

структурних особливостей разом із порівняльною характеристикою 

лідируючих банківських форвардів світу – запорука успіху [1]. 

Банківська система України заснована після прийняття Верховною 

Радою України у березні 1991 року Закону України «Про банки і 

http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4/147.pdf
http://global-national.in.ua/archive/5-2015/168.pdf
http://global-national.in.ua/archive/5-2015/168.pdf
http://cad.kpi.ua/attachments/093_2017d_Sydorenko.pdf
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банківську діяльність» та складається з Національного банку України та 

банків різних видів і форм власності. Національний банк України є 

центральним банком, який проводить єдину державну грошово-

кредитну політику з метою забезпечення стабільності національної 

грошової одиниці [2]. 

Останнім часом банківська система України на межі краху, 

оскільки не виконує своїх реальних функцій. Найголовнішою 

проблемою є не спроможність банків видавати кредити в повній мірі 

людських потреб.Тому доцільно проаналізувати банківські системи 

деяких країн світу з метою отримання досвіду реорганізації банківської 

системи України [3]. 

Однією з найстабільніших банківських систем світу є банківська 

система Швейцарії. Швейцарія – важливий світовий фінансовий 

центр.Швейцарія - поза військових, політичних і расових конфліктів. З 

усього світу сюди стікаються банківські вклади. Швейцарія є 

транзитним пунктом міжнародних фінансових потоків. Швейцарський 

франк входить до числа основних резервних валют світу. Банківська 

система Швейцарії: має ряд особливостей у своїй роботі,є однією з 

найстаріших і найбільших у світі,регулюється Органом нагляду за 

фінансовими ринками Швейцарії [4]. 

Перша особливість яку слід відмітити це таємниця вкладу. 

Швейцарії банківська таємниця – захищається законодавчо право будь-

якої людини тримати в секреті інформацію про кількість і навіть ная 

вність у нього коштів на банківському рахунку. Другою особливістю є 

відсутність податків. Всі доходи, отримані у вигляді відсотків від 

вкладів, у вигляді доходів від трастових операцій не оподатковуються, 

що є часом вирішальним доказом на користь співпраці з банком. Третя 

особливість – номерні рахунки. Іменні банківські рахунки відсутні, 

замість них кожному рахунку присвоюється певний номер. Останньою 

особливістю є захист особистої інформації вкладників [5]. 

Я вважаю ,що найкращий спосіб реорганізувати банківську 

систему, скористатись досвідом інших держав, які вдало реорганізували 

та успішно продовжують розвивати її. Якщо розглядати зарубіжний 

досвід реорганізації банків, то варто відзначити, що світова практика 

свідчить про те, що в більшості випадків банківські установи самі 

обирають спосіб реорганізації. Найпоширеніші з них – це злиття та 

поглинання. Реорганізація та реструктуризація банків в США 

проводиться постійно. Наразі в США існує невелика кількість великих 

банків, які утворилися внаслідок злиттів та поглинань між банками. Але 

необхідно зазначити, що в США вносять зміни до законодавства з 

приводу фінансового регулювання банків у країні. Цими змінами вони 
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намагаються провести розукрупнення найбільших банків. На думку 

американських науковців, ці зміни дозволять виключити проблему, яка 

полягає в тому, що банки є занадто великими, щоб держава змогла 

допустити їх банкрутства. Небезпека, яку тягне за собою крах великих 

банків для фінансової системи США та всього світу є надто серйозною. 

Тому уряд США вважає, що найбільші банки в країні необхідно 

розділяти у відповідності з розмірами фінансової галузі таким чином, 

щоб запобігти негативних наслідків у майбутньому. Тобто досвід 

реорганізації та реструктуризації в США на відміну від інших країн 

полягає в зменшенні кількості великих банків та створенні великої 

кількості малих, але спеціалізованих банків. Процеси злиття та 

поглинання активізувалися і в країнах з перехідною економікою (країни 

Центральної і Східної Європи). Це зумовлено, перш за все, низьким 

рівнем капіталізації цих банків. По-друге, наявність великої кількості 

малих банків з неефективною системою управління, що негативно 

позначається на становищі усієї банківської системи. Тому саме злиття 

та поглинання створюють умови для використання новітніх технологій 

та методів управління. Необхідно зазначити, що в країнах з перехідною 

економікою концентрація банківського капіталу проходила двома 

шляхами. Перший шлях характеризувався укрупненням місцевих 

комерційних банків шляхом їх злиття. Другий – характеризувався 

транскордонним злиттям та поглинанням, тобто проникненням 

іноземного капіталу до банківського сектора країн Центральної та 

Східної Європи. Прикладом може бути «Citi bank», який придбав 

польський банк «Bank Handlowy»  

Як бачимо, в Україні можна застосовувати всі наведені 

інструменти реструктуризації. Зокрема, ін’єкції урядового капіталу у 

формі капіталізації банків Урядом, придбання іноземними банками 

українських активно використовують в Україні. Застосування послуг 

КУА не популярне в Україні, як і злиття (поглинання), тобто 

реорганізація державних банків. Для українських банків важливе 

значення для підвищення конкурентоспроможності на світовому 

фінансовому ринку, досягнення взаємопорозуміння із зарубіжними 

партнерами при створенні стратегічних партнерств і створення умов для 

успішного фінансування через ринки акціонерного капіталу мають 

принципи діяльності зарубіжних банків. Аналіз зарубіжного досвіду 

свідчить, що реорганізація банків України має спільні риси із кожною з 

розглянутих моделей банківської реорганізації. На сучасному етапі вона 

характеризується відсутністю відпрацьованих банків країн з 

розвиненою ринковою економікою, процедур і механізмів реорганізації. 

Перспективи її подальшого розвитку будуть визначатися державною 
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політикою, її послідовністю і методами регулювання. Таким чином, 

застосування зарубіжного досвіду реорганізації та реструктуризації 

банками України вкрай необхідне, але ці процеси слід адаптувати до 

економічних умов України. 
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НОВЕЛИ КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 

 

Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального 

кодексу, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів» [1], який було ухвалено 03.10.2017 року рішенням 

234 народних депутатів Верховної Ради України [2]. На сайті 

офіційного інтернет-представництва Президента України у листопаді 

2017 року проводився збір підписів за петицією №22/040152-еп до 

Президента України з вимогою не підписувати вищевказаний Закон з 

накладенням на нього вето як такого, що обмежує право громадян на 

доступ до правосуддя. Збір підписів було завершено, але через 

недостатню кількість голосів її не було підтримано [3]. 

У зв’язку з прийняттям нового КАС України в світлі судової 

реформи, своїми думками ділилися відомі юристи. Зокрема, своїм 

баченням суті нововведень ділилась медіа-юрист Центру демократії та 

верховенства права Віта Володовська [4], яка вважає, що зміни, які 
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стосуються гласності та відкритості судового процесу, є безумовно 

позитивними.  

Стаття 10 КАС України регулює гласність судового процесу таким 

чином, що тепер розгляд справ в адміністративних судах проводиться 

відкрито, крім випадків, визначених цим Кодексом та що будь-яка особа 

має право бути присутньою у відкритому судовому засіданні. Від особи, 

яка бажає бути присутньою у судовому засіданні, забороняється 

вимагати будь-які документи, крім документа, що посвідчує особу [5]. 

Новелою КАС України стало те, що особи, присутні в залі 

судового засідання, представники засобів масової інформації можуть 

проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з 

використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без 

отримання окремого дозволу суду. Звісно ці дії допускаються з 

урахуванням обмежень, встановлених КАС України [5]. 

Щодо трансляції судового засідання, то воно здійснюється 

виключно з дозволу суду. Розгляд справ проводиться у відкритому та 

закритому судовому засіданні. Розгляд справи у закритому судовому 

засіданні проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд 

може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що 

охороняється законом, необхідності захисту особистого та сімейного 

життя людини, а також в інших випадках, визначених Законом [5]. 

Відповідно до п. 9. Ст. 10 КАС України про розгляд справи у 

закритому судовому засіданні постановляється ухвала, якою суд може 

оголосити судове засідання закритим повністю або частково. 

Використання систем відеоконференц-зв’язку та транслювання перебігу 

судового засідання в мережі Інтернет передбачено тільки у відкритому 

засіданні і у закритому судовому засіданні не допускається [5]. 

Основні зміни в новій редакції КАС України, які стали причиною 

жвавих дискусії, стосуються представництва в суді. Зокрема, у новій 

редакції КАС України п.1 ст. 57 передбачено або самопредставництво 

особи, або правнича допомога, яку має право надавати лише адвокат. 

Проте, тут варто зазначити, обмеження щодо представництва набудуть 

чинності поступово. Так, із початком 2018 року юристи без статусу 

адвоката не зможуть представляти інтереси позивачів у апеляційних 

судах, а в судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року. У касації ж 

представництво лише адвокатами здійснюється уже зараз [4]. 

Юрист без статусу адвоката має право бути представником 

позивача у справах незначної складності та «в інших випадках, 

визначених цим Кодексом» [4]. До того ж КАС України чітко 

передбачив кола осіб які можуть бути законними представниками в 

адміністративному процесі, а які ні. 
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П. 6. Ст.18 КАСУ передбачено, що адвокати, нотаріуси, приватні 

виконавці, судові експерти, державні органи та органи місцевого 

самоврядування, суб’єкти господарювання державного та комунального 

секторів економіки реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній 

судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов’язковому 

порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в 

Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в 

добровільному порядку [5]. 

На нашу думку на сьогодні доцільно не погоджуватись чи ні з 

думками науковців та відомих юристів, а детальніше вивчати нові зміни 

до КАС України зосереджуючись саме на практичному аспекті 

застосування нових норм. Новели адміністративного законодавства 

наразі мають зробити адміністративний процес більш відкритим та 

чесним, але вони криють у собі чисельну кількість норм, які дедалі 

частіше стають приводом до дискусій. 

Отже, можемо стверджувати, що гласність, відкритість 

адміністративного процесу, а також представництво в суді з прийняттям 

нового КАС України опинились на новому рівні. З одного боку доступ 

до фіксації судового процесу самими учасниками це безумовно крок 

уперед для усієї судової системи. З іншого ж боку ми маємо низку 

обмежень щодо представництва у суді. У наш час досить мале коло 

людей може дозволити залучити кваліфікованого адвоката до процесу, 

ще менша кількість людей може самостійно захищати себе у процесі. Ці 

обмеження можуть бути корисними лише з огляду на те, що вони 

призведуть до того, що захисники будуть більш високої кваліфікації. 

Підводними каменями цієї реформи може стати те, що дедалі частіше 

громадяни будуть використовувати самопредставництво в 

адміністративному процесі, не маючи достатньої юридичної 

кваліфікації, і через це програвати. 
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ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

КОМПЛАЄНСУ 

 

Складність процесу функціонування та розвитку конкурентних 

відносин в умовах економічної кризи в Україні загострює проблему 

конкуренції та конкурентного середовища ендогенного ринку. 

Останніми роками еволюція антимонопольного законодавства та 

практика його застосування ознаменувались зростанням кількості 

зафіксованих порушень антимонопольного законодавства та розмірів 

штрафних санкцій.  

Питання дотримання законодавства у сфері економічної 

конкуренції набувають особливої актуальності для компаній  та 

холдингів, що функціонують на ринках, котрі перебувають під призмою 

спеціального контролю Антимонопольного комітету України 

(наприклад  ринки фармацевтики, нафтопродуктів, рітейл тощо). 

Одним з найбільш ефективних  інструментів запобігання та 

зниження ймовірності антимонопольних ризиків для компаній є 

розробка і впровадження програм антимонопольного комплаєнсу.      

Аналізуючи вітчизняне законодавство, приходимо до висновку, що в 

українському конкурентному праві поняття «антимонопольний 

комплаєнс» та «антимонопольні комплаєнс-ризики» відсутні, як і 

роз’яснення з цього приводу з боку АМКУ. Саме тому доцільним є 

аналіз міжнародного досвіду з метою визначення дієвих методів 

https://dostup.pravda.com.ua/news/publications/vita-volodovska-yaki-zminy-kodeksu-administratyvnoho-sudochynstva-torknutsia-dostupu
https://dostup.pravda.com.ua/news/publications/vita-volodovska-yaki-zminy-kodeksu-administratyvnoho-sudochynstva-torknutsia-dostupu
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
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антимонопольного комплаєнса для розробки і запровадження програм 

антитрестового комплаєнсу у правове поле. 

У міжнародній юридичній практиці під програмою 

антимонопольного комплаєнсу мається на увазі «система заходів, 

запроваджених усередині компанії або групи компаній та спрямованих 

на інформування, навчання та інструктаж працівників щодо норм 

антимонопольного права [...] і запровадженої в компанії або в групі 

компаній політики дотримання даних норм, а також контроль і 

моніторинг дотримання зазначених норм і політик. Таким чином, такі 

програми є різновидом організаційних систем внутрішнього контролю, 

спрямованих на стандартизацію поведінки персоналу у сфері 

дотримання норм антимонопольно-конкурентного права» [2]. 

У зарубіжній практиці зустрічаються випадки, коли розробником 

методичних рекомендацій щодо впровадження комплаєнсу є 

міжнародні асоціації. Зокрема Міжнародна торгова палата розробила 

такий документ з різним ступенем деталізації, що дозволяє компаніям 

різного масштабу і з відмінними потребами обрати її необхідний рівень. 

Існує велика кількість можливих причин для прийняття рішення про 

розробку програми антимонопольного комплаєнсу: від несподіваного 

розслідування з боку регулятора до бажання топ-менеджменту компанії 

підвищити її інвестиційну привабливість та продемонструвати 

відповідність європейським стандартам здійснення господарської 

діяльності.  

Після запровадження такої програми у сфері її впливу 

перебувають підходи до ціноутворення в компанії, маркетингова 

діяльність, бізнес-процеси та порядок прийняття рішень, процедури 

внутрішньої комунікації, порядок взаємодії з конкурентами та 

контрагентами, корпоративна документація. Поза межами контролю 

програми комплаєнсу залишаються зміни законодавства, специфічні 

характеристики продукованих компанією товарів/послуг, поведінка 

конкурентів, структура ринку та бар’єри входження на нього, ринкова 

частка компанії, юридична практика та застосування судових 

прецедентів. 

Зарубіжна практика застосування антитрестового комплаєнсу 

досить істотно різниться. Так, Антимонопольні органи США і ЄС 

(Міністерство юстиції США і Єврокомісія) свідомо відмовилися від 

його використання в якості підстави для зниження розміру штрафів. У 

той же час ряд країн-членів ЄС на національному рівні розглядають 

можливість зменшення санкцій при наявності у компанії 

антимонопольного комплаєнсу. Так, у Великій Британії та Франції існує 

можливість зниження штрафу на 10%, в Італії – на 15%. Варто 
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підкреслити, що на законодавчому рівні  можливість зниження штрафу 

закріплена тільки у Франції, а також  у трьох країнах вказана кількісна 

оцінка максимально можливого розміру зниження штрафу 

(Великобританія, Італія, Південна Корея). Де-факто, майже у всіх 

країнах запровадження корпоративних систем профілактики 

антимонопольних порушень може ставати підставою для зниження 

штрафів в рамках розслідувань, проте все ж  рішення регуляторів 

залишаються переважно дискреційними. Розмір зниження штрафу у 

різних країнах варіюється між 10-20%. Можливість зменшення 

відповідальності може бути передбачена документами про розрахунок 

розмірів штрафу за порушення антимонопольно-конкурентного 

законодавства (Італія, Сінгапур), де елементи комплаєнсу можуть 

розглядатися в якості підстави пом’якшення покарання. Такі країни як 

Бразилія та Південна Корея, не маючи спеціальних положень, 

передбачають певні порядки сертифікації корпоративних програм в 

своїх відомствах. 

В минулому традиційною позицією більшості законодавців і 

антимонопольних відомств світу було ігнорування програм комплаєнса 

при проведенні перевірок  дотримання антимонопольного 

законодавства, а також при прийнятті рішення про величину штрафу. 

Однак в останні роки все більше конкурентних відомств проголошують 

свою прихильність концепції комплаєнсу і готові заохочувати компанії, 

що його впроваджують в своїй діяльності. 

Отже, в майбутньому на основі синтезу  міжнародного досвіду 

належить вирішити в якій мірі та яким інструментарієм Україна 

повинна підтримувати програми антимонопольного комплаєнсу. Проте 

аналогічні методи не мають стати легальним способом ухилення від 

відповідальності за порушення законодавства у сфері економічної 

конкуренції. Метою будь-якої програми антимонопольного комплаєнсу 

має бути  зниження ризику вчинення порушення антимонопольного 

законодавства. З таким підходом згоден і Комітет, який останнім часом 

заявляє про намір розробити типову комплаєнс-програму. Розробка 

типової комплаєнс-програми Комітетом є безумовним плюсом в 

адвокатуванні дотримання конкурентного законодавства. 
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РЕФОРМИ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В 

УКРАЇНІ 

 

Фінансовий контроль відіграє важливе значення в сучасних 

умовах в Україні, під час здійснення фінансової діяльності з приводу 

формування, розподілу і перерозподілу фондів грошових коштів. Він 

має бути якісним і ефективним. Саме тому варто розглянути проблеми 

фінансового контролю в Україні та визначити шляхи його покращення. 

Фінансовий контроль – це функція управління, що включає 

сукупність спостережень, перевірок за діяльністю об'єкта управління з 

метою оцінки обґрунтованості й ефективності прийнятих рішень та 

результатів їх виконання [1]. 

У нашій країні ставлення до фінансового контролю впродовж 

останніх років відзначалося неоднозначним відношенням, особливо при 

виникненні складних проблем на шляху фінансово-економічних 

перетворень. 

Закон України «Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні» визначає структуру, суб’єкти та 

об’єкти, права та обов’язки контролю та охоплює контроль у фінансово-

господарській діяльності [2]. 

Реформи, які відбуваються в сфері фінансового контролю на 

сьогоднішній день призвели до великої кількості змін в нормативно-

правових актах, які регулюють дану сферу відносин. Однак зазначені 

зміни значно не покращили рівень фінансової дисципліни у 

використанні бюджетних коштів. У зв’язку з цим залишилась велика 

кількість проблем у здійсненні фінансового контролю в Україні: 

1) переважна більшість контрольних процедур має фіскальний 

характер. На практиці найчастіше використовують ревізію та перевірку. 

Ці методи дають змогу лише виявити фінансові порушення, негативні 

явища, але не дають змогу запобігти їм чи вивчити причини їх 

виникнення; 
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2) переважання заходів подальшого контролю. Існуючі процедури 

попереднього та поточного контролю (які, як свідчить досвід 

зарубіжних країн, є найбільш дієвими) у межах діючої системи 

фінансового контролю є досить слабкими та неврегульованими; 

3) неусвідомлення важливості внутрішнього фінансового 

контролю як в системі управління державними фінансами, так і 

керівниками підприємств, установ, організацій; 

4) зростання фінансових порушень у сфері використання 

бюджетних коштів; 

5) неврегульованість діяльності та перетин функцій суб'єктів 

фінансового контролю [3]. 

Важливою проблемою є те, що сьогодні державний фінансовий 

контроль, як урядовий, так і парламентський, не поширюється на 

доходи державного та місцевих бюджетів України.  

Багато хто з науковців, законодавців та державних службовців 

безпідставно спрощує і звужує державний контроль, розглядаючи його 

тільки як контроль використання бюджетних коштів. Але це 

неправильно. Кожна держава, кожен господар обов'язково мають 

стежити і за дохідною частиною свого бюджету. Тобто контролювати не 

лише цільове використання видатків, а й надходження доходів. Таким 

чином, у системі управління нашої держави практично повністю 

відсутня функція належного контролю та аудиту дохідної частини 

бюджетів України [4]. 

Впливає також і корупційність контрольно-ревізійних органів, які 

на деякі недоліки «закривають очі» й не вживають належних заходів 

щодо виявлення їх та запобігання. 

Фінансовий контроль в Україні має свої суттєві недоліки, які треба 

усувати, впроваджуючи нові дієві заходи, а також покращуючи 

методологічну базу. 

Проаналізувавши проблеми фінансового контролю в нашій країні, 

ми визначили рекомендації щодо покращення його рівня: 

1) визначення концептуальних засад організації системи 

державного фінансового контролю, враховуючи те, що державний 

фінансовий контроль повинен здійснюватися не лише в законодавчо 

визначених межах, але й мати превентивний характер та бути ризик-

орієнтованим і економічно ефективним; 

2) внесення відповідних змін до законодавства з акцентуванням 

уваги на зростанні прозорості суб’єктів державного фінансового 

контролю, запобігання корупційності контрольно-ревізійних органів; 
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3) удосконалення кадрового забезпечення органів системи 

державного фінансового контролю, розробка навчальних програм та 

програм сертифікації працівників; 

4) орієнтація на впровадження успішного зарубіжного досвіду в 

систему фінансового контролю України  

5) обґрунтування порядку  взаємодії органів контролю при 

проведенні фінансового контролю, що, в свою чергу, допоможе 

удосконалити систему фінансового контролю в цілому. 

Реформування системи державного фінансового контролю в 

Україні має на меті підвищення рівня фінансової дисципліни завдяки 

кардинальному посиленню контролю за витрачанням бюджетних 

коштів, державного майна, узгодження законодавчої бази, 

удосконалення ефективності діяльності контрольних органів та 

забезпечення їх належного кадрового забезпечення.  

Функціонування ефективної системи державного фінансового 

контролю в Україні можна буде досягти лише за умови комплексної 

реалізації наведених вище заходів. 

Сучасні фінансові відносини потребують високопрофесійного 

управління з боку державних та місцевих органів влади, які мають 

забезпечувати ефективне, результативне і прозоре управління 

державними фінансами та системою фінансового контролю загалом. 

Саме тому нашій країні важливо досягти ефективного фінансового 

контролю. 
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ОБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ В 

УКРАЇНІ 

 

Соціальна інфраструктура є складовою господарського комплексу 

кожної адміністративно-територіальної одиниці, а отже, є складовою її 

функціональної та територіальної структур. Функціональна структура 

відображає склад та співвідношення груп об’єктів, що виконують певні 

функції в господарському комплексі, а територіальна структура 

стосується різних форм просторового зосередження об’єктів та їхніх 

територіальних об’єднань [1, с. 294]. 

Соціальну інфраструктуру умовно поділяють на соціально-

побутову та соціально-культурну. Перша – спрямована на створення 

умов для відтворення людини як біологічної істоти (через побутове 

середовище), задоволення її потреб через належні умови життя, а друга 

– сприяє відтворенню духовних, інтелектуальних (через культурно-

освітнє середовище) та значною мірою фізичних властивостей індивіда, 

формуванню його як економічно активної особистості, яка відповідає 

певним вимогам суспільства до якості робочої сили [2, с. 119]. 

Поняття об’єкту управління в більшій мірі досліджено науковцями 

в сфері економіки та державного управління, дослідження спрямовані 

на виокремлення факторів, які впливають на об’єкти, пошук шляхів 

їхнього збереження та примноження. При цьому в теорії  виділяють 

наступні види об’єктів управління: поведінка окремих людей та груп, 

суспільна праця і виробництво, технічні засоби (верстати, машини, 

агрегати), тварини і рослини [3,   с. 9]. 

Науковці державного управління зазначають, що соціальна 

інфраструктура регіону є частиною соціальної інфраструктури країни 

або регіону, яку в цілому утворюють: житлове і комунальне 

господарство, освіта, культура й мистецтво, охорона здоров’я, фізична 

культура та соціальне забезпечення, кредитування та страхування; 

служба побуту, транспорт і зв’язок у частині, пов’язаній з 

обслуговуванням населення, інші галузі невиробничої сфери, а також 

торгівля та ресторанне господарство [3, с. 16]. 

Водночас результати діяльності окремих галузей соціальної 

інфраструктури визначаються рівнем загальної та професійної освіти 
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населення, культури, станом здоров’я, середньою тривалістю життя, 

тривалістю вільного часу та його використання. 

До складу соціальної інфраструктури входять 16 інтегрованих 

галузей і понад 50 підгалузей. У загальному в ній виділяють такі галузі:  

– соціально-побутового призначення: житлово-комунальне 

господарство; готельне господарство, зелене господарство, благоустрій 

та санітарне очищення, зовнішнє освітлення, системи протизсувних 

заходів, ритуальне обслуговування; служба побуту; транспорт і зв’язок 

у частині, пов’язаній з обслуговуванням населення; торгівля та 

ресторанне господарство; 

– соціально-культурного призначення: освіта (дитячі дошкільні 

заклади, загальноосвітні школи, коледжі, ліцеї, гімназії, 

профтехучилища, вищі навчальні заклади, науково-дослідні станції, 

науково-дослідні інститути); культура та мистецтво; охорона здоров’я 

та соціальне забезпечення; 

– фізична культура, спорт, туризм і відпочинок [3, с. 17]. 

Ми, розглядаючи поняття місцевої публічної влади, маємо на меті 

охарактеризувати об’єкт саме управління, ми погоджуємося з думкою, 

що зі змісту норм Конституції України – перш за все мова йде про 

«питання місцевого значення». Системне аналізування законодавства 

доводить, що владні повноваження органів місцевої публічної влади 

спрямовані саме на галузі соціальної інфраструктури і основною метою 

муніципальної реформи є внесення в нормативно-правовому просторі 

ясності щодо обсягу та змісту «питань місцевого значення», а також 

розмежування галузей як об’єктів управління і повноважень між 

органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної 

влади. 

При цьому в ч. 2, 3 Хартії закріплено таку: «Органи місцевого 

самоврядування в межах закону мають повне право вільно вирішувати 

будь-яке питання, яке не вилучене зі сфери їхньої компетенції і 

вирішення якого не доручене жодному іншому органу. Публічні 

повноваження, як правило, здійснюються переважно тими органами 

публічної влади, які мають найтісніший контакт з громадянином». Дані 

положення не знайшли поки що свого відображення у Конституції 

України, де, по-перше, закріплено, що органи місцевого самоврядування 

у своїй діяльності зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України (ч. 2 ст. 19). По-друге, зі змісту ст. 140 Конституції України 

випливає те, що територіальна громада уповноважена самостійно 

вирішувати питання місцевого значення, що саме охоплює дане 

поняття, має бути визначено в законі.  
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Отже, можна зробити висновок, що управління комунальним 

майном, планування соціально-економічного та культурного розвитку, 

затвердження та розпорядження місцевими бюджетами, встановлення 

місцевих податків та зборів, управління комунальними підприємствами, 

організаціями та установами – і є питаннями місцевого значення, але 

даний перелік не є вичерпним. 

Для реалізації та забезпечення окресленої децентралізації 

насамперед необхідною є її нормативно-правове забезпечення, 

вважаємо за необхідне звуження повноважень місцевих органів 

державної влади – місцевих державних адміністрацій, які відповідно до 

наших попередніх пропозицій здійснюють виконавчу владу у регіонах 

(сучасні області). Чітке окреслення галузей соціальної інфраструктури 

регіону, в межах яких вони будуть наділені повноваженнями, а не 

наділення їх нечіткими, спрямованими на забезпечення, сприяння чи 

контроль повноваженнями у галузях, які є об’єктами муніципальної 

влади.  
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

УКРАЇНІ 

 

Правове регулювання фінансової діяльності — провідна форма 

державного керівництва економікою. Система правових норм, що 

регулюють фінансову діяльність держави, становить фінансове право. 

Головне значення у правовому регулюванні фінансової діяльності 

держави має Конституція України, в якій містяться основоположні 

принципи (на них ґрунтується галузь фінансового права); вона визначає 

вихідні положення нормативної регламентації фінансових відношень, є 

базою для фінансового законодавства. 

За статтями Основного Закону встановлюються повноваження у 

сфері фінансів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету 

Міністрів України, Рахункової палати. У Конституції визначено також 

повноваження в галузі фінансів Автономної Республіки Крим (ст. 138), 

органів місцевого самоврядування (ст. 141—143). 

Істотну роль у правовій регламентації фінансової діяльності 

держави відіграють закони України з фінансових питань. Насамперед до 

них належать ті, які за п. 1 ч. 2 ст. 92 Конституції України 

встановлюють: 

— державний бюджет України; 

— бюджетну систему України; 

— систему оподаткування; 

— податки та збори; 

— принципи створення і функціонування фінансового, грошового, 

кредитного та інвестиційного ринків; 

— статус національної валюти, статус іноземних валют на 

території України; 

— порядок утворення та погашення державного внутрішнього та 

зовнішнього боргів; 

— порядок випуску й зберігання державних цінних паперів, їх 

види і типи. 

У фінансове законодавство включається велика кількість 

підзаконних актів, якими є нормативні укази Президента з фінансових 

питань, постанови Уряду України, накази й інструкції міністерств і 
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відомств, а також органів місцевого самоврядування та місцевих 

державних адміністрацій. 

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України у сфері 

фінансів розробляються на основі законів. 

Найважливішим засобом, за допомогою якого держава здійснює 

розподіл і перерозподіл внутрішнього продукту, є державний бюджет. 

Через бюджет держави відображається вся багатоаспектна її діяльність і 

забезпечується виконання функцій. Бюджетні зв'язки регулюються 

Конституцією України, нормами статей Бюджетного кодексу, законами 

про Державний бюджет України, законами України, які встановлюють 

джерела доходів Державного і місцевих бюджетів, нормативно-

правовими актами Кабінету Міністрів України, що стосуються 

формування та виконання Державного і місцевих бюджетів, рішеннями 

органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних 

адміністрацій, органів місцевого самоврядування. Серед зазначених 

актів основним систематизованим є Бюджетний кодекс, уведений у дію 

1 січня 2002 р. У цьому документі визначено відносини, що 

регулюються кодексом, головні терміни, принципи побудови бюджетної 

системи, бюджетну класифікацію, склад доходів та видатків 

Державного та місцевих бюджетів, розкрито стадії бюджетного процесу 

з Державного та місцевого бюджетів, з'ясовано сутність міжбюджетних 

відносин, контролю за дотриманням бюджетного законодавства. 

Державні цільові фонди потрібні з метою фінансування 

пріоритетних напрямів соціально-економічних завдань держави й 

органів місцевого самоврядування. Правовий статус державних 

позабюджетних цільових фондів визначається нормами Конституції 

України (ст. 46, 49, 50), в яких встановлено напрями соціальної 

політики держави. На основі Конституції розроблено документи, що 

містять концептуальні засади із соціального захисту населення. До 

таких документів належать: Закони України "Про пенсійне 

забезпечення" (1992), "Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування" (2003), "Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття" (2000 р.), "Про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування" (1999 р.) та ін. 

Фінансова діяльність домогосподарств (населення) регулюється 

Конституцією України (ст. 42, 43, 67) та спеціальними законами. 

Наприклад, у ст. 43 Основного Закону зазначено, що кожна особа має 

право на працю, що включає можливість заробляти на життя працею, 

яку вона вільно обирає або на яку добровільно погоджується; у ст. 67 

наголошується, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори у 

порядку і розмірах, встановлених законом, та щороку подавати в органи 
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податкової служби за місцем проживання (реєстрації) декларації про 

свій матеріальний стан і доходи за минулий рік у порядку, 

встановленому законом.  

Фінансові відносини у сфері міжнародних фінансів визначені 

Конституцією України (ст. 9,18,116 п. 1), Законом України "Про 

зовнішньоекономічну діяльність" (1991 p.), договорами між Україною 

та фінансовими міжнародними організаціями й інституціями. 

У ст. 9 Основного Закону зазначається, що чинні міжнародні 

договори, згоду на обов'язковість яких дає Верховна Рада України, є 

частиною національного законодавства України. Укладати міжнародні 

договори, що суперечать Конституції України, можна лише після 

внесення до неї відповідних змін. За ст. 18 регулюється 

зовнішньоекономічна діяльність України, визначаються її засади. 
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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬ ЗАГАЛЬНИХ ТА 

СПЕЦІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ  

 

Адміністративна відповідальність, як вид юридичної 

відповідальності, виникає на підставі адміністративного 

правопорушення. Порядок та правила її застосування регулюються 

Кодексом України про адміністративні правопорушення.  
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Чинне законодавство України не дає визначення поняття 

адміністративної відповідальності і тому в теорії адміністративного 

права існує численна кількість точок зору стосовно цього соціально-

правового явища [1]. 

Т. О. Коломоєць із колективом співавторів у своєму навчальному 

посібнику виділяють основні ознаки, притаманні адміністративній 

відповідальності: 1) має зовнішній характер; 2) застосовується лише за 

вчинення правопорушення; 3) пов’язана з державним примусом у 

формах каральних і правовідновлюючих заходів; 4)визначена у нормах 

права; 5) притягнення правопорушника до відповідальності 

здійснюється у певному процесуальному порядку; 6) притягнення до 

відповідальності здійснюється уповноваженими державними органами 

та посадовими особами; 7) винна у вчиненні правопорушення особа 

несе певні втрати матеріального та побутового характеру, які 

передбачені законом [1]. 

Таким чином, адміністративна відповідальність є різновидом 

правової відповідальності, виступає наслідком невиконання чи 

неналежного виконання суб’єктом даних правовідносин правових норм 

адміністративного законодавства та тягне за собою реагування держави 

у вигляді адміністративного стягнення. 

Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається 

протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка 

посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, 

на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено 

адміністративну відповідальність [2]. 

Суб’єктами адміністративної відповідальності можуть бути 

фізичні (осудні особи, які на момент вчинення адміністративного 

проступку досягли шістнадцятирічного віку) та юридичні особи. 

Серед загальних суб’єктів виділяють і так звані спеціальні 

суб’єкти (ті, яким властиві певні особливості щодо вчинення тих чи 

інших правопорушень або, які не несуть адміністративну 

відповідальність на загальних підставах) [3]. 

Такі науковці, як Заброда Д.Г., Лютіков П.С., Колпаков В.К., 

Ткаченко О.В та інші займаються дослідженням адміністративної 

відповідальності спеціальних суб’єктів в різних сферах. 

Посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за 

адміністративні правопорушення, пов'язані з недодержанням 

установлених правил у сфері охорони порядку управління, державного і 

громадського порядку, природи, здоров'я населення та інших правил, 

забезпечення виконання яких входить до їхніх службових обов'язків. 

Ступінь суспільної небезпеки таких порушень є вищою. 
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Ключовою ознакою посадової особи може вважатися наявність 

владних повноважень. Саме ця обставина характеризує негативний 

аспект адміністративних правопорушень з боку посадових осіб [3]. На 

нашу думку важливою обставиною, на яку необхідно вказати у 

контексті адміністративної відповідальності посадових осіб, є корупція і 

корупційні діяння. 

За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у 

віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років можуть бути застосовані такі 

заходи впливу: зобов'язання публічно або в іншій формі попросити 

вибачення у потерпілого; попередження; догана або сувора догана; 

передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх 

замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх 

згодою, а також окремим громадянам на їх прохання [2]. 

Отже, адміністративна відповідальність неповнолітніх характеризується 

меншою суворістю та значною роллю батьків, які їх замінюють у разі 

вчинення неповнолітнім віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років 

адміністративного правопорушення. 

Іноземці та особи без громадянства. Вказані категорії осіб, які 

перебувають на території України, підлягають адміністративній 

відповідальності на загальних підставах із громадянами України. 

Питання про відповідальність за адміністративні правопорушення, 

вчинені на території України іноземцями, які згідно з чинними законами 

та міжнародними договорами України користуються імунітетом від 

адміністративної юрисдикції України, вирішуються дипломатичним 

способом [2]. 

Єдиною фактичною підставою притягнення військовослужбовців 

до адміністративної відповідальності є скоєння ними адміністративного 

проступку[4]. До зазначених осіб не може бути застосовано виправні 

роботи і адміністративний арешт [2]. 

Отже, правовий аспект адміністративної відповідальності є досить 

широким. Здебільшого адміністративну відповідальність пов'язують із 

застосуванням заходів державного примусу, розглядають як 

передбачену санкціями правових норм реакцію на правопорушення, як 

реалізацію застосування санкцій, як форму забезпечення 

адміністративних стягнень. 

Адміністративна відповідальність за скоєння правопорушень 

поширюється як на загальних, так і спеціальних суб’єктів права. 
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СТАТУС ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ У 

СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

У сучасних умовах, під час окупації частини території України та 

проголошення антитерористичної операції (далі – АТО)  дуже гостро 

стоїть питання термінового покращення ефективності управління і 

нормалізації життєдіяльності населення на територіях, які знаходяться 

під контролем української влади та організації роботи органів місцевого 

самоврядування. Верховна Рада України 3 лютого 2015 р. прийняла 

Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» [1], який 

визначив організацію, повноваження і порядок діяльності органів 

управління, а саме військово-цивільних адміністрацій (далі – ВЦА), що 

утворюються як тимчасовий вимушений захід з елементами військової 

організації управління для забезпечення безпеки та нормалізації 

життєдіяльності населення в районі проведення антитерористичної 

операції. 

Актуальність досліджуваного питання полягає в потребі 

вдосконалення нормативно-правового регулювання статусу ВЦА, як 

порівняно нового інституту в системі органів державної влади. 

Окремі питання статусу ВЦА в своїх наукових працях розглядали 

М.І. Ануфрієв, Є.П. Вакуленко, О. Сікорський, А.М. Лисенко, 

В. Шевченко та інші, але сучасні умови потребують більш ретельного 

дослідження зазначених питань. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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Метою дослідження є аналіз особливостей статусу і ролі 

військово-цивільних адміністрацій в умовах антитерористичної операції 

в окремих районах Донецької та Луганської областей, здійснення 

спроби пошук шляхів його вдосконалення. 

Коли розпочались бойові дії, щоб успішно керувати всіма 

операціями зі звільнення міст і сіл України на Донбасі, було створено 

антитерористичний центр [2]. Відповідно до Закону України «Про 

боротьбу з тероризмом» антитерористична операція – це комплекс 

скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на попередження, 

запобігання та припинення терористичної діяльності, звільнення 

заручників, забезпечення безпеки населення, знешкодження терористів, 

мінімізацію наслідків терористичної діяльності [3].  

Особливості правового режиму АТО на сході України визначено у 

Рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 

року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і 

збереження територіальної цілісності України», щодо якого встановлено 

режим секретності, а посилання на цей документ міститься у 

відповідному Указі Президента України [4]. 

Відповідно до Закону основним завданням ВЦА є виконання 

повноважень місцевих органів виконавчої влади, а також органів 

місцевого самоврядування, забезпечення безпеки і правопорядку, 

забезпечення нормалізації життєдіяльності населення, а також 

безпосередньої участі у протидії диверсійним виявам і терористичним 

актам. Крім того, працівники військово-цивільних адміністрацій 

повинні сприяти недопущенню гуманітарної катастрофи в районі 

проведення АТО. Військово-цивільну адміністрацію населеного пункту 

очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади 

рішенням Ради національної безпеки і оборони України [3]. 

Щодо статусу ВЦА, законодавством визначено, що вони є 

тимчасовими державними органи, які діють у складі 

Антитерористичного центру при Службі безпеки України. Але головами 

військово-цивільних адміністрацій стають голови районних та обласних 

державних адміністрацій. Тоді вони передаються у підпорядкування 

Антитерористичного центру. Голови обласних державних адміністрацій 

та голови районних державних адміністрацій представляють 

президентську владу на місцях, в областях та районах. Отже, як 

визначають дослідники, при створенні військово-цивільних 

адміністрацій частина повноважень президентської гілки влади 

переходить до Антитерористичного центру, який керує військово-

цивільними адміністраціями. Проте це неможливо, оскільки у його 

складі немає фахівців, які б здійснювали подібні повноваження. 
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З іншого боку, військово-цивільні адміністрації є органами влади, 

які можуть допомогти стабілізувати ситуацію в районах, де проводиться 

антитерористична операція, і центральній владі проводити заходи щодо 

укріплення влади загалом. 

На цей час у Верховній Раді України прийнято у першому читанні 

законопроект «Про особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України над тимчасово окупованими 

територіями в Донецькій та Луганській областях» яким передбачено 

дещо інший статус ВЦА та створення ще одного інституту – військових 

адміністрацій. Попри його прогресивність (адже метою державної 

політики він визначає: звільнення цих територій та відновлення 

конституційного ладу на них; захист прав, свобод і законних інтересів 

громадян України, які постраждали внаслідок російської агресії; 

зміцнення незалежності, державності, забезпечення єдності та 

територіальної цілісності Української держави), окремі положення 

законопроекту містять протиріччя та неузгодженість з іншими 

нормативно-правовими актами держави та потребують подальшого 

доопрацювання [5]. 

Окрім зазначеного, аналізуючи статус ВЦА науковці звертають 

увагу на низку прогалин, так, діяльність зазначених органів державної 

влади направлена в першу чергу на реалізацію функцій держави, однак 

у багатьох аспектах положення щодо ВЦА суперечать або неузгоджені з 

положеннями норм чинного законодавства в т.ч. Конституцією України. 

Зокрема до складу адміністрацій включені військовослужбовці, до 

обов’язків яких, входять забезпечення безпеки населення і боротьба з 

диверсійно-підривною діяльністю. ВЦА – орган державної влади, що 

здійснює управління адміністративно-територіальною одиницею 

(область, район, місто, село, селище), яка належить до території 

проведення АТО, здійснюючи при цьому координацію військової та 

цивільної адміністрацій в питаннях соціального, економічного розвитку 

території та забезпечення ЗСУ, інших військових формувань у процесі 

виконання ними завдань в зоні АТО тощо [6, с. 204]. 

Підсумовуючи викладене, можна дійти наступного: на жаль, на 

цей час залишається чимало невирішених питань щодо багатьох 

аспектів регламентації статусу військово-цивільних адміністрацій, все 

це потребує подальших досліджень та вдосконалення нормативно-

правового регулювання. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХОДІВ ДИСЦИПЛІНАРНОГО 

ВПЛИВУ 

 

Невиконання або неналежне виконання працівником трудової 

функції завжди є порушенням трудової дисципліни. Відповідно, будь-

який дисциплінарний проступок в загальному розумінні є порушенням 

умов трудового договору. В контексті дисциплінарної відповідальності 
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сьогодні існує потреба більш широкого та гнучкого переліку видів 

дисциплінарного впливу [1, с.165]. 

На сьогоднішньому етапі розвитку законодавства України питання 

дисциплінарної відповідальності стоїть вкрай гостро. Це пов’язано з 

тим, що існує лише два види заходів дисциплінарного впливу на 

працівників, а саме: догана та звільнення. Однак, такі заходи в 

сучасному світі є застарілими. Догана має усну форму, яка жодним 

чином не впливає на психіку та поведінку сучасної людини. Звільнення 

- це більш жорсткий вид покарання, який застосовується вкрай рід, тому 

що роботодавці не хочуть псувати відносини з командою і втрачати 

цінних працівників.  

Відповідно до глави 10 Кодексу законів про працю України [2], за 

порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано 

тільки один з заходів стягнення.  Законодавством, статутами і 

положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих 

категорій працівників також інші дисциплінарні стягнення. Слід 

відзначити, що статути і положення про дисципліну, які можуть 

передбачати стягнення для окремих категорій працівників, про які 

йдеться у ст. 147 КЗпП України, повинні мати статус закону. Також 

роботодавці не можуть встановлювати і застосовувати будь-які 

додаткові види дисциплінарної відповідальності, крім тих, що 

закріплені у законі. Отже, будь-які спроби інших суб’єктів регулювання 

відносин у сфері праці встановити якісь додаткові види дисциплінарних 

стягнень повинні визначатися як незаконні. 

На наш погляд, роботодавець повинен володіти широким 

спектром засобів дисциплінарного впливу, щоб диференційовано 

підходити до кожного конкретного випадку порушення трудової 

дисципліни. У цьому сенсі ми підтримуємо національного законодавця, 

який встановив для певних категорій працівників більш широкий 

перелік дисциплінарних стягнень.  

На нашу думку, необхідно ввести до трудового законодавства 

України таке поняття як «дисциплінарне стягнення». Саме воно змусить 

працівників дотримуватися трудового розпорядку, внутрішніх правил 

підприємства, установи, організації. Це пов’язано з тим, що стягнення 

носить майновий характер. Однак, при застосуванні такого виду 

покарань важливо встановити такі межі, які не «вб’ють» в працівнику 

бажання працювати далі. 

Узагальнюючи вищесказане, дисциплінарне стягнення – це захід 

впливу, що застосовується до працівника за винне, протиправне 

невиконання або неналежне виконання ним покладених на нього 
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трудових обов’язків, які виявляються у негативних наслідках для 

працівника. 

Сьогодні досить поширеними є штрафи працівників за такі 

порушення, як запізнення на роботу, прогул, невчасне виконання 

поставленого завдання тощо. Існує й практика відпрацювання часу 

прогулу або запізнення у вихідні, святкові дні, у неробочий час. Жодних 

підстав для накладення штрафів на працівників за порушення умов 

трудових договорів чинні закони України не передбачають. 

Тож, ми хочемо сказати, що недосконалість трудового 

законодавства вже має свій негативний вираз в трудових відносинах. 

Норми КЗпП України унеможливлюють застосування до працівників 

такого виду дисциплінарного стягнення як штраф. Ми вважаємо, що в 

даний час це єдиний ефективний метод для заохочування працівників 

до виконання їх посадових обов’язків. Тому для вирішення даної 

проблеми ми пропонуємо: 

1. Визнати на законодавчому рівні штраф, як один з дійових 

засобів дисциплінарного впливу, а також закріпити норми в КЗпП 

України, в яких містилась інформація про певні діяння, за вчинення 

яких застосовується штраф та їх розмір; 

2. Закріпити порядок притягнення особи до дисциплінарної 

відповідальності, а також черговість застосування заходів 

дисциплінарного впливу (від легшого до найсуворішого); 

3. Доповнити перелік дисциплінарних стягнення й іншими  

заходами впливу, наприклад письмове зауваження; 

4. Розробити на законодавчому рівні окрему Постанову про 

дисциплінарну відповідальність. 
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БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ ТА ЇХ ПРАВОВЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

В умовах ринкової економіки різноманітні форми взаємодії між 

публічно-правовими утвореннями, господарюючими суб'єктами, 

фізичними особами на еквівалентно-оплатній основі породжують 

різноманітні розрахунки між ними. 

Предметом фінправа є суспільні відносини, які виникають у 

процесі фінансової діяльності держави, тобто соціальні зв'язки, що 

складаються з приводу формування, розподілу і використання 

централізованих і децентралізованих фондів коштів. Інакше, предметом 

фінансового права є суспільні відносини, що виникають у процесі 

мобілізації грошових ресурсів до централізованих і децентралізованих 

фондів держави і органів місцевого самоврядування, їх розподіл та 

використання, а також у ході контролю за рухом цих коштів, їх 

ефективним і цільовим використанням та у зв'язку з грошовою емісією 

[1]. 

Інституційне регулювання грошових відносин у межах чинної в 

тій чи іншій країні грошової системи є однією з головних функцій 

держави.  

Ми погоджуємося з цією думкою, адже фінансове право є галуззю 

публічного права. Специфіка відносин, що регулюються нормами 

фінансового права, полягає в тому, що вони складаються в особливій 

сфері життєдіяльності суспільства — фінансовій діяльності держави. 

Грошові потоки є кровоносними судинами кожної держави. 

Безготівкові розрахунки — платежі, які здійснюються шляхом 

перерахування з рахунку платника на рахунок кредитора у банках без 

використання грошових купюр [2]. 

За тлумаченням Національного банку України, безготівкові 

розрахунки (cashless payments) це – перерахування певної суми коштів з 

рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також 

перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб 

коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на 

рахункиотримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на 

підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в 

електронному вигляді [3]. 
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Крім того, безготівковий грошовий обіг регулюється й іншими 

галузями права. Наприклад, правові основи розрахунків встановлюють 

не лише нормами фінансового права, а й положеннями 

адміністративного, цивільного та кримінального права [2]. 

Адміністративне право регулює відносини з притягнення до 

відповідальності за здійснення адміністративних правопорушень у сфері 

грошового обігу, грошової системи. Норми кримінального права 

передбачають заходи кримінальної відповідальності за скоєння таких 

злочинів, як виготовлення або збут підробних кредитних карток та 

інших платіжних документів. Основою грошової та платіжної системи 

країни є положення конституційного права [2]. 

В свою чергу,академік НАПрН України,професор Воронова Л.К. 

зазначає, що безготівкові розрахунки – це грошові розрахунки, які 

здійснюються шляхом записів за рахунками в банках, коли гроші 

списуються з рахунку платника і зараховуються на рахунок одержувача 

[3]. 

Основними нормативно-правовими актами, що регламентують 

здійснення безготівкових операцій в Україні є Закон України «Про 

банки і банківську діяльність», Закон України «Про платіжні системи та 

переказ грошей в Україні», Інструкція «Про порядок відкриття, 

використання і закриття Рахунків у національній та іноземних 

валютах», Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в 

національній валюті», Господарський кодекс України. 

Безготівкові розрахунки проводяться фінансово-кредитними 

установами на підставі розрахункових документів на паперових носіях 

чи в електронному вигляді. Відповідно до ч.3 ст. 341 Господарського 

кодексу України та ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність» безготівкові розрахунки можуть здійснюватись у формі 

платіжних доручень, платіжних вимог, вимог-доручень, векселів, чеків, 

банківських платіжних карток та інших дебетових і кредитових 

платіжних інструментів, що застосовуються у міжнародній банківській 

практиці [4]. 

Правила організації безготівкового грошового обігу на території 

України затверджені Законом України «Про платіжні системи та 

переказ коштів в Україні» від 5 квітня 2001 р.№2346-ІІІ. Відповідно до 

ст.3 цього Закону, гривня як грошова одиниця України є єдиним 

законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними 

та юридичними особами без обмежень на всій території України для 

проведення переказів та розрахунків [5]. 

Як зазначено у статті 6 Закону України «Про платіжні системи та 

переказ грошей в Україні», банки мають право відкривати рахунки 
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резидентам України, нерезидентам України. Зазначені вище особи 

мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно 

до власного вибору для забезпечення своєї господарської діяльності і 

власних потреб [5]. 

Порядок відкриття банками рахунків та їх режими визначаються 

Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття Рахунків 

у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою 

Правління НБУ. Умови відкриття рахунка та особливості його 

функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком 

і його клієнтом - власником рахунка. 

Види рахунків, що можуть відкриватися банками або іншими 

установами - членами платіжної системи своїм клієнтам, передбачені 

статтею 7 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в 

Україні» [5]. 

Банки мають право відкривати своїм клієнтам вкладні (депозитні), 

поточні та кореспондентські рахунки. 

Особливості режимів функціонування вкладних (депозитних), 

поточних та кореспондентських рахунків визначаються нормативно- 

правовими актами НБУ та договорами, що укладаються клієнтами та 

обслуговуючими їх банками. 

Варто відзначити, що міжнародні розрахунки здійснюються через 

установи банків, між якими є кореспондентські відносини (банки, що 

мають домовленість про проведення платежів та розрахунків за 

взаємним дорученням), які регулюються НБУ та відповідним 

договором.  

Отже, безготівковий обіг коштів займає велику частку з усіх 

розрахункових операцій, здійснюваних в Україні та за її межами. 

Проведене дослідження ролі й місця безготівкових розрахунків у 

системі грошового обігу дає змогу стверджувати те, що ці відносини 

належать до сфери регулювання фінансового права, проте зачіпають і 

інші суспільні відносини. 

На нашу думку, нормативно-правова база безготівкових 

розрахунків є досить широкою. Вона реалізує у собі вимоги щодо 

здійснення безготівкових платежів. У здійсненні безготівкових операцій 

учасникам цих відносин слід використовувати нормативно-правові акти, 

які регулюють зазначену сферу відносин. В свою чергу нормативно-

правові акти повинні відповідати міжнародним стандартам здійснення 

безготівкових операцій. 

 

Література 



483 
 

1.Воронова Л.К. Фінансове право України: підручник/Л.К. 

Воронова. – Київ: Прецендент: Моя книга, 2016- 448 с. 

2. Косарєва І. П. Особливості розвитку системи безготівкових 

розрахунків в Україні / І. П. Косарєва, Н. В. Бондаренко, Н. В. 

Сарматицька // Бізнесінформ. – 2015. – № 1. – с. 125-129. 

3. Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: 

Інструкція НБУ від 21 січня 2004 р. № 22 / Національний банк України. 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04 

4. Господарський Кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 

р. № 436 - IV/ Верховна Рада України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

5. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон 

України від 05 квітня 2001 р. / Верховна Рада України. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2346-14 

Науковий керівник к.ю.н., ст. викладач кафедри 

адміністративного, фінансового та інформаційного права КНТЕУ 

Пустовіт Ю. Ю. 

 

Петриченко М. О., студент, V курс, 7м група, 

факультет міжнародної торгівлі та права, 

Київський національний торговельно-економічний університет 

м. Київ 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ 

В УКРАЇНІ 

 

Основною формою реалізації міжбюджетних відносин в Україні є 

міжбюджетні трансферти. Призначення міжбюджетних трансфертів 

полягає у забезпеченні збалансування місцевих фінансових ресурсів. В 

Україні триває процес реформ, зокрема, реформа щодо децентралізації, 

а тому, безсумнівно, важливим атрибутом є міжбюджетні трансферти, 

за допомогою яких можуть бути здолані дисбаланси, які виникають між 

бюджетами різних рівнів, шляхом передачі коштів між бюджетами, які 

входять до бюджетної системи України. 

Проблематика міжбюджетних відносин була предметом 

досліджень багатьох вчених, зокрема Л.К Воронової, М.П. Кучерявенка, 

О.А. Музики, С.О. Рибака, О.В. Сударенко, Я.В. Цимбаленко та інших. 

Видатки місцевих бюджетів здійснюється за рахунок коштів 

місцевих бюджетів, у тому числі трансфертів із державного бюджету 

України. Трансферт у бюджетній сфері – це кошти, які безоплатно й 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2346-14
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безповоротно передаються з одного бюджету до іншого [1, с. 90]. 

Зазначене визначення міжбюджетних трансфертів знайшло 

відображення на рівні норм Бюджетного кодексу України (далі – БК 

України) [2, ст. 2]. Міжбюджетні трансферти не завжди розглядали як 

передачу коштів між бюджетами України. На початку становлення 

незалежності нашої держави вони розглядалися як рух коштів з 

«бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня», потім «з 

державного бюджету до місцевих». На сьогодні до міжбюджетних 

трансфертів в Україні належать дотації (базова, реверсна та додаткові) 

та субвенції. Базовою дотацією є трансферт, що надається з державного 

бюджету місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання 

податкоспроможності територій. Якщо кошти передаються з місцевих 

бюджетів до державного з метою горизонтального вирівнювання 

податкоспроможності територій має місце реверсна дотація [2, ст. 96]. 

Додаткова дотація надається на компенсацію втрат доходів місцевих 

бюджетів, внаслідок надання пільг встановлених державою. Закон 

України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» установив, що у 

2018 році додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам 

надається на: здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров’я, забезпечення утримання 

соціальної інфраструктури міста Славутича та компенсацію втрат 

доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових 

пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та 

літакобудування, в обсягах, визначених у додатку № 7 до цього Закону, 

щомісячно рівними частинами [3, ст. 3]. 

Також у чинному законодавстві України з’явилося нове поняття 

«стабілізаційна дотація», законодавче визначення якої відсутнє. Суть 

цієї дотації полягає у тому, що Уряд України розподіляє кошти, які 

дають змогу вирівняти бюджетні диспропорції, підвищити рівень 

фінансової спроможності місцевих бюджетів для забезпечення надання 

органами місцевого самоврядування основних гарантованих послуг 

населенню. Зокрема, згідно з постановою Уряду України від 15.11.2017 

був затверджений розподіл у 2017 стабілізаційної дотації з державного 

бюджету місцевим бюджетам між обласними бюджетами в обсязі 

900000 тис грн [4]. Стабілізаційна дотація надається: бюджетам міст 

обласного значення, районним бюджетам та бюджетам об’єднаних 

територіальних громад у яких індекс відносної податкоспроможності 

менший за аналогічний середній показник у таких бюджетах; обласним 

бюджетам - для розподілу між місцевими бюджетами у порядку, 

визначеному облдержадміністраціями. При цьому, така дотація не 

надається місцевим бюджетам населених пунктів Донецької та 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1801-19/paran154#n154
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1801-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1801-19
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Луганської областей, на території яких органи державної влади 

тимчасово не здійснюють свої повноваження [5]. Підсумовуючи, 

можемо стверджувати, що у відповідної територіальної громади є 

потреба в асигнуваннях на захищені статті видатків бюджетних установ, 

а тому метою стабілізаційної дотації є допомога з боку держави в 

наданні коштів відповідній територіальній громаді. 

Іншим міжбюджетним трансфертом є субвенція - кошти, що 

виділяються з державного бюджету місцевому на певні цілі, дотримання 

яких обов’язково. В протилежному випадку відбувається повернення 

цих коштів до бюджету, з якого надали субвенцію. У БК України 

передбачені такі субвенції: на здійснення державних програм 

соціального захисту; на виконання інвестиційних проектів; освітня; 

медична тощо [2, ст. 97]. Отже, міжбюджетні трансферти 

збалансовують та вирівнюють фінансову спроможність відповідних 

бюджетів. Головними факторами впливу на механізм управління 

міжбюджетними трансфертами є: розмежування повноважень і функцій 

між органами влади; методи бюджетного регулювання; інструменти 

перерозподілу коштів (система міжбюджетних трансфертів і 

математичні моделі для розрахунку обсягів трансфертів) [6, с. 22]. 

В БК України існує прогалина з визначенням поняття «дотації». 

Дослідивши правові основи дотацій, можемо дійти висновку, що 

дотація це певна сума коштів, яка виділяється бюджету для поточних 

витрат, і це пов’язано з недостатньою кількістю коштів, тому виділення 

коштів здійснюється на умовах безповоротності, безстроковості і 

безоплатності з метою покриття бюджетного дефіциту. 
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ДОСВІД ІСЛАНДІЇ В ЗАСТОСУВАННІ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ 

 

23 жовтня 2012 року в Ісландії пройшов референдум, на якому 

була прийнята нова Конституція. Проект Конституції схвалили понад 

80% ісландців при явці в 66%. За джерелами мережі Інтернет ми 

проаналізували, що відбувалося в цій країні до вищеназваної визначної 

події [1, 2, 3]. В 2008 р. ісландці дізналися, що в результаті фінансової 

кризи, їх країна – член Євросоюзу, збанкрутіла. Це сталося після 5 років 

процвітання, забезпеченого неоліберальною економікою. В 2003 році 

усі банки країни були приватизовані, в цілях залучення іноземних 

інвесторів, вони практикували онлайн-банкінг, який при мінімальних 

витратах дає відносно високу доходність. Ісландські банки притягнули 

багато дрібних британських і голландських інвесторів. Чим більше 

притягувалося інвестицій – тим швидше ріс зовнішній борг банків. 

У 2003 році борг Ісландії дорівнював 200 % ВНП, а в 2007 році 

становив уже 900 %. Світова фінансова криза 2008 року стала для 

економіки Ісландії значним ударом. Три головних ісландські банки: 

Landbanki, Kapthing і Glitnir - збанкрутували і були націоналізовані, а 

крона втратила 85 % вартості по відношенню до євро. І в кінці 2008 

року Ісландія оголосила банкрутство. 

Через кілька місяців після краху банків ісландці вийшли на вулиці, 

протестуючи проти банкірів, які стали причиною кризи, і неосвічених 

політиків, які допустили його розвиток. Протести і заворушення 

змусили уряд піти у відставку. Вибори пройшли в квітні 2009 року, за їх 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/727-2015-%D0%BF/paran14#n14
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результатами до влади прийшла ліва коаліція, яка, з одного боку, 

засудила неоліберальну економічну систему, але, з іншого боку, здалася 

вимогам Світового банку та країн Євросоюзу погасити борги 

ісландських банків у загальній складності на три з половиною мільярда 

євро. Це означало, щоб кожен житель Ісландії протягом п'ятнадцяти 

років мав би щомісяця платити 100 євро - щоб погасити борги одних 

приватних осіб (власників банків) перед іншими приватними особами. 

Ідея, що громадяни повинні платити за помилки приватних 

фінансистів, що ціла країна повинна бути обкладена даниною, щоб 

погасити приватні борги, виявилася настільки неприйнятна, що 

породила нову хвилю масових протестів. Які буквально змусили 

керівників Ісландії перейти на бік більшості населення. В результаті 

Президент Олафур Рагнар Грімссон відмовився ратифікувати вже 

прийнятий парламентом закон, який зробив би громадян Ісландії 

відповідальними за борги ісландських банкірів, і погодився провести 

референдум. 

Референдум був проведений в березні 2010 р. – 93 % людей 

проголосували проти виплати банківських боргів. МВФ негайно 

заморозив кредитування. За підтримки громадян уряд ініціював 

цивільні і кримінальні розслідування щодо осіб, відповідальних за 

фінансову кризу. Інтерпол видав міжнародний ордер на арешт 

колишнього президента банку Kaupthing Сигурдур Ейнарссон, а інші 

банкіри, також причетні до краху, втекли з країни. Було прийнято 

рішення прийняти нову Конституцію, яка звільнить країну від влади 

міжнародних фінансів і віртуальних грошей. Проект Основного закону 

писали 950 простих громадян, обраних довільно (по лотерейної системі) 

членами Національної Асамблеї в 2010 р. 

Щоб доопрацювати нову Конституцію, народ Ісландії обрав (вже 

на виборах) Конституційну раду, до якого увійшли 25 громадян. Люди 

були обрані з числа 522 дорослих громадян, які не належать до жодної 

політичної партії, кожного з яких рекомендували як мінімум 30 

громадян. Далі почалася доробка тексту Конституції і конституційних 

законів. Пропозиції громадян збиралися через «Фейсбук», «Твіттер» і 

«Ютуб». Всього від ісландців надійшло 3600 коментарів до роботи Ради 

і 370 поправок до Конституції. Щотижня Рада публікував в інтернеті 

нові статті для громадського обговорення. Через дві або три тижні, 

після перегляду пропозицій від громадськості та експертів, Рада 

публікував фінальну версію статей, які потім обговорювалися ще раз. 

Крім того, члени Ради раз на тиждень записували розповідь про свою 

роботу і викладали його на «Ютуб», а їх засідання можна було дивитися 
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в прямій трансляції в інтернеті. В кінці роботи всі 25 членів Ради 

проголосували за закінчення роботи над Основним законом. 

«Ми, люди Ісландії, бажаємо створити справедливе суспільство, де 

кожен з нас буде мати рівне місце за загальним столом», – такими 

словами починається Конституція. 

Згідно з проектом Конституції, природні ресурси острова 

знаходяться виключно в суспільній власності. Особливий інтерес 

викликає стаття під назвою «Відкрита інформація і правдивість», яка 

зобов'язує уряд тримати у відкритому доступі всі робочі документи, 

якщо вони не становлять державної таємниці. Також Конституція 

зобов'язує владу працювати на благо не тільки людини, але і Землі і 

біосфери. Окрема стаття закріплює права тварин. 

Ісландці не зупинилися на досягнутому. З 2016 року в Ісландії 

«Піратська партія» займає перше місце в місцевих опитуваннях. 

Головною частиною політичної програми партії – зміна конституції 

країни з метою введення в неї норм прямої демократії при  прийнятті 

практично будь-яких рішень на національному рівні. Тобто, більшість 

чиновників будуть звільнені, а вирішувати всі питання в Ісландії будуть 

безпосередньо її мешканці на референдумах різних рівнів. 

Все населення Ісландії – це 334 тис осіб (за даними 2016 р.), з яких 

200 тис. живе в одному місті – Рейк'явіку, столиці Ісландії. Пряма 

демократія в даному випадку означає самоврядування порівняно 

невеликого числа людей, лише в кілька разів перевершує за чисельністю 

цивільний колектив древніх Афін (близько 40 тис вільних громадян). З 

урахуванням можливостей інтернету все стає набагато простіше – люди 

можуть висловити свою думку, взяти участь в дебатах на форумах і 

проголосувати у себе вдома. Їм немає потреби їхати на велике народне 

зібрання. 

«Піратська партія» йде по шляху стародавніх Афін, де статки 

великих власників не вилучалися, а обкладалися високими податками. І 

наостанок, у Ісландії ефективна економіка: рибальська галузь, сучасне 

виробництво алюмінію, розвинута інфраструктура. Ісландія є країною з 

одним з найбільш високих у світі інтегрованих показників якості життя, 

а її ВВП на душу населення у 2016 році становив 59977 доларів (для 

порівння ВВП України – 2186 доларів). 
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В ПРОЦЕСІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Формування та раціональне використання кадрового потенціалу – 

важлива і складна проблема державного управління. Необхідність 

розробки і реалізації нової кадрової політики випливає із змісту тих 

завдань, які стоять сьогодні перед державою. Потрібні нові ідеї, 

принципи і стратегії вирішення кадрових питань, які б відбивали 

сучасний рівень управлінської науки, практики і вимоги до 

демократичного суспільства. Тому особливої уваги набуває проблема 

побудови системи управління кар’єрою державних службовців в 

процесі інтеграції України до Європейського Союзу. 

Управління кар’єрою державних службовців поряд із добором 

працівників, раціональним розміщенням, чітким визначенням 

обов'язків, розумним контролем поточної діяльності, винагородою 

відповідно до індивідуального внеску в досягнення цілей організації 

відповідно включає планування кар'єри, розвиток ініціативи і 

відповідальності, створення умов для самореалізації і самоствердження, 

професійного, інтелектуального удосконалювання, що в кінцевому 

рахунку допомагає сформувати сильну мотивацію. 

Практика роботи свідчить, що нинішній професійний рівень 

вітчизняних державних службовців не відповідає сучасним потребам 

суспільного розвитку, завданням формування демократичного 

державного управління і потребує реформування всієї структури 

державної служби, оскільки змінилися цілі управління, зорієнтованість 

на надання якісних сервісних послуг юридичним і фізичним особам, а 

також у зв'язку зі зростанням та урізноманітненням соціальних проблем, 

що потребують кваліфікованого вирішення. Низький професіоналізм 

державних службовців призводить до невисокої якості державного 

http://telegrafua.com/world/14288/
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управління в цілому, що впливає на розбудову державності й економіки 

країни. Фахівці вважають, що це одна з найбільш небезпечних 

внутрішніх загроз сучасності для нашої держави. 

Аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду оплати праці публічних 

службовців свідчить про два різні підходи щодо формування їхньої 

оплати праці: а) основною складовою оплати праці є посадовий оклад, а 

надбавки до посадового окладу є незначними і суттєво не впливають на 

розмір заробітної плати. Такий підхід дозволяє, по-перше, забезпечити 

публічним службовцям однакові можливості оплати праці при їх 

однакових умовах службової діяльності, по-друге, є прозорою щодо 

оточення, по-третє, до мінімуму зведено суб’єктивний вплив щодо 

оплати праці публічних службовців; б) основною складовою оплати 

праці є надбавки та доплати до посадового окладу, які є 

багаточисельними і суттєво впливають на її розмір. Саме другий підхід 

є характерним для формування заробітної плати державних службовців 

в Україні.  

Зазначене є однією з причин плинності кадрів в органах державної 

влади, що позначається на стані її професійності. Враховуючи те, що 

належний рівень практичного досвіду, компетентності працівника 

досягається протягом першого десятиріччя роботи, не може не 

насторожувати той факт, що в Україні державні службовці зі стажем 

понад 10 років становлять 50% від їх загальної чисельності. 

Процес реформування різних адміністративних моделей та систем 

державної служби провідних європейських країн кидає виклик 

традиційному уявленню та традиційним аспектам бюрократичної 

державної служби. Теперішній процес реформ відбувається на тлі 

різних національних контекстів та різних традицій [1]. 

Необхідно шукати нові підходи до аналізу особистісних та ділових 

якостей службовців, враховувати колективну думку під час просування 

співробітників, формування списків кадрового резерву. Необхідно 

створювати систему матеріальних, організаційних і моральних стимулів 

для залучення й утримання перспективних кадрів, забезпечувати 

гласність прийнятих кадрових рішень про просування по службі та 

звільнення, організовувати апеляційні комісії. Потрібно намагатися 

експериментувати з системами оцінки праці державного службовця. 

Заслуговує на увагу широко застосовувана в західноєвропейських 

країнах система диференційованої оплати праці державних службовців. 

Разом з тим, ефективне кадрове забезпечення державної служби в 

Україні не може ґрунтуватися на легковажному запозиченні 

вітчизняного й зарубіжного досвіду. Його треба піддавати критичному 
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аналізу, необхідно виробляти нові кадрові технології, що відповідають 

реаліям сьогодення. 

Варто підкреслити, що кадрова ситуація в органах державної 

служби залишається проблемною. Відбувається зростання чисельності 

апарату, при цьому чисельність населення України стрімко 

скорочується. Нерідко порушуються демократичні принципи 

відкритості, гласності й справедливості під час вирішення кадрових 

питань. Не розроблена система послідовного залучення на державну 

службу молоді. Не склалася єдина система відбору, оцінювання, 

висування фахівців у державний апарат. Триваюча реорганізація 

структур державної влади не завжди доцільна й не сприяє ефективному 

використанню кадрів державної служби. 

Забезпечення відповідних умов як діяльності державних 

службовців, так і здійснення службової кар’єри, є одним із 

визначальних завдань у контексті як реформування інституту державної 

служби, так і його адаптації до стандартів Європейського Союзу, 

оскільки його вирішення суттєво впливає і на престижність та 

авторитетність державно-службової діяльності, і на створення 

стабільної і професійної державної служби, і на професійну 

компетентність державних службовців [2]. 

Сучасний стан суспільного розвитку України, необхідність 

забезпечення ефективної діяльності органів державної влади усіх рівнів, 

проблеми адаптації державної служби до стандартів Європейського 

Союзу, впровадження принципу політичної нейтральності державної 

служби і державних службовців, вимагають удосконалення управління 

чинною системою підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців. Державна служба в країнах 

Європейського Союзу виконує демократичну та етичну роль, вона 

повинна слугувати суспільству та закону, надавати підтримку 

населенню та здійснювати ці функції на постійній основі. Для реалізації 

всіх цих завдань країни-члени ЄС створили спеціальні органи з питань 

державної служби. Протягом кількох останніх десятиліть майже всі 

системи державної служби країн-членів ЄС та деяких передових країн 

світу зазнали реформування. 

 

Література 

1. Адміністративне право України. Загальна частина. 

Академічний курс: підручник / за заг. ред. академіка НАПрН України О. 

М. Бандурки. Х.: Золота миля, 2011. 584 с. 



492 
 

2. Біла-Тіунова Л. Р. Службова кар'єра державного службовця: 

теорія і правове регулювання : автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук : 

12.00.07; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". Одеса, 2012. 39 с. 

Науковий керівник: д.ю.н., доцент, завідувач кафедри 

конституційного права та прав людини Національної академії 

внутрішніх справ Калиновський Б. В. 

 

Прошкіна А. В., студент, I курс, 6 група,  

факультет міжнародної торгівлі та права, 

 Київський національний торгово-економічний університет,  

м. Київ 

 

ПРОВАДЖЕННЯ У ЗРАЗКОВИХ ТА ТИПОВИХ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ 
 

В середині грудня вступив в силу, прийнятий 03 жовтня 2017 року 

Закон про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства 

України (далі – КАС) та інших нормативних актів. Однією з суттєвих 

новел КАС стало введення терміну «зразкова справа». Згідно ст.4, 

оновленого КАС зразкова справа - це типова адміністративна справа, 

прийнята до провадження Верховним Судом як судом першої інстанції 

для постановлення зразкового рішення. У свою чергу типові справи – це 

адміністративні справи, відповідачем у яких є один і той самий суб’єкт 

владних повноважень (його відокремлені структурні підрозділи), спір у 

яких виник з аналогічних підстав, у відносинах, що регулюються 

одними нормами права, та у яких позивачами заявлено аналогічні 

вимоги [1]. 

У яких випадках це може застосовуватися? Трапляється багато 

однотипних справ, які в суддівському середовищі називають «п’ятдесят 

на п’ятдесят» – тобто, має місце різнорідна судова практика, коли одна 

частина судів застосовує законодавство в різнобій з іншою частиною. 

Але така ситуація не могла тривати вічно, і законодавці звернули на це 

увагу. Прототипом став інструмент, вперше застосований 

Європейським судом з прав людини у справі польського громадянина 

проти Польщі. Пізніше ЄСПЛ вніс зміни в свій регламент, та назвав цей 

інструмент пілотним рішенням. Страсбурзький суд першим відчув 

позитивний ефект від цієї ідеї, в інших країнах, які послуговуються 

новими процесуальними кодексами теж застосовується даний механізм. 

Різниця лише в тому, яка кількість подібних справ вважається типовою і 

який суд це вирішує. У нас діє така норма: якщо у провадженні одного 
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або декількох адміністративних судів перебувають типові 

адміністративні справи, кількість яких визначає доцільність ухвалення 

зразкового рішення, суд, який розглядає одну чи більше таких справ, 

може звернутися до Верховного Суду з поданням про розгляд однієї з 

них Верховним Судом як судом першої інстанції [2]. 

У рішенні суду, ухваленому за результатами розгляду зразкової 

справи, Верховний Суд повинен серед іншого вказати ознаки типових 

справ, обставини зразкової справи, які обумовлюють типове 

застосування норм матеріального права та порядок застосування таких 

норм. В подальшому позиція Верховного Суду в такій зразковій справі 

повинна враховуватися судами, що розглядатимуть аналогічні типові 

справи (які відповідають ознакам викладеним у рішенні Верховного 

Суду за результатами розгляду зразкової справи) [3]. 

Специфікою даної категорії справ, є підстави їх оскарження. 

Зразкова справа в апеляційному порядку може переглядатись Великою 

палатою Верховного суду, рішення Великої палати є кінцевим та 

оскарженню не підлягає. Підставами касаційного оскарження типових 

справ є виключно те, що суд першої та (або) апеляційної інстанції не 

врахував у своєму рішенні висновки Верховного суду України щодо 

зразкової справи, а також якщо справа в якій судом винесено рішення не 

відповідає ознакам типової справи [4]. 

Також слід звернути увагу на те, що відповідно до ст. 236 КАС суд 

може зупинити провадження у типовій справі до набрання чинності 

рішенням Верховного Суду у зразковій справі [1]. 

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що 

зразкові справи є новим механізмом адміністративного судочинства, 

який у майбутньому допоможе зменшити навантаження на суддів та 

сприяти швидкому розгляду і вирішенню однотипних справ.  
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
 

Неефективність сучасної системи державної служби в Україні 

займає чи не одну з популярних тем для обговорення. 

Ключовими нормативно-правовими актами, що здійснюють 

регулювання питань державної служби в Україні є: Конституція 

України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про 

очищення влади», Закон України «Про запобігання корупції» та інші. 

В Законні України «Про державну службу » визначено принципи, 

правові та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, 

політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян 

державної служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а 

також порядок реалізації громадянами України права рівного доступу 

до державної служби, що базується на їхніх особистих якостях та 

досягненнях [1]. 

Дану тематику досліджували та вивчало чимало вчених та 

науковців. Найбільш відомими є праці таких науковців: О. Заїка, Ю. 

Яшина, В. Дементов, Ю. Битяк, Г. Мамчур, Д. Бахрах, Є. Чорногор, Ю. 

Колобов, Ю. Чмига та ін. 

Необхідність підготовки управлінських кадрів науковці 

досліджують у своїх працях і зазначають, що проведення політичної, 

адміністративної та інших системних реформ у державі висуває якісно 

нові завдання з підготовки висококваліфікованих управлінських кадрів, 

адаптації змісту навчання до вимог сучасного вітчизняного та 

міжнародного політичного, економічного, гуманітарного, 

адміністративного розвитку; формування в державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування стратегічного мислення, 
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національної самосвідомості, професіоналізму та відповідальності; 

актуалізації наукових досліджень з проблем державотворення [2, с. 306-

307]. 

Проголошений шлях про наближення України до Європейського 

Союзу передбачає не тільки адаптацію національного законодавства до 

норм ЄС і реструктуризацію органів державної влади, а й забезпечення 

та постійний контроль над якістю кадрового потенціалу. Європейські 

стандарти публічної служби полягають насамперед в об’єктивності, 

справедливості та неупередженості, відданості інтересам суспільства. 

Тому актуальним постає питання щодо підвищення рівня професійності 

державних службовців [3]. 

У кожній європейській країні існує певна система підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, де 

підготовка проводиться у спеціальних навчальних закладах – школи, 

академії та інститути. У Франції існує чи одна з найефективніших 

систем професійної підготовки кадрів тому, що вона адаптована до 

централізованої держави. Франція здійснила уніфікацію вимог до 

прийому на державну службу, підготовки службовців і проходження 

ними кар’єри.  

Так, у Німеччині існують спеціальні нормативні акти, які 

регулюють підвищення кваліфікації державних службовців, зайнятих у 

таких сферах, як управління внутрішніми зборами, податками та 

акцизами, управління праці та управління соціального забезпечення. 

Державні службовці «вищої категорії» зобов’язані пройти дворічну 

підготовку після прийняття на роботу в органи державної влади. 

Основними формами підвищення кваліфікації є такі: підвищення 

кваліфікації для початківців, підвищення кваліфікації за спеціальністю 

та посадою, підвищення кваліфікації з метою переходу на службу 

вищого рангу, підвищення кваліфікації для керівників [4]. 

В Італії на державній службі перебувають лише дипломати, 

поліцейські, а також речники, що обіймають вищі керівні посади в 

публічних адміністраціях державного рівня. Інші службовці державних 

агенцій вважаються держслужбовцями лише формально, оскільки їхня 

службова діяльність у значній мірі визначається колективними угодами, 

що укладаються між агенціями та профспілками. 

У Китаї існує єдина централізована державна служба. До її складу 

віднесено працівників на посадах у державному адміністративному 

апараті центрального, провінційного та місцевого рівня. Усі посади 

поділяються на "керівні" та "некерівні". До держслужбовців не 

віднесено робітників та обслуговуючий персонал адміністративних 

органів. 
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У Польщі існує цивільна служба, до складу якої належать 

професійні службовці в адміністраціях центрального та місцевого рівня. 

Розрізняють: а) «цивільних службовців», чиї відносини базуються на 

призначенні на управлінську посаду чи посаду спеціалістів державної 

служби; б) «працівників цивільної служби», яких беруть на роботу на 

контрактній основі. 

Провівши короткий аналіз на прикладах кількох держав свідчить, 

що кожна країна має свої особливості в сфері державної служби та 

підготовка спеціалістів цієї галузі. В свою чергу, існують певні 

відмінності, в підходах до підготовки державних службовців у країнах 

Європи, Північної Америки, Далекого Сходу. Одні з них діють 

ефективно лише в політичних, економічних, соціальних умовах, інші 

можуть бути задіяні за певних умов. Треті, під впливом різноманітних 

причин, залишаються неприйнятними для України. Зарубіжними 

країнами, чий досвід найбільш прийнятий для України, можна вважати 

Німеччина, Франція, Великобританія. У кожній з них втілюється 

політика безперервної підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, 

вона спрямована на пошук найкращої мотивації та найбільшої 

ефективності. 
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КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗИДЕНТСТВА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

 

Держави реалізують своє право оподатковувати дохід на підставі 

двох основних принципів – принципу резидентства і принципу джерела 

виникнення доходу. Суть цього критерію полягає в тому, що дохід 

особи буде оподатковуватись в країні її резидентства, незалежно від 

того, в якій країні такий дохід був отриманий. Тобто країна 

резидентства може оподатковувати «світовий» дохід свого резидента. 

Принцип джерела виникнення доходу означає, що країна має право 

оподатковувати дохід, який виник на її території, незалежно від того, чи 

є власник такого доходу резидентом [1]. Вище зазначені принципи є 

надзвичайно важливими, адже від їх ефективності залежить рівень 

податкових надходжень до бюджетів країн. Зважаючи на специфіку 

принципу резидентства, вважаємо найдоцільніше розглянути його.  

Якщо узагальнити практику країн світу у сфері правил визначення 

резидентства, то для юридичних осіб найчастіше використовуються  

наступні критерії. 

І. Особа вважається резидентом країни, якщо вона інкорпорована 

відповідно до законодавства цієї країни. Під інкорпорацією варто 

розуміти реєстрацію такої юридичної особи відповідно до процедур 

встановлених національним законодавством. 

ІІ. Юридична особа вважається резидентом тієї країни, де вона 

знаходиться. Зазвичай під місцезнаходженням розуміють місце 

знаходження її головного офісу, тобто місця, де реалізуються основні 

управлінські функції і де зазвичай знаходиться головний управлінський 

склад компанії. Критерій місцезнаходження не є суто податковим, адже 

місцезнаходження визначається відповідними правовстановлюючими 

документами чи положеннями цивільного/корпоративного 

законодавства. 

ІІІ.  Під критерієм місця управління мається на увазі, що юридична 

особа є резидентом тієї країни, де приймаються управлінські рішення. 

Крім того, існують різновиди цього критерію: місце оперативного 

управління, місце поточного управління, місце прийняття важливих 

політичних рішень та ін. 

ІV.  Критерій центрального місця управління і контролю, 

визначальним для якого є місце центрального управління, що 
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здійснюється на найвищому рівні (рада директорів, менеджери 

найвищої ланки), які приймають стратегічні рішення. Цей критерій 

варто відрізняти від критерію місця управління, який може означати 

оперативне управління, щодення управління і т. д. При цьому 

визначення місця управління здійснюється на підставі комплексного 

аналізу структури юридичної особи та характеру ведення бізнесу, а не 

статуту чи інших правовстановлюючих документів (як, наприклад, у 

критерії місцезнаходження). 

V. Критерій ефективного місця управління найчастіше 

використовується в угодах про уникнення подвійного оподаткування, 

якщо юридична особа має подвійне резидентство. Відповідно до 

Коментаря МК ОЕСР ефективне місце управління означає місце, де 

насправді приймаються найважливіші управлінські і комерційні 

рішення, необхідні для ведення бізнесу компанії в цілому. У Коментарі 

зазначається, що при визначенні місця ефективного управління варто 

звертати увагу й інші фактори. Такі фактори були сформовані судовою 

практикою і до них належить: місце, де фактично знаходяться керівники 

найвищої ланки; місце, де фактично відбуваються операції; 

- юридичні фактори (місце інкорпорації, місце реєстрації 

головного офісу і т. д.); місце резидентства керівників. 

Наприклад, якщо реальне управління дочірньою компанією 

здійснюється материнською компанією (мається на увазі саме 

конкретне прийняття рішень, а не дотримання загальних рекомендацій 

чи вказівок), то при застосуванні критерію ефективного управління 

дочірня компанія буде вважатись резидентом країни-резидентства 

материнської компанії [2].  

Варто зазначити, що вищенаведені критерії є узагальненими, 

оскільки у кожній країні світу існують власні особливості їх 

застосування. Наприклад, відповідно до підпункту 14.1.213 пункту 14.1 

статті 14 Податкового кодексу України резиденти – це юридичні особи 

та їхні відокремлені особи, які утворені та провадять свою діяльність 

відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як на її 

території, так і за її межами [3]. Тобто в українському законодавстві 

податкове резидентство визначається на підставі критерію інкорпорації. 

Проте, щоб охопити більше коло суб’єктів  і тим самим забезпечити 

більше надходжень до бюджету, країни часто використовують два або 

навіть декілька критеріїв визначення резидентства, які застосовуються 

альтернативно. Причиною множинності критеріїв також є бажання 

держави запобігти використанню недоліків правил визначення 

резидентства при здійсненні податкового планування. Тому ОЕРС  

рекомендує доповнювати критерій інкорпорації іншими критеріями 
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(місця управління, місця управління і контролю). Прикладом країн, які 

використовують декілька критеріїв, є Німеччина та Іспанія. 

У Німеччині використовують два альтернативних критерії – 

місцезнаходження та місця управління. Місцезнаходження визначається 

відповідно до закону, статуту та інших правовстановлюючих 

документів. Проте найбільше німецької судової практики стосується 

застосування критерію місця управління. Німецькі суди визначають 

місце управління, відповідаючи на три питання «Що?», «Хто?», «Де?». 

Тобто юридична особа буде визнаватись резидентом Німеччини на 

підставі критерію місця управління, якщо таке управління здійснюється 

стосовно активів юридичної особи («Що?») головними менеджерами 

(«Хто?») за місцем розташування головного офісу («Де?»). Найбільше 

значення приділяється визначенню місця розташування головного 

офісу. 

У питанні визначення резидентства Іспанія пішла ще далі – 

юридична особа буде вважатись резидентом Іспанії, якщо вона 

відповідає одному з трьох альтернативних критеріїв: реєстрація за 

законодавством Іспанії (критерій інкорпорації); головний офіс 

зареєстрований в Іспанії (критерій місця реєстрації); ефективне 

управління здійснюється в Іспанії [4]. 

Проте низка факторів призводять до того, що вищезазначені 

критерії наразі не відповідають вимогам сучасності. Як показує досвід 

Естонії, сьогодні не є проблемою зареєструвати юридичну особу за 

допомогою електронних ресурсів, не відвідуючи навіть країну, і 

витратити на це всього 18 хв 3,5 с часу.  Тому зважаючи на 

вищезазначене, можна констатувати, що наразі Україні не варто пасти 

задніх і крім критерію інкорпорації закріпити ще декілька 

альтернативних критеріїв визначення резидентства юридичних осіб. 
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БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

 

Під забезпеченням виконання зобов’язань розуміють спеціальні 

правові заходи майнового характеру, які встановлюються законом або 

договором з метою забезпечення належного виконання зобов’язань.  У 

випадку невиконання або неналежного виконання зобов’язання 

кредитор має право вимагати виконання в примусовому порядку через 

звернення в суд. Суд, застосовуючи заходи державного примусу, 

примушує боржника до виконання зобов’язання, стягує збитки, завдані 

неналежним виконанням. 

Одним з таких засобів забезпечення є банківська гарантія. 

Визначення гарантії закріплено як в цивільному, господарському, так і в 

банківському законодавствах. Частина 1 ст. 560 Цивільного кодексу 

України визначає гарантію як спосіб забезпечення виконання 

зобов’язань, за яким банк, інша фінансова установа, страхова 

організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) 

виконання боржником (принципалом) свого зобов’язання [1]. 

Водночас гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов’язань 

визначається також і ст. 200 Господарського кодексу України, а саме: 

гарантія є специфічним засобом забезпечення виконання господарських 

зобов’язань шляхом письмового підтвердження (гарантійного листа) 

банком, іншою кредитною установою, страховою організацією 

(банківська гарантія) про задоволення вимог управненої сторони в 

розмірі повної грошової суми, зазначеної в письмовому підтвердженні, 

якщо третя особа (зобов’язана сторона) не виконає вказане у ньому 

певне зобов’язання, або настануть інші умови, передбачені у 

відповідному підтвердженні [2].  

Оскільки гарантія відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 4 Закону України 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг» належить до фінансових послуг, гарантом може виступати 

лише фінансова установа [3].  



501 
 

Поняття «банківська гарантія» визначене у «Положенні про 

порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та 

іноземних валютах», затвердженому постановою Правління 

Національного банку України від 15.12.2004 р. № 639. Згідно               з 

п. 1 Положення гарантія – це спосіб забезпечення виконання 

зобов’язань, відповідно до якого банк-гарант приймає на себе грошове 

зобов’язання перед бенефіціаром (оформлене в письмовій формі або у 

формі повідомлення) сплатити кошти за принципала в разі невиконання 

останнім своїх зобов’язань у повному обсязі або їх частину в разі 

висування бенефіціаром вимоги та дотримання всіх вимог, 

передбачених умовами гарантії. Під поняттям «вимоги» згідно з п. 1 

Положення слід розуміти лист або повідомлення з вимогою до банку-

гаранта або банку-контргаранта сплатити кошти за гарантією [4]. 

Гарантії бувають відкличні (тобто такі, що можуть бути 

відкликані, чи такі, умови яких можуть бути змінені без попереднього 

повідомлення бенефіціара) та безвідкличні (не можуть бути відкликані, 

а їхні умови не можуть бути змінені без погодження з бенефіціаром). 

Існує також поділ гарантій на умовні (кошти сплачуються на підставі 

письмової вимоги та належним чином оформлених документів, 

визначених у гарантії) та безумовні (банк здійснює платіж виключно на 

підставі одержаної вимоги). За законом усі гарантії вважаються 

безвідкличними, якщо в них не вказано інше. Очевидно, що бенефіціар 

для захисту власних інтересів завжди наполягатиме на наданні 

безвідкличної та безумовної гарантії. 

Розглядаючи відносини між усіма основними учасниками 

гарантійних відносин, слід наголосити, що при наданні гарантії треба 

чітко дотримуватися правової конструкції, встановленої законом. 

Оскільки внаслідок видачі гарантії правовідносини виникають саме між 

банком та бенефіціаром, то в разі виникнення зобов’язання здійснити 

платіж гарант несе відповідальність перед кредитором, а не перед 

боржником. 

Інститут банківської гарантії як засобу забезпечення виконання 

зобов’язань є дуже популярним, що пояснюється його надійністю та 

високим рівнем захисту прав бенефіціара. Але сумлінні учасники 

відносин можуть постраждати від забезпечення гарантією інтересів 

недобросовісних кредиторів [5]. 
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БЮРОКРАТІЯ В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ 

 

Питання бюрократії в системі державного управління в даний час 

є особливо важливим як у теоретичному, так і в практичному розумінні, 

адже дане поняття в уявленні пересічних громадян асоціюється з 

безліччю вад, їй приписують неефективність, бездушність, зловживання 

тощо. 

На сьогодні бюрократизм проймає всі сфери суспільного буття 

людини – політичну систему, державні інститути, бізнес, соціальне та 

культурне життя. Про це соціальне явище написано багато, проте 

проблема залишається відкритою. 

Вважається, що добитися прогресу в розвитку всіх сфер життя без 

подолання бюрократизму неможливо. Він є перешкодою на шляху 

подальшого розширення та поглиблення демократії, розвитку 

самоврядування, здійснення радикальної реформи економіки й 

управління, проведення соціальної політики. 

Бюрократія – це такий тип організації, для якої характерний 

високий ступінь розподілу обов'язків, чітка управлінська ієрархія, 

http://zakon3.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/
http://www.uris-c.com.ua/2010/10/15/
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формалізовані стандарти і правила, показники оцінки роботи, принципи 

найму працівників, які базуються на засадах компетентності [1]. 

Першим, хто продемонстрував переваги бюрократії як системи 

управління, був німецький соціолог Макс Вебер, саме його теорія 

бюрократії вважається у західній соціології класичною концепцією 

організації і управління. М. Вебер запевняв, що чим більше організація 

наближається до бюрократичної моделі, тим більш ефективною вона 

має бути, і що саме найвища ефективність бюрократичної адміністрації 

є причиною її розповсюдження в сучасному суспільстві. [2] 

Основним недоліком теорії бюрократії деякі вчені вважали 

неврахування особистісних якостей людини в управлінській діяльності. 

Виконуючи свої обов'язки, людина не може бути повністю позбавлена 

особистих переживань та інтересів, що, безумовно накладає відбиток на 

процес управління. Соціальні взаємодії, що виникають у процесі 

роботи, можуть мати вирішальне значення для ефективності. 

Особливість функціонування бюрократії в сучасному 

українському суспільстві визначається складними трансформаційними 

процесами. Об´єктивна необхідність реформування всіх сфер 

суспільного життя поставила перед усіма управлінськими структурами 

проблему кардинально змінити систему управління, її принципи, 

методи, кадрове забезпечення тощо. 

Послаблення, а потім і розпад централізованої авторитарної 

системи управління колишнього Радянського Союзу, втрата впливу 

чиновницького апарату часів командно-адміністративної системи 

відкрили можливість формування корпоративної бюрократії. 

Суперечливість загальнодержавних і корпоративних інтересів 

чиновницького апарату не раз виявлялась у протистоянні корпоративної 

бюрократії реформаційним процесам, у протидії могутніх 

корумпованих кланів, пов´язаних з управлінськими структурами, 

зусиллям демократичних сил щодо стабілізації соціально-економічних і 

політичних відносин. Корумпованість і клановість в Україні, за 

висновками вітчизняних і зарубіжних експертів, уже протягом кількох 

років досягають такого рівня, що загрожують національній безпеці. 

Отже, нагальними завданнями сучасного українського суспільства 

є чітке законодавче врегулювання статусу і функцій бюрократії, 

спрямування її на розв´язання найактуальніших суспільних проблем, 

повернення довіри громадян до влади та інститутів управління. [3] 

Боротьба з бюрократизмом можлива, якщо перейти на принципово 

інший спосіб управління, а саме – на самоврядування, яке передбачає 

збіг (повний або частковий) суб'єкта і об'єкта влади. Не було бюрократії 
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і в додержавних формах організації влади, які представляли собою 

первісне, природне самоврядування.[4] 

Проаналізувавши вище викладене, можна зробити висновок, що 

бюрократія діє скритно, оскільки її діяльність є незаконною. Це ворог у 

підпіллі, його боротьба з державою і народом ведеться непомітно, і 

тому є ефективною. Її тіньове становище дозволяє, з одного боку, бути 

фактичним володарем загальнонародної власності, публічної влади, 

ставити себе над законом, з іншого – шельмувати ті революційні сили, 

що протистоять їй. Бюрократи утворюють особливий соціальний шар, 

що володіє незалежністю і переслідує своєкорисливі корпоративні 

інтереси. Бюрократизм є ворогом держави, її народу і суспільства 

загалом [5]. 

Сьогоднішня державна система управління – спадкоємець 

радянської адміністративної системи і несе у собі всі її вади. 

Отже, на нашу думку, бюрократизована держава не може служити 

народу, справі розбудови суспільства, оскільки бюрократ переслідує 

власні цілі, вирішує свої проблеми за рахунок держави. Бюрократизм – 

це суспільний паразитизм. В результаті бюрократія і сьогодні, 

залишаючись невидимою і безкарною, є тою силою, що, на жаль, 

визначає стан справ у державі. 

 

Література 

1. Ястремська О. Публічне адміністрування: навчальний 

посібник / О. М. Ястремська, Л. О. Мажник. Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

2015. 132 с. 

2. Публічне управління та адміністрування : навчальний 

посібник / Ю. Г. Кальниш, Т. М. Лозинська, В. І. Тимцуник; М-во освіти 

і науки України. Полтав. держ. аграр. акад. 2015. 280 с. URL: 

http://pidruchniki.com/81295/menedzhment/byurokratiya_efektivnist_upravli

nnya 

3. Політологія / Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько та 

ін.; За ред. Ф.М. Кирилюка. К.: Здоров'я. 2004. 776 с. 

4. Протасов В.Н. Тореорія держави і права. Проблеми теорії 

держави і права: Питання і відповіді.— М.: Новий Юрист, 1999. —240 с. 

5. Пашов Р.І. Аналіз розвитку поняття бюрократії в системі 

державного управління. URL:: http://novyn.kpi.ua/2006-1/04_Pahov.pdf 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри адміністративного, 

фінансового та інформаційного права КНТЕУ Сенченко Л. В. 

 

 

http://pidruchniki.com/81295/menedzhment/byurokratiya_efektivnist_upravlinnya
http://pidruchniki.com/81295/menedzhment/byurokratiya_efektivnist_upravlinnya
http://novyn.kpi.ua/2006-1/04_Pahov.pdf


505 
 

Якименко К. В., студентка, 7КМ-2Б курс, 11 

група, навчально-науковий інститут заочного та 

дистанційного навчання, Національна академія 

внутрішніх справ, м. Київ 

 

ЮВЕНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ЙОГО 

РЕАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ 

 

Поняття «ювенальна юстиція» слід розглядати як в широкому, так 

і у вузькому розумінні: у вузькому – це спеціалізована гілка судової 

системи; в широкому – це сукупність правових механізмів, призначених 

для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів 

неповнолітніх, що реалізуються системою державних і недержавних 

органів, установ і організацій [1]. На сучасному етапі науковці більшу 

увагу приділяють поняттю ювенальної юстиції в широкому розумінні, 

адже це система не тільки державних, судових і правоохоронних 

органів, але й освітніх і виховних установ, правозахисних і громадських 

організацій, які здійснюють попередження правопорушень дітей, 

правосуддя щодо дітей, захист їх прав, свобод і законих інтересів, а 

також ресоціалізацію дітей [2]. 

Історичний досвід виникнення та становлення ювенальної юстиції 

свідчить, що вона існує вже понад 100 років. Свого найбільшого 

розвитку ювенальна юстиція набула у країнах Європи та Америки. 

У зарубіжних країнах, як правило, існує три моделі превентивної 

діяльності: модель суспільних установ, модель безпеки індивідуума та 

модель впливу через навколишнє середовище. Також на державному й 

місцевому рівнях реалізуються програми запобігання злочинам. Більша 

увага у практиці запобігання злочинності неповнолітніх приділяється 

індивідуальному підходу до кожної дитини, усуненню причин й умов 

злочинів, превентивному вирішенню конфліктних ситуацій у сім’ї, 

формуванню довірчих відносин між поліцією і громадянами [5]. 

Для України впровадження системи ювенальної юстиції – це 

міжнародні зобов’язання, які випливають із ратифікованих Верховною 

Радою України міжнародно-правових актів. 

Їх правову основу становлять: 

- Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 р. 

(ратифікована Україною згідно із Постановою Верховної Ради України 

від 27 лютого 1991 р.); 

- Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються 

відправлення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила») від 

29 листопада 1985 р.;  



506 
 

- Правила ООН щодо захисту неповнолітніх від 14 грудня 1990 

р.;  

- Основні принципи застосування програм відновного 

правосуддя в кримінальних справах (Економічна і Соціальна рада ООН) 

від 24 липня 2002 р.  

З 2001 року Верховною Радою України було ухвалено низку 

законів: від 26 квітня 2001 р. «Про охорону дитинства», від 21 червня 

2001 р. «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», від 13 

січня 2005 р. «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», від 07 грудня 2017 р. «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» та ін. 

На думку Чупрія Леоніда Васильовича, кандидата філософських 

наук, позитивними зрушеннями останніх років щодо реформування 

системи ювенальної юстиції в Україні в рамках реалізації міжнародних 

норм і стандартів забезпечення захисту прав неповнолітніх стало:  

1) прийняття Закону України «Про Національну поліцію»;  

2) прийняття Закону України «Про пробацію»;  

3) виконання плану заходів щодо Загальнодержавної програми 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини» на період до 2016 року;  

4) розгляд у першому читанні у листопаді 2016 року проекту 

Закону України «Про медіацію» [4]. 

Також вагомим кроком до запровадження ювенальної юстиції є 

передбачена ст. 18 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

спеціалізація суддів зі здійснення кримінального провадження щодо 

неповнолітніх [3]. Вони обираються зборами суддів на строк не більше 

трьох років і можуть бути переобрані повторно. До такого судді 

висуваються особливі вимоги, не лише до його суддівського досвіду, він 

має знати дитячу та юнацьку психологію враховувати вікові, соціально-

психологічні та інші особливості розвитку неповнолітнього. 

Погоджуючись з Чупрієм Л. В., можна стверджувати, що 

вищезазначені реформи внесли позитивне зрушення в процес 

запровадження в Україні ювенальної юстиції, як гаранта захисту прав, 

свобод і законих інтересів неповнолітніх. Адже, даними реформами 

передбачено контроль за дотриманням вимог законів та інших 

нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-

сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування; вжиття 

заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням 

серед дітей; соціальний патронаж щодо дітей. Також проявляється 

вдосконалення системи наглядових та соціально-виховних заходів, що 
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застосовуються за рішенням суду до неповнолітніх та виконання певних 

видів кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. 

Реформами у сфері ювенальної юстиції також враховано важливість 

залучення до механізму захисту прав неповнолітніх уповноважених 

підрозділів правоохоронних органів та приведення їх діяльності у 

відповідність з вимогами міжнародного законодавства. 

Також на наш погляд, разом з Чупрієм Л. В., прийняття Закону 

України «Про медіацію» є актуальним з огляду на завдання ювенальної 

юстиції, яким має бути здійснення переходу від карального правосуддя 

до реабілітаційно-виховного. Для цього і пропонується впровадження 

процедур медіації як ефективного способу добровільного примирення 

потерпілого та правопорушника [4]. 

Отже, на сучасному етапі для поступового зменшення проявів 

такого соціально негативного явища як злочинність неповнолітніх та 

приведення українського законодавства до міжнародних стандартів 

необхідне поступове втілення в життя системи ювенальної юстиції. 

Зважаючи на складність демографічної ситуації в Україні, тенденцію до 

зростання рівня дитячої злочинності соціальна реабілітація дітей 

зазначеної категорії сприятиме відновленню їх повноцінного 

соціального статусу. 
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ЗРАЗКОВЕ СУДОЧИНСТВО ЯК ФОРМА ЗАПРОВАДЖЕННЯ 

ПРЕЦЕДЕНТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ 

 

Серед багатьох процесуальних новацій, які направлені на 

формування єдиної правозастосовної діяльності, окрему увагу слід 

надати ексклюзивному інституту, який притаманний лише 

адміністративному процесу та отримав назву «зразкова справа». 

За своєю суттю ця новела, що буде частиною лише 

адміністративного процесу, передбачає процесуальний механізм 

розгляду справ, у яких відносини сторін та правові норми, якими вони 

регулюються, є схожими (типові справи), за прикладом рішення 

Верховного Суду в одній з таких справ (зразковій справі) [2]. 

Якщо у провадженні одного або декількох адміністративних судів 

перебувають типові адміністративні справи, кількість яких визначає 

доцільність ухвалення зразкового рішення, суд, який розглядає одну чи 

більше таких справ, може звернутися до Верховного Суду з поданням 

про розгляд однієї з них Верховним Судом як судом першої інстанції 

[1]. 

При цьому типовими вважаються справи, у яких відповідачем у 

яких є один і той самий суб'єкт владних повноважень (його 

відокремлені структурні підрозділи), а спір виник:  

• з аналогічних підстав; 

• у відносинах, що регулюються одними нормами права; 

• у відносинах, в яких позивачами заявлено аналогічні вимоги. 

Зразкова адміністративна справа – типова адміністративна справа, 

прийнята до провадження Верховним Судом як судом першої інстанції 

для постановлення зразкового рішення [3]. 

На розгляд питання про відкриття провадження у зразковій справі 

Верховному Суду дається строк у 10 днів з дня надходження матеріалів. 

Зразкові справи будуть розглядатися за правилами спрощеного 

позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених у 

статті 290 КАС України. При цьому Верховний Суд повинен відмовити 

у відкритті провадження у зразковому справі, зокрема, через відсутність 

принаймні десяти типових справ або через значні відмінності їхніх 

фактичних обставин,  які унеможливлюють прийняття для них 

зразкового рішення. Ухвала про відкриття Верховним Судом 
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провадження у зразковій справі публікується на офіційному веб-порталі 

судової влади України, а також в одному із загальнодержавних 

друкованих засобів масової інформації не пізніше ніж за десять днів до 

дати судового засідання. З цього моменту вважається, що всі 

заінтересовані особи належним чином повідомлені про розгляд 

зразкової справи [1]. 

У рішенні суду, ухваленому за результатами розгляду зразкової 

справи, Верховний Суд повинен серед іншого вказати ознаки типових 

справ, обставини зразкової справи, які обумовлюють типове 

застосування норм матеріального права та порядок застосування таких 

норм. 

В подальшому позиція Верховного Суду в такій зразковій справі 

повинна враховуватися судами, що розглядатимуть аналогічні типові 

справи (які відповідають ознакам викладеним у рішенні Верховного 

Суду за результатами розгляду зразкової справи) [2]. 

Специфікою даної категорії справ, є підстави їх оскарження. 

Підставами оскарження типових справ є виключно те, що суд першої та 

(або) апеляційної інстанції не врахував в своєму рішенні висновки 

Верховного суду України щодо зразкової справи, а також якщо справа в 

якій судом винесено рішення не відповідає ознакам типової справи. 

Зразкова справа в апеляційному порядку може переглядатись 

Великою палатою Верховного суду, рішення Великої палати є кінцевим 

та оскарженню не підлягає. 

Слід звернути увагу, що наведені новації нагадують «пілотні 

рішення» Європейського суду з прав людини в яких зазначається 

природа системної проблеми, які виносяться щодо категорій 

однотипних справ з однаковими підставами й ознаками порушення 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [3]. 

Як зазначили розробники тоді ще законопроекту в пояснювальній 

записці: «Впровадження вказаної процедури в адміністративному 

процесі дасть змогу зменшити навантаження на суддів, забезпечити 

єдність правозастосовчої практики та сприятиме швидкому розгляду 

великої кількості однотипних справ» [2]. 

З такими твердженнями важко не погодитись – спрощення 

процедури оскарження однотипних справ та формування Верховним 

Судом позиції у таких справах, яка є обов’язковою для судів, що 

розглядають типові справи, безумовно матиме наслідком суттєве 

звуження кола питань, які мають вирішуватися судами в кожній з таких 

справ, а, отже, підвищення ефективності їх розгляду. 

В той же час, є ряд питань, відповідь на які на даний момент не є 

такою однозначною, зокрема: роль учасників інших типових справ у 
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процесі розгляду Верховним Судом зразкової справи, можливість 

оскарження рішення у зразковій справі учасниками інших типових 

справ, звернення учасників процесу з клопотанням до суду направити 

подання до Верховного Суду про розгляд їх справи як зразкової, підхід 

Верховним Суду до формування ознак типової справи. Відповідь на ці 

та інші проблемні питання, які виникнуть в процесі застосування цієї 

процедури на практиці, ще залишається з’ясувати [2]. 

Отже, доповнений КАС України, вводячи поняття типових і 

зразкових справ, фактично запровадив прецедентне право в Україні. 
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ЗЛОЧИНИ У ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІЙ СФЕРІ 

 

На сучасному етапі розвиток ринкової економіки в нашій державі 

відбувається в умовах політичної та економічної нестабільності, що 

призводить до зростання рівня злочинності впродовж ХХ – ХХІ ст., не 

тільки в національних масштабах, а й у транснаціональному просторі. 

Кримінальні прояви у взаємодії з економічною кризою в цілому 

збільшують негативні наслідки та створюють загрози для економічної і 

національної безпеки. Найбільш привабливою для злочинців є 

http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/zrazkove-sudochinstvo-tipovi-ta-zrazkovi-spravi-za-novim-kasu.html
http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/zrazkove-sudochinstvo-tipovi-ta-zrazkovi-spravi-za-novim-kasu.html
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кредитно-фінансова та банківська сфери діяльності. Виникає постійна 

необхідність продовження досліджень з цієї проблематики і пошуків 

найбільш ефективних заходів протидії порушенням [1].  

Слід зазначити, що останнім часом у фінансово-банківській 

системі спостерігається стійка тенденція як до збільшення кількості 

злочинів, так і до зростання масштабів завданих від них збитків.  

На загострення криміногенної обстановки у кредитно-фінансовій 

системі України впливає ряд чинників. Так, В. М. Попович зазначає, що 

деякі з них пов’язані з тими недоліками, які відображають 

післякризовий стан економіки і при яких зберігається ризик існування 

фінансової нестабільності. До них відносять, наприклад, досить високий 

рівень корупції у державі, що відображається в корумпованості органів 

державного управління, яка значно впливає на злочинність у кредитно-

банківській сфері [2]. 

На думку О. Бельського, найбільш дієвим засобом для відмивання 

коштів у кредитно-банківській системі є створення злочинними 

угрупованнями фіктивних фірм. Саме через них повз бюджет проходить 

приблизно 50–60 % коштів. До них відносять: розрахунки «чорною 

готівкою» чи перерахування на «конверти» з метою подальшого 

переведення в готівку або ж виводу в офшори [3]. 

Як зазначає С. А. Буткевич, відмивання коштів є небезпечним і 

паразитичним явищем, яке здійснює негативний вплив на рівень 

економічного розвитку держави. Воно загрожує економічній безпеці 

країни, оскільки дозволяє правопорушникам легалізувати і в 

подальшому реалізувати доходи від злочинної діяльності, що 

призводить до подальшого зростання масштабів економічної 

злочинності, а також негативно впливає на процес залучення до 

інвестицій, оскільки відлякує солідний іноземний капітал [4]. 

В контексті сучасного розвитку суспільства та інформаційних 

технологій особливо великих масштабів набуває шахрайство з 

платіжними банківськими картками. Офіційна статистика не показує 

реальної ситуації, оскільки рівень латентності цього злочину є дуже 

високим. У зв’язку з недосконалою банківською електронною системою 

безпеки переважно саме банки несуть відповідальність за втрачені 

кошти клієнтів.  

Одним із різновидів шахрайства є кардинг. Під кардингом 

розуміють викрадення реквізитів, що ідентифікують користувачів у 

мережі Інтернет як власників банківських кредитних карток із 

можливим подальшим використанням цих реквізитів для здійснення 

незаконних фінансових операцій [5]. 
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Шахрайство з платіжними банківськими картками буває трьох 

різновидів: реальний, речовий та цифровий. Розмежування цих видів 

відбувається за двома ознаками: перший – це спосіб доступу до грошей 

на банківській карті, тобто фактичного отримання даних карти та 

можливості вільно розпоряджатися коштами; другий – це спосіб 

використання грошей на карті.  

Особливістю першого виду, найбільш розповсюдженого, – 

реального кардингу є те, що доступ до коштів здійснюється через 

банкомати конкретних банківських установ, що можуть 

розташовуватися як на вулиці, так і в магазинах, відділеннях банку 

тощо. Розрізняють два різновиди реального кардингу:  

а) фальшивий банкомат;  

б) «Ліванська петля». 

Другим видом кардингу є речовий кардинг. Ключовим способом 

доступу до даних банківських платіжних карток є бази даних інтернет-

магазинів та інших онлайн-сервісів, якими користувалася особа, що є 

власником картки.  

Третім видом кардингу є цифровий. Даний вид шахрайства є 

найбільш небезпечним, тому що дані карток беруться з баз даних банку 

або ж видаються самим банківським працівником. Таким чином шахраї 

можуть мати відомості про картки, які не пов’язані з мобільним 

телефоном, та переводити ці кошти на інші картки, знімаючи їх в будь-

якій частині світу.  

Зважаючи на вищевикладене, з метою ефективної протидії 

економічній злочинності та забезпечення сталого економічного 

розвитку, на нашу думку, доцільно було б здійснити таку систему 

заходів:  

1) забезпечити більш якісне нормативно-правове регулювання 

фінансово-кредитних відносин з боку державних контрольно-

наглядових органів;  

2) підвищувати кваліфікацію працівників, що працюють у 

фінансово-кредитних установах;  

3) посилити кримінальну відповідальність осіб, винних у вчиненні 

економічних злочинів; 

 4) удосконалити законодавчу базу щодо регулювання 

правовідносин у фінансово-кредитній та банківській сферах, а також 

прийняти Закон України «Про профілактику злочинів та інших 

правопорушень». 
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ПРАВОВА ПРИРОДА РІШЕНЬ СУДУ ЄС 

 

У сучасній вітчизняній науковій літературі чимало уваги 

присвячується дослідженню питань щодо правової природи рішень 

Суду Європейського Союзу (далі – Суд ЄС). Така ситуація зумовлена 

різними чинниками, серед яких – визначення на законодавчому рівні 

практики ЄС джерелом права, окремий порядок виконання рішень і 

застосування практики Суду ЄС. При цьому, незважаючи на те, що 

правовий статус Суду ЄС визначений нормами міжнародного права, 

його практика є предметом дослідження вчених різних напрямків 

правничої науки в різних країнах.  

Перш за все, варто зазначити, що юрисдикція Суду ЄС 

виражається в процесуальних формах. До них належать провадження та 

рішення – остаточні акти судового розгляду. Судовий розгляд згідно 
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всіх процедур, що належать до юрисдикції Суду ЄС, зазвичай 

закінчується ухваленням рішення Суду [2]. 

При розгляді проблеми правової природи рішень Суду ЄС 

найбільш важливе питання що виникає - це їх юридична сила. Саме 

вона є однією з властивостей, що займає особливе місце  серед джерел 

права ЄС.  

Також, завдяки практиці Суду ЄС були вироблені основні 

принципи державного управління, які згодом були імплементовані в 

національне законодавство та систематизовані у документі 

«Європейські принципи державного управління». Серед них слід 

зазначити наступні: відкритість та прозорість, підзвітність, 

продуктивність та ефективність. 

Протокол про пропорційність і субсидіарність, що доданий до 

Договору про ЄС, особливо підкреслює, що застосування принципів не 

"повинне завдавати збитку досягненням Співтовариств у тому, що 

стосується принципів взаємостосунків національного права і права 

Співтовариств".  

Окрім цього, Суду ЄС надається право тлумачити засновницькі 

акти, вирішувати проблеми, що виникають у процесі застосування 

засновницьких актів та інших нормативно-правових документів 

державами-учасницями. 

Загалом, рішення Суду ЄС вважаються прецедентними та є 

обов’язковими для всіх держав-членів ЄС. Це є особливо важливим у 

тих випадках, коли йде мова про тлумачення засновницьких актів, яке 

здійснюється Судом ЄС, і при винесенні ухвал щодо запитів 

національних судових установ, що розглядаються на основі 

преюдиціальної процедури.  

Однак, не тільки в цьому випадку рішення Суду ЄС створюють 

прецедент. Практично і всі інші рішення Суду мають прецедентний 

характер, оскільки при аналогічних обставинах Суд ЄС виносить 

рішення, аналогічне тому, що вже відбулося. Щоправда, практика 

діяльності Суду ЄС має окремі випадки перегляду позицій Суду. Проте 

такого роду перегляди трапляються достатньо рідко і чітко фіксуються 

Судом [3]. 

Отже, прецедентне право ЄС включає в себе різноманітні 

принципи і норми права ЄС, що створюються в ході інтерпретаційної 

діяльності Суду ЄС. Вони не тільки уточнюють, але і доповнюють 

собою інші норми даної правової системи, що містяться в установчих 

документах, регламентах, директивах, інших джерелах первинного і 

вторинного права. 
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Рішення Суду ЄС, тобто судова практика, створює особливу групу 

джерел  поряд з джерелами первинного та вторинного права. Судова 

практика – комплекс правових положень, встановлених судовим 

інститутом ЄС – Судом ЄС. 

Особливість судової практики полягає в тому, що Суд ЄС 

офіційно не уповноважений займатися нормотворчістю. Його роль 

полягає в тому, щоб забезпечувати "дотримання права" в ході 

тлумачення і застосування установчих документів. Ця діяльність 

здійснюється при розгляді Судом ЄС конкретних справ, віднесених до 

його юрисдикції, в тому числі позовів до держав-членів, інститутів, 

органам, установам ЄС, преюдиціальних запитів органів правосуддя 

держав-членів [4]. 

Контроль за правильним застосуванням законодавства ЄС в 

кожній державі здійснюють національні суди, але існує ризик, що суди 

в різних країнах можуть тлумачити законодавство ЄС по-різному. 

Частина 3 ст. 19 Договору про Європейський Союз (далі – ДЄС) 

допомагає розв’язати проблему вказуючи, що суди та трибунали ЄС 

можуть звертатися до суду ЄС із запитами про попередні рішення щодо 

тлумачення законодавства Союзу або чинності актів, ухвалених 

установами ЄС. Цікаво те, що такі попередні рішення не є 

обов’язковими до виконання, а мають статус поради національним 

судам. При цьому Суд ЄС наділений правом вимагати від урядів 

надання всієї інформації, яку він вважає необхідною для розгляду 

відповідної справи. В цьому полягає суть взаємодії національного та 

наднаціонального судового контролю.  

Сутність контролю Суду ЄС у сфері європейського управління 

розкривається у формуванні передумов для виконання курсу розвитку 

Європейського Союзу, для забезпечення реалізації завдань договорів, 

для того, щоб органи влади діяли відповідно до своїх повноважень, а 

також для виконання європейських принципів управління.  

Контроль Суду ЄС в межах своїх повноважень відіграє значну 

роль особливо, коли йдеться про трансформаційні методи, які 

передбачають змінення суспільних відношень, вдосконалення 

механізмів системи державного управління. Трапляються випадки, що 

держави-учасниці ЄС показують винахідливість з метою встановлення 

дискримінаційних обмежень. Виявити та усунути такі порушення 

можливе саме з допомогою Суду ЄС [1]. 

Отже, рішення Суду ЄС можна визначити як квазі прецедентами, 

через важливість та необхідність їх дотримання як певного взірця без 

обов’язковості слідування або як певного принципу, який 

використовується для вирішення спору з різноманітними варіаціями. 
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Актуальним залишається питання про юридичну силу рішень 

Суду ЄС для Загального суду та Трибуналу. Рішення Суду ЄС є для них 

обов’язковими, оскільки вони становлять частину права ЄС, тож 

Загальний суд та Трибунал мають слідувати їм, інакше це може бути 

підставою для подання апеляції. 
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CYBERSECURITY IN UKRAINE: NATIONAL STRATEGY AND 

INTERNATIONAL COOPERATION 

 

Consifering the development of information technology nowadays, the 

issue of information security, telecommunication systems and protection of 

information resources in Ukraine is very urgent. In response to large-scale 

attacks to its critical infrastructure in recent years, Ukraine adopted in 2016 a 

National Cybersecurity Strategy and is making strides in its implementation. 

The set up of the National Cybersecurity Coordination Center in 2016 and the 

proposed update of the cybercrime legislation to meet the Budapest 

Convention requirements and best practice particularly on Internet Service 

Providers are two main steps in enhancing the country’s cyber resilience. 

These activities are complimented by strong cooperation with international 

partners across the cyber sphere, including on cybercrime, cybercrime and 

cyber defence. 



517 
 

In response to the political situation prevailing at the end of 2014 - 

early 2015, the President of Ukraine Petro Poroshenko signed the bill on the 

key principles of ensuring cyber security of Ukraine, passed by the 

Verkhovna Rada on October 5. 

The law defines the legal and organizational foundation for ensuring 

the protection of vital interests of citizens, society and the state, the national 

interests of Ukraine in cyber space, the powers and responsibilities of state 

agencies, enterprises, institutions, organizations, individuals and citizens, the 

basic principles of coordination of their activities, as well as basic terms in 

the field of cyber security [1; 7] 

In response to these challenges, Ukraine adopted by Presidential decree 

its National Cybersecurity Strategy on 15 February 2016. The Strategy, 

which is coupled with an annual Action Plan for its implementation, has as an 

overarching goal to create the conditions that ensure safe cyberspace and its 

use in the interests of individuals, the society and the Government. The main 

focus of the Strategy is on three axes: 

- Developing the national cybersecurity system 

- Enhancing capabilities across the security and defence sector 

- Ensuring the cybersecurity of critical information infrastructure and of 

Government information resources. 

The national cybersecurity system put in place by the Strategy ensures 

collaboration between all government agencies, local authorities, military 

units, law enforcement agencies, research and educational institutions, civil 

groups, businesses, and organizations, irrespective of their form of 

ownership, that deal with electronic communications and information 

security or are owners of critical information infrastructure. 

A key step in the implementation of the Strategy has been the 

establishment of the National Cybersecurity Coordination Center in June 

2016, which is a working body of the National Security and Defense Council. 

The Center has a supervising function and undertakes tasks related to 

analyzing the state of national cybersecurity and its preparedness for 

combating cyber threats, as well as forecasting and detecting relevant 

potential and actual threats. It will also participate in organizing and holding 

international and interdepartmental cybersecurity training courses. 

Moreover, as a State Party to the Budapest Convention on Cybercrime, 

Ukraine is working towards full implementation of the Convention. Draft 

legislation has been prepared and is currently discussed in Parliament which 

entails the strengthening of the liability for cybercrimes, and defines the 

important terminology and update of responsibilities of the Internet Service 

Providers (ISPs) according to the Convention [2]. 
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Clearly a potential horizontal overlap (which is better than matters 

falling through the gaps) and no overarching institutional command and 

control until reaching the NSDC itself, where all have their seats at the table. 

The Ministry of Infrastructure is not directly represented upon the 

NSDC.  The Prime Minister, representing the Cabinet of Ministers would be 

the conduit through which this ministry would impart its thoughts relevant to 

national security and defence. It is however, the Ministry of Infrastructure 

that is creating a “General Secretariat for Digital Infrastructure and a state-

owned enterprise that will deal with cybersecurity” [3]. 

The next step in a way to cybersecurity is strong international 

cooperation. It is necessary for all countries.   Ukraine has been collaborating 

with a number of partners across the cyber domain the area of cybercrime, 

Ukraine has been a partner in the joint European Union and Council of 

Europe projects ‘CyberCrime@EaP II’ and ‘CyberCrime@ EaP III’ that have 

a regional dimension involving all countries of the Eastern Partnership (i.e. 

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ukraine). The first project 

is focused on improving mutual legal assistance for international cooperation 

on cybercrime and electronic evidence and on strengthening the role of 24/7 

contact points. The second project, which was launched in Kiev in April 

2016, is tackling issues of public and private cooperation. The engagement 

with the ISPs and the Council of Europe recommendations are already 

benefitting the national authorities as they have fostered a structured dialogue 

with ISPs that has served as a trust-building exercise towards understanding 

and responding to each other’s’ needs. In addition, British and Estonian 

partners have provided modern hardware and software to Ukrainian law 

enforcement agencies that to conduct professional computer forensics and 

investigate cybercrimes more thoroughly. 

In the cyber defense field, Ukraine is working with the NATO Cyber 

Defence Trust Fund to enhance the country’s technical capabilities in counter 

cyber threats. Assistance includes establishing an Incident Management 

Centre to monitor cyber security events, as well as laboratories to investigate 

cyber security incidents, coupled with training in employing this technology 

and equipment. The Security Service of Ukraine is taking the lead role in the 

framework of the Trust Fund, while the NATO partners include Romania as 

the lead nation with additional financial and in-kind contributions from 

Albania, Estonia, Hungary, Italy, Portugal, Turkey, and the United States. 

Together with the NATO partners, Ukraine has conducted cyber defense 

exercises and trainings where all the relevant national stakeholders are 

trained on how react to major cyber attacks at the national defense 

infrastructure. 
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Ukraine is not only participating in the international initiatives in the 

sphere of countering cyber threats but also contributing to the development of 

regional initiatives [6]. With an initiative led by Ukraine, a working group on 

cybersecurity was established in the framework of the GUAM Organization 

for Democracy and Economic Development (i.e. Azerbaijan, Georgia, 

Moldova, Ukraine). The group is now discussing the development of a 

Memorandum of Understanding for adoption by its governments, while it has 

already put in place a protected communication system which allows, inter 

alia, the secure exchange data online and conducting of video conferences 

[2]. 

In general, the structure of the Strategy is more like a concept or 

declaration than a legislative act. Its implementation requires making a 

number of changes to the Ukrainian legislation that has to create the basis for 

the implementation of the provisions, and strengthen the responsibility for 

violations in cybersecurity. Thus, it is obvious that the new Strategy is 

necessary, but not sufficient in order to properly protect Ukraine from 

cybercrime. Here is a need for enhanced collaboration at multiple levels - 

amongst national authorities, with the private sector and with international 

partners in order to build the necessary capacities and respond effectively to 

such threats. 
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БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ – ГАРАНТ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ 

 

«За отриманням незалежності і суверенітету перед Україною як 

правонаступницею СРСР повстало питання визначення свого статусу 

стосовно міжнародних угод і договорів. Одним із них був Договір про 

нерозповсюдження ядерної зброї ( далі – ДНЯЗ), адже після розпаду 

Радянського Союзу в Україні залишилося третє у світі за своєю 

могутністю угрупування стратегічних ракето-ядерних сил» [ 2, с. 33]. 

«На першому етапі становлення суверенітету Української держави 

основним завданням було здобуття незалежності від Москви, оскільки 

Кремль залякував Україну неможливість розподілу ядерно 

інфраструктури СРСР. Тоді й було прийнято рішення прийняти 

принцип без’ядерності, закріплений у Декларації про державний 

суверенітет України, щоб позбавити центральну владу Москви одного з 

основних аргументів збереження Радянського Союзу» [2, с. 33]. 

«Після підписання Тристоронньої заяви Верховна Рада України 16 

листопаду 1994р. ухвалила Закон України «Про приєднання до 

Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року», 

який набув чинності 5 грудня 1994р. У цей самий день відбулося 

підписання Будапештського меморандуму, де й були закріплені 

відповідні гарантії подальшої безпеки України. 

У Будапешті під текстом Меморандуму про гарантії безпеки у 

зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження 

ядерної зброї, крім Президента України, поставили свої підписи 

президенти трьох ядерних країн: США, Великої Британії та Російської 

Федерації. Отже тільки ці країни надали письмові гаранти безпеки 

України. Підписів двох інших країн – Франції та Китаю – 

Будапештський меморандум не містить, відповідно ці країни не є 

сторонами Меморандуму. Франція зробила усну заяву про приєднання 

до Меморандуму, а Китай зробив офіційну заяву про те, що  
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зобов’язується не застосовувати першим  ядерну зброю проти України, 

тобто обмежився одним з положень  про гарантії ядерних країн, 

передбачених ДНЯЗ» [2, с. 36-37]. 

«Єдиним здобутком Меморандуму, котрий спирається на ДНЯЗ, є 

положення про можливості виконання зобов’язань країнами-гарантами, 

викладене в пунктах 4 і 6 документа в такому вигляді: «Російська 

Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної 

Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов’язання 

домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об’єднаних 

Націй з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору 

про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в 

разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об’єктом погрози 

агресією з використанням ядерної зброї» [2, с. 37]. 

«Принцип територіальної цілісності держав − норма jus cogens (що 

визнає і Російська Федерація як держава), тому відступ від нього, 

відповідно до міжнародного права, неможливий. Належність території 

може бути змінена лише за згодою держави, чого, звісно, не було ані у 

випадку з Кримом, ані у випадку з частинами Донецької і Луганської 

областей. Відповідно, постає питання, як характеризувати дії РФ з 

погляду міжнародного права. 

У резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Визначення агресії» 

1974р. передбачено, що територія держави − недоторканна, і не повинна 

бути об’єктом, навіть тимчасово, військової окупації або інших заходів 

застосувавши сили, які вживає інша держава, порушуючи Статут, 

об’єктом надбання в результаті таких заходів або погрози їхнього 

застосування (преамбула), а одним із видів агресії вказано вторгнення 

або напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-

яка військова окупація, хоч би який тимчасовий характер вона мала, що 

є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із 

застосуванням сили території іншої держави або частини її (п. «а» 

ст. 2)» [1, с. 181]. 

Замість зобов’язання утримуватися від загрози силою чи її 

використання проти територіальної цілісності чи політичної 

незалежності України (п. 2) Росія скоїла відверту воєнну агресію та 

окупувала Крим своїми військами і проголошує події щодо Криму 

прикладом сецесії та дальшого приєднання незалежної держави до, 

власне, Росії. При цьому порушення РФ принципу територіальної 

цілісності стосовно України, звісно, заперечується. 

Усі факти щодо ролі російських військових і представників 

спецслужб у подіях на півострові обґрунтовуються необхідністю 

«захисту громадян РФ та співвітчизників». 
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«Щодо подій на сході України, порушення її територіальної 

цілісності Росія заперечує, адже події вона офіційно зображає як «суто 

внутрішній конфлікт», до якого вона як держава нібито не має стосунку, 

і не  визнає незалежності «ЛНР» та «ДНР», тому декларує відданість 

територіальній цілісності України. Втім ці події також мають 

розглядатись у контексті принципу територіальної цілісності, бо є 

підстави припускати його порушення Росією» [1, с. 155]. 

«Звернення до Ради Безпеки ООН не дало жодних дієвих 

результатів, окрім обговорення та прийняття Генеральною Асамблеєю 

ООН розлогих заяв рекомендаційного характеру. Жодних виїзних 

засідань ООН, ОБСЄ, Ради Європи. Європейського Союзу, НАТО, тим 

більше СНД, в Україні так і не відбулося. Що ж до моніторингу, то місія 

ООН та ОБСЄ так і не змогла потрапити до Криму, оскільки її не 

пустили туди представники окупаційних російських військ, а на Донбасі 

спостерігачі ОБСЄ були обмежені у вільному виборі напрямків 

пересування. 

Що ж до країн-гарантів безпеки України, які підписали 

Будапештський меморандум, то вони навіть не спромоглися на спільну 

зустріч. Більше того, одна з них (Росія) виявилася агресором, а Китай 

утримався від будь-яких рішень та заяв на підтримку України» [2, с. 41]. 

Отже можна зробити певні висновки: Росія не може виступати 

гарантом чи брати на себе будь-які зобов’язання, стосовно України 

через недотримання своїх обіцянок. Прецедент порушення гарантій 

Будапештського меморандуму є показником поки що нездатності 

вирішення міждержавних протиріч, через глибину їх проблематики. 

Через те, що ядерні країни прагнуть до збереження ядерної монополії, а 

також, вони не мають можливості надати дієві юридично зобов’язуючі 

гарантії неядерним країнам. 
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ПРАЦІ 

 

Виходячи з розуміння міжнародного трудового права як галузі 

міжнародного публічного права,його можна визначити як сукупність 

міжнародно-правових норм, що встановлюють стандарти в сфері праці 

й зайнятості. Сутність міжнародно-правового регулювання праці 

становлять, насамперед, ідеї правового захисту вищих цінностей 

суспільства й держави, а саме: прав і свобод людини, її честі й гідності у 

сфері праці. В науці трудового права немає особливих розбіжностей у 

поглядах на визначення міжнародно-правового регулювання праці Під 

міжнародно-правовим регулюванням праці розуміється регулювання 

умов праці й охорони законних прав працівників за допомогою 

міжнародних угод, а різноманіття міжнародних відносин в сфері праці 

призводить до існування різноманітних міжнародно-правових норм. 

Зміст міжнародної норми про працю є наріжним критерієм 

зацікавленості держав у її імплементації – фактичної реалізації 

міжнародних зобов’язань держав у сфері регулювання праці на 

внутрішньодержавному рівні. 

Міжнародна організація праці (далі – МОП) була утворена в 1919 

р. як автономна організація в складі Ліги Націй; з 1946 року стала 

спеціалізованим закладом ООН. До неї входять 183 країни-члени, в 

тому числі Україна. Штаб-квартира знаходиться у Женеві. Особливістю 

МОП, яка відрізняє її від інших міжнародних організацій, є те, що 

представництво кожної країни-члена складається з трьох соціальних 

верств: від урядовців, від підприємців, від трудівників. Головна мета 

МОП – сприяння встановленню соціальної справедливості в сфері 

праці, захист інтересів трудящих на основі соціального партнерства, 

поліпшення умов праці. Після другої світової війни основні цілі й 

принципи МОП знайшли підтвердження й розширення у 

Філадельфійській декларації, в якій наголос робився на широку 

співпрацю з країнами, що розвиваються. В 1946 році МОП стала 

першим спеціалізованим закладом в системі ООН. В 1969 році у зв’язку 

з 50-ю річницею МОП їй було присуджено Нобелівську премію миру [1, 

с.110]. 

МОП має чотири головні стратегічні цілі: розвиток і реалізація 

норм і принципів у сфері праці; створення більш широких можливостей 
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для жінок і чоловіків щодо забезпечення достойної зайнятості; 

розширення охоплення й підвищення ефективності соціального захисту 

для всіх; зміцнення трьохсторонньої структури й підтримка соціального 

діалогу. Функції: нормативна діяльність; технічне співробітництво; 

підготування досліджень і публікацій. Нормативна діяльність полягає в 

розробці міжнародних Конвенцій і рекомендацій по регулюванню умов 

праці, зайнятості, прибутків, соціального забезпечення й основних прав 

людини й управління працею. Розробка нормативів є головним 

напрямком діяльності МОП. Держава-член зобов’язана регулярно 

надсилати до Організації звіти про виконання її Конвенцій, а також 

інформацію про відповідність національного законодавства нормативам 

МОП. Серед конвенцій важливе місце посідають питання заробітної 

плати, тривалості робочого дня, соціального страхування, відпусток, що 

оплачуються, служби найму робочої сили, робітничої інспекції. 

Конвенції й рекомендації МОП складають «Міжнародний трудовий 

кодекс», що є основою регулювання трудових відносин в країнах-

членах. Конвенції й рекомендації МОП охоплюють практично усі 

питання у сфері праці [2, с. 49]. До них належать деякі основні права 

людини, зокрема, свобода об’єднання, право на створення організації, 

трудові відносини, політика в галузі зайнятості, умови праці, соціальне 

забезпечення, техніка безпеки й охорони праці, зайнятість і права 

мігрантів [3, с. 143]. 

Отже, міжнародно-правове регулювання праці стало результатом 

дії багатьох факторів, у тому числі боротьби трудящих за свої права, 

діяльності профспілок, розвитку демократичних ідей. Важливу роль в 

активізації діяльності держав у цій сфері відіграв рух соціально-

демократичних партій та ліво ліберальних кіл, які розглядали таке 

регулювання як засіб пом'якшення класових суперечностей та 

упровадження соціальних засад у життя суспільства 
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FEATURES OF LEGAL REGULATION OFINTERNATIONAL 

COOPERATIONIN INVESTMENT SPHERE 

 

The legal regulation of investment activity inside any country is 

governed by national law, which is influenced by international law [1, 

p. 332]. Therefore, effective legal regulation of relative relations between the 

states that provide investment and gains the ones generates some complex 

problems. 

In the course of foreign investment implementation, there is also a 

problem connected with the possibility of recognizing, under certain 

categories of investors, the status of subjects of international law. The 

modern legal literature expresses the opinion as for inadvisability to expand 

the circle of subjects of international law, including, for the account of 

transnational corporations, whose activities contain some elements of 

international legal capacity. 

There is also a problem of determining the applicable law in relations 

between the investor and the side, which gained the capital. Specific 

conditions for capital investment compelled the state to resort to international 

law in the event of a dispute.  Overwhelming part of the disputed questions in 

the investment sphere is resolved and consolidated in the Convention on the 

Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other 

States [2; 4]. 

At present time, there is no general norm in international law which 

regulating the problem of nationalization of foreign investment The National 

Law of Ukraine (Law of Ukraine ‘On the regime of foreign investment’) this 

problem is outlined only in general terms [3]. The legislation of Ukraine 

contains a prohibition on the nationalization of foreign investment, but it 

should be noted that international law provides for the possibility of a 

sovereign state to nationalize foreign property that is on the territory of this 

state. In particular, the Resolution of the Council of the Organization for 

Economic Cooperation and Development, which is indicated in the draft 

convention ‘On the Protection of Foreign Ownership’ confirms the sovereign 

right of sovereign states to nationalize foreign private property located in its 

territory. Evidently, it is impossible to deny the existence of such a right, 

because it would mean interference in the internal affairs of the sovereign 

state. 
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The prohibition of nationalization is provided in the investment law of 

Georgia, Estonia, and Russia, but the Russian legislation provides the 

prohibition on the nationalization of investments, except in cases provided by 

legislative acts in order to protect public interests. The common features of 

investment legislation of many countries are that the decision on 

nationalization can only be taken by the legislative body of the state, except 

for countries, where nationalization is prohibited at all. However, this rule 

can not be considered inviolable, as the legislature can amend the current 

legislative act or adopt a new act abolishing the prohibition of 

nationalization, as it is the right of a sovereign state. In such a case, acting a 

legal guarantee of the state given to a foreign investor as to the specified 

conditions by which are forbidden to worse the legal regime of a foreign 

investment or establishes rules for compensation for losses caused. 

There is also the problem of establishing legal guarantees concerning 

the protection of foreign investment. In many cases  the foreign investors, in 

order to protect their rights (because they do not consider themselves 

protected by domestic law of gained side) prefer to conclude additional 

agreements with appropriate provisions which are indicated to give the 

dispute possible happened for solving  to international arbitration, and not to 

domestic courts. Investors do it due to the volatility of the national 

investment legislation, as the overall instability of legal regulation of 

investment activity persists. Therefore, at the international level, it is 

necessary to create a system in which both the investors and gained side will 

be adequately protected. 

The problem of implementation by the state of international arbitration 

procedures, rules and taking the decisions on investment disputes is quite 

complicated. The Washington Convention, in the redaction of 1965, 

establishes the binding nature of all arbitration decisions, leaving the national 

legislation of the convention participants to resolve the controversial issues of 

their implementation. But since the laws of many countries recognize the 

immunity of other states, including the questions as to their property, it is 

virtually impossible for one state to make such decisions against another 

state. 

Thus, in the sphere of investment activity, two main systems of legal 

regulation of agreements and disputes, which will be possibly arisen, are 

applied. These are from one side the rules that are applicable in national legal 

systems and from other one the norms that are applicable in the framework of 

international law. The latter are contained in bilateral and multilateral 

agreements and treaties concluded between the countries taking part in the 

investment activity. 
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Thus, the state, natural and legal persons entering into investment 

agreements or contracts, are forced to independently decide on the choice of 

legal system governing their relations, and after this, the parties are not 

allowed to comply with their obligations under this contract, including the 

putting of claims for based on state immunity. 
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ВПЛИВ ІНСТРУМЕНТІВ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ НА СИСТЕМУ 

РЕГУЛЮВАННЯ СОТ 

 

Сьогодні у ході процесу лібералізації світової торгівлі панівне 

становище у міжнародно-торговельних відносинах займають концепція 

та практика «відкритості» національної економіки. Проте у після 

кризовий період швидкого розповсюдження також починають   
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набувати ідеї неопротекціонізму. Варто зазначити, що прихований 

характер даної політики не збігається із зафіксованими в документах 

СОТ класичними проявами протекціонізму, через що виникає 

необхідність подальшого дослідження інструментів неопротекціонізму з 

метою звернення уваги наукової спільноти на нові виклики глобальному 

регулюванню системи міжнародно-торговельних відносин. 

Метою публікації є дослідження особливостей впливу 

інструментів неопротекціонізму на політику СОТ задля подальшого 

виявлення пріоритетних напрямів регулювання СОТ міжнародно-

торговельних відносин у контексті необхідності забезпечення 

лібералізації світової торгівлі. 

Досліджувана проблематика знайшла певне висвітлення у 

вітчизняних науковців. Зокрема, варто відзначити наукові праці таких 

вчених, як Панченко В.Г., Резнікова Н.В., Іващенко О.А., Біла С.О. 

Гордєєва Т.Ф., Олефіренко В.В. та інші, де досліджено становлення 

неопротекціонізму в світі, а також детально розглянуто основні засади 

та інструменти даної політики. Проте багатоаспектність і складність 

запропонованого питання вимагає його подальших досліджень. 

Незважаючи на поглиблення процесів лібералізації, міжнародна 

торгівля стає все більш регульованою на державному рівні за рахунок 

активного використання засобів неопротекціонізму. З цього приводу у 

публікації Панченко В.Г. та Резнікової Н.В. зазначено: «Протекціонізм 

у процесі глобалізації економіки перетворився з торгової політики, 

базованої на впровадженні тарифних обмежень, а пізніше і нетарифних 

інструментів захисту, у складний комплексний державний механізм 

підвищення конкурентоспроможності національної економіки у процесі 

глобалізації, що ми називаємо неопротекціонізмом» [3]. 

Таким чином, в умовах скорочення сукупного попиту на тлі 

рецесії світової економіки більшість країн, маючи намір захистити 

національного виробника, використовують широке коло інструментів 

неопротекціонізму. Варто зауважити, що оскільки через зобов’язання, 

прийнятими СОТ, країни не можуть збільшити митні тарифи вище 

певного рівня, держави вдаються до застосування таких запобіжних 

заходів неопротекціонізму, як зміна або запровадження стандартів і 

вимог якості продукції, «добровільне» обмеження експорту, експортне 

кредитування тощо. 

Більш того, перелічені вище інструменти неопротекціонізму 

несуть прихований характер, що вважається однією з основних причин 

їх надмірного вживання і застосування навіть у тих випадках, коли 

відсутні видимі ознаки демпінгу, експортного субсидування та 

компенсацій. 
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Широкого розповсюдження в світі набуло використання 

різноманітних національних технічних, адміністративних та інших 

стандартів як інструмента політики неопротекціонізму, що також може 

створити певні складнощі для імпорту товару. Загалом, проведення 

державних заходів із контролю якості та безпеки товарів дійсно 

направлено на захист споживачів від неякісної продукції, однак існують 

й випадки, за яких дана політика є суто проявом неопротекціонізму. Як 

приклад, із настанням економічної кризи США почали частіше 

застосовувати так звані непротекціоністські заходи через 

запровадження більш жорстких технічних стандартів та вимог до 

товарів, оскільки така діяльність не підлягає звітуванню у СОТ.  

Особливу увагу варто приділити використанню такого 

інструмента неопротекціонізму, як «добровільне» обмеження експорту, 

що безпосередньо реалізується у вигляді домовленості між країною-

експортером та країною-імпортером про обмеження ввезення певних 

товарів на ринок імпортера у вигляді скорочення обсягів щорічного 

приросту або встановлення мінімальних імпортних цін. Крім того, 

укладання даної угоди змушує країну-імпортера взяти на себе 

зобов’язання з обмеження експорту певних товарів з метою уникнення 

більш серйозних заходів неопротекціонізму зі сторони  торговельних 

партнерів. Використання даного інструменту неопротекціонізму 

розповсюджене в світовій торгівлі автомобілями, продукцією чорної 

металургії, побутовою електронікою, текстилем тощо (приклад США та 

країн ЄС). Також, варто зазначити, що «добровільні» обмеження 

експорту майже не піддаються контролю з боку СОТ і суперечать 

принципу транспарентності. Більш того, за результатами Уругвайського 

раунду даний вид торговельного обмеження вважається забороненим 

[2]. 

Слід зауважити, що до найбільш розповсюджених заходів 

політики неопротекціонізму також належать експортне кредитування, 

надання пільг експортерам, підтримка приватних фірм за кордоном 

тощо. Крім того, оскільки більшість інструментів неопротекціонізму є 

завуальованими та прихованими, тому навіть різку зміну валютного 

курсу або його утримання на відповідному рівні можна розглядати як 

політику неопротекціонізму (приклад Китаю) [1].  

Таким чином, підсумовуючи вище сказане, можна дійти висновку, 

що переважна більшість розвинених країн світу використовують 

інструменти неопротекціонізму у своїй торговельній діяльності, а 

оскільки прихований характер даної політики не відповідає  заходам 

класичного протекціонізму, виникає необхідність перегляду вже 

існуючих правил міжнародної торгівлі, затверджених СОТ, та пошуку 
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нових напрямів регулювання СОТ міжнародно-торговельних відносин з 

метою забезпечення лібералізації світової торгівлі. 
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ПРАВОВІ СИСТЕМИ ТРАДИЦІЙНОГО ТИПУ ДЕРЖАВ 

АФРИКИ 

 

Звичайне право як правовий інститут виникло з часів племінного 

ладу ще далеко до виникнення державності, як прийнято її бачити в 

сучасному світі. Але навіть у наш час можна спостерігати характерні 

прояви звичаєвого права, особливо на території африканського 

континенту. Важливу роль у розвитку правових систем у країнах 

Африки зіграла кодифікація звичаєвого права. Актуальність доповіді 

полягає в тому, що не дивлячись на інноваційний розвиток правових 

інститутів у розвинених державах, країни «третього світу» потребують 

не меншої уваги. 

Африканська правова сім’я охоплює правові системи країн 

величезного континенту. Внаслідок особливого історичного розвитку 

право африканських держав , що отримали незалежність при розпаді 

колоніальної системи, навіть на початку ХХІ ст. містить у собі елементи 

старого звичаєвого права (з елементами релігійного мусульманського, 

індуїстського права), яке досі діє у відносно широкій сфері суспільних 

відносин [1, с.128]. 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2016/55.pdf
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Наприклад в багатьох країнах Африки, з переважно 

мусульманським населенням, помітні процеси реісламізації. Так, в 

північних штатах Федеративної Республіки Нігерії, де більшість 

населення становлять мусульмани, діє окремий кримінальний кодекс 

Північної Нігерії, який був прийнятий в 1959р. Цей кодекс базується на 

основних положеннях мусульманського кримінального права, а на 

території деяких із цих штатів до 2000р. було офіційно оголошено про 

ведення шаріату [2, c. 242]. 

У розвитку правових систем країн Африки вирізняють три основні 

етапи: перший – зародження і формування традиційного африканського 

права (до XIX ст.); другий – розвиток звичаєвого права в умовах 

колоніальної залежності африканських держав (XIX-середина XX ст.); 

третій – розвиток сучасних правових систем в умовах становлення 

державної незалежності (друга половина XX ст. – до тепер). 

Традиційне право африканських народів протягом століть являло 

собою право звичаєве, що складалося виключно зі звичаїв – правил 

поведінки, що ввійшли у звичку в силу багаторазового повторення 

протягом тривалого часу [3, с. 257]. Важливим джерелом африканського 

звичаєвого права були стародавні "промови" (кабари). За традицією, до 

офіційного оприлюднення, правитель проголошував промову (кабар) 

перед народним зібранням, а потім відбувалося оголошення статей 

відповідних звичаєвих норм. Найбільш відомою з цієї групи джерел 

пам'яткою звичаєвого права є стародавні "промови" (кабари), які 

належали вождю малагасійської держави Імерна (Імерн), основу яких 

становили звичаї. Пізніше малагасійські звичаєво-правові норми були 

систематизовані в урядових виданнях, які отримали назву "кодексів". 

Одним з перших таких кодексів є "Кодекс 48 статей", прийнятий в 1828 

р., який регулював окремі цивільні і кримінально-правові відносини. 

В XIX ст. Африка була колонізована європейськими державами і 

на її територію починає поширюватися колоніальне право відповідної 

метрополії (Великобританії, Франції, Бельгії, Португалії тощо), з 

одночасним субсидіарним застосуванням африканського звичаєвого 

права, офіційно визнаного колоніальною владою. Колоніальне право 

спричинило обмеження сфери дії звичаєвого права. При цьому норми 

звичаєвого права продовжували застосовувалися, якщо вони не 

суперечили колоніальному праву. Норми звичаєвого права 

уточнювалися англійськими судами за допомогою асесорів, тобто 

знавців звичаєвого права, які були помічниками при цих судах. 

До сфери застосування звичаєвого права відносилися питання 

сімейного, земельного і спадкового права, а також деякі цивільно-

правові договірні відносини (наприклад, традиційні договори дарування 



532 
 

тощо). Після проголошення незалежності в багатьох державах 

африканського континенту, як правило, старе колоніальне право було 

покладено в основу нових правових систем цих держав. На сучасному 

етапі спостерігається послаблення ролі колоніальних інститутів і норм, 

припиняються залишки конституційних зв'язків між колишніми 

метрополіями і новими державами, які перешкоджали реалізації 

національного суверенітету. 

Правові системи більшості країн Африки характеризуються як 

змішані і плюралістичні, в яких поєднуються зумовлені 

етнокультурними особливостями країни норми звичаєвого права, норми 

релігійного права (перш за все ісламського права) і запозичені правові 

інститути романо-германського і загального права. Звичаєве право в 

системі права більшості сучасних африканських держав має лише 

субсидіарне значення, тобто норми звичаєвого права застосовуються в 

тих випадках, коли відсутні відповідні спеціальні положення 

законодавства [4, с. 360]. 

Існують країни, наприклад, Сенегал, де норми звичаєвого права 

прирівняні за юридичною силою до норм закону. Важливою тенденцією 

розвитку правової системи країн Африки можна визнати законодавче 

закріплення норм традиційного права. У деяких країнах навіть саме 

поняття звичаєвого права знайшло своє законодавче закріплення [3, с. 

261]. 

Характеризуючи стан правових систем Африканських країн, 

необхідно звернути увагу на процес обмеження сфери правового 

регулювання звичаєвого права, а також на запозичення правових 

інститутів інших правових систем [2, с. 244] сучасності. Разом з тим, на 

сьогодні залишається актуальним процес розвитку окремих елементів 

звичаєвого права на території Африканського континенту. 
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СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА В 

ПРОЦЕСІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Правовою основою відносин між Україною та ЄС є Угода про 

партнерство та співробітництво (далі – УПС) від 16 червня 1994р. 

(набула чинності 1 березня 1998р.). Ця угода започаткувала 

співробітництво з широкого кола політичних, торговельно-економічних 

та гуманітарних питань. 5 березня 2007 року Україна та ЄС розпочали 

переговорний процес щодо укладення нової угоди, яка після 

Дванадцятого саміту Україна – ЄС (9 вересня 2008р., м. Париж, 

Франція) носить назву «Угода про асоціацію« між Україною та ЄС. На 

період до набрання чинності Угоди про асоціацію щороку автоматично 

подовжується дія УПС [1]. 

Останнім часом інтеграційні процеси в Україні відбуваються дуже 

динамічно. На сьогоднішній день вже підписана і ратифікована Угода 

про асоціацію між Україною та Європейським союзом. Проте на нашу 

думку, ще зарано говорити про повноцінне приєднання нашої держави 

до Європейських інституцій. У цьому контексті потрібно детально 

проаналізувати шлях інших країн, що мають подібний досвід асоціації, 

їх конституційно-правові перетворення, та виробити оптимальну модель 

побудови механізму інтеграції України з урахуванням надбань та 

помилок цих держав. Також є важливим дослідження досвіду адаптації 

законодавства в умовах Європейської інтеграції асоційованих країн. 

У цьому контексті професор С.В. Бахін використовує таке 

поняття, як «міждержавна координація у сфері правової політики»,  яка 

відповідно до його міркувань залежності від потреб и готовності держав 

до подібної кординації може простягатися від узгодження окремих 

правових рішень аж до формування єдиного правового простору. На 

думку іншого Українського вченого О.І. Шаповалової, вплив ЄС 

ґрунтується на принципі обумовленості. В кожному конкретному 

випадку цей принцип виявляється по-різному, але обов’язковими його 

компонентами є офіційне декларування порівняно чітких критеріїв 

прогресу держави-партнера на шляху запровадження «європейських 

стандартів», закріплення більш чи менш формалізованих зобов’язань 

держави-партнера до здійснення необхідних реформ та встановлення 

спеціальних механізмів  контролю за цим процесом з боку ЄС. 
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У межах цих механізмів Європейський Союз використовує різні 

інструменти впливу на країн-партнерів. Серед них найсильнішим є 

перспектива членства, яку ЄС може надавати офіційно або ж просто не 

заперечувати можливість членства у майбутньому. До важелів впливу 

також належать налагодження безвізового режиму (який Україна 

отримала 11 червня 2017 року), переговори щодо вільної зони торгівлі з 

Європейським Союзом, приєднання до якої зовсім не пов’язане з 

членством у ЄС. Тому держави мають чітко артикулювати свої потреби 

на різних рівнях, які б відображали потреби різних груп населення.  

Україні слід враховувати існуючий досвід країн, що були 

асоційовані з ЄС. Таким може бути досвід зі створення електронної бази 

для моніторингу стану адаптації законодавства до ЄС. Корисним може 

бути також створення механізмів для правильного застосування права 

Європейського Союзу та забезпечення дії його найбільш важливих 

принципів, що реалізуються через узгодження конституції з такими 

принципами. З урахуванням вказаного вбачається, що зближення 

національного законодавства України з правом Європейського союзу 

може бути проведено відповідно до Концепції державно-правової 

реформи у разі створення необхідного наукового обґрунтування та 

визначення орієнтирів для професійного і методичного курівництва 

адаптацією права відповідно науковими установами  і органами 

виконавчої влади. 

Україна виступає за створення всеосяжних міжнародних систем, 

універсальної та загальноєвропейської безпеки і вважає участь у них 

основною складовою власної національної безпеки. Співпраця України 

та Європейського Союзу починається з моменту проголошення 

Україною незалежності. І за цей час, протягом всієї історії відносин 

нашої країни  з Євросоюзом було вироблено значний масив 

нормативно-правових актів, частину з яких вже було впроваджено до 

національного законодавства. 

У результаті дослідження досвіду конституційно-правових 

трансформацій в державах, асоційованих з ЄС, вбачається, що кожна 

країна, налаштована на вступ до Європейського Союзу, зобов’язана 

пройти через етап адаптації свого національного законодавства, точніше 

всієї правової системи, з правовою системою ЄС. Відтак усуватимуться 

принципові відмінності від права ЄС норми національних правових 

актів, а адаптуючи характерні для європейської спільноти правові 

конструкції, країна долучатиметься до єдиних європейських, спільно 

визнаних членами Європейського Союзу. Вказані процеси є необхідною 

умовою забезпечення однакового застосування права ЄС всіма 

країнами. 
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Для якісного досягнення цілей інтеграції створюються спеціальні 

дорадчо-консультативні органи, органи центральної виконавчої та 

законодавчої влади наділяються спеціальними повноваженнями з 

моніторингу проектів нормативно-правових актів на відповідність праву 

ЄС в певній галузі; застосовуються експертні установи  з оцінки 

відповідності нормативно-правових актів, залучаються європейські 

спеціалісти з нормотворення; посилюється відповідальність 

законодавця та представників виконавчої гілки влади за дотримання 

вимог права ЄС. Стратегічно важливим вбачається розробка механізмів 

та визначення безпосереднього змісту змін до Конституції України, що 

посприяє інтеграції України до Європейського Союзу [2]. 
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВ У СФЕРІ 

ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Діяльність он-лайн платформ спільної участі є серйозним 

викликом не лише для суб’єктів господарювання, надавачів та 

споживачів послуг таких платформ, а в першу чергу для ЄС, країн-

учасниць ЄС, третіх країн. 

Загальновідомо: з метою безперешкодного ефективного розвитку 

діяльності он-лайн платформ спільної участі правова система має бути: 

чіткою, простою, передбачливою, узгодженою із нормами, що 

застосовуються на міжнародному рівні таким чином, щоб їх 
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застосування не тільки не справляло негативного впливу на 

конкурентоспроможність європейської промисловості, а й не 

перешкоджало інноваціям у цій сфері. В директиві про електронну 

комерцію слушно наголошується, що для наділення громадян та 

операторів європейських держав можливістю, незважаючи на кордони, 

повноцінно користуватися перевагами, які надають он-лайн платформи 

спільної участі, життєво важливими є законодавство та характеристики 

правопорядку Співтовариства. Якщо ринок фактично функціонуватиме 

за допомогою електронних засобів в контексті глобалізації, 

Європейський Союз та основні не європейські зони потребують, по-

перше, консультацій одна з одною з метою узгодження законів та 

процедур. По-друге, співробітництво із третіми державами в сфері 

електронної комерції зазнаватиме змін. Зокрема, це стосується 

співробітництва ЄС із: 

1) державами, що подали заявку на вступ до ЄС; 

2) розвинутими державами; 

3) іншими торговельними партнерами ЄС [1]. 

Водночас, розвиткові діяльності он-лайн платформ спільної участі 

в межах Співтовариства перешкоджає ряд правових перепон на шляху 

до ефективного функціонування внутрішнього ринку. Саме вони 

роблять реалізацію як свободи організації, так і свободи надання послуг 

менш привабливою. Ці перешкоди виникають не лише з розбіжностей в 

законодавстві, а й з правової невизначеності щодо вибору тих норм 

національного законодавства, які мають бути застосовані саме до таких 

послуг [2; 6]. Хоча в такому разі і стає ключовою роль Суду ЄС, тим не 

менш має місце правова невизначеність щодо того, до якої міри 

держави-члени ЄС можуть контролювати послуги, що надаються іншою 

державою-членом ЄС [3; 4]. 

Беручи до уваги цілі держав Співтовариства, ст. 43 та 49 Договору 

про заснування Європейської Спільноти [5; 7] та вторинного права 

держав Співтовариства, ці перешкоди мають бути скасовані: 

1) шляхом координації певних національних законів; 

2) шляхом уточнення правових концепцій на рівні Співтовариства 

до міри, необхідної для ефективного функціонування внутрішнього 

ринку. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ СВОБОДИ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ 

ПОСЛУГ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

 

Свобода надання та отримання послуг є основною свободою 

ринкової економіки для спільного ринку Європейського Союзу, який 

разом із вільним пересуванням людей, товарів та капіталу є основою 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_224/page
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Євроінтеграції [3]. Це дозволяє громадянам Євросоюзу надавати 

послуги та використовувати їх без обмежень. 

Тобто, серед основних факторів, які поглиблюють європейську 

інтеграцію, ключову роль відіграють саме вільний рух послуг. На 

відміну від товарів, послуги є нематеріальними благами, які 

задовольняють потреби європейської спільноти. 

Свобода надання та отримання послуг тісно пов'язана з свободою 

економічної діяльності. Вони сприяють оптимальному розподілу засобів 

виробництва, розвитку сфери послуг на території держав-членів 

Євросоюзу, ефективному функціонуванню комерційних структур, а 

також мобільності людей – постачальників послуг та одержувачів 

послуг. 

Тісна зв'язок між свободою створення та свободою надання послуг 

пов'язана з тим, що у багатьох випадках надання послуг включає в себе 

тимчасове розміщення в приймаючій країні [1, с. 72]. 

Вільний рух послуг є транскордонним і може застосовуватися, 

коли постачальник послуг і одержувач послуг залишаються на території 

своєї країни, і послуга передається через кордон, коли постачальник 

послуг або одержувач переміщуються на територію іншої держави-

члена для надання або отримання послуги та коли поставка та адресат 

переміщуються на територію іншої держави-члена Євросоюза для 

отримання послуги тощо [5, с. 17-18]. 

Існують таки види послуг у праві Євросоюзу: діяльність 

промислового характеру, діяльність комерційного характеру, діяльність 

ремісників та професійна діяльність [3]. 

Діяльність промислового характеру включає як виробничу 

діяльність, в якій виробляються продукти, споживчі товари та інші 

матеріальні товари, так і невиробничі види діяльності, пов'язані з 

виконанням різних видів робіт, включаючи дослідження, послуги, 

результати яких відчужуються як товари. Господарська діяльність має 

здійснюватися належним чином та давати якісні результати, що 

можливо забезпечити якщо суб'єкти господарювання будуть мати 

достатні знання, навички, досвід, а це досягається коли така діяльність 

здійснюється постійно у вигляді промислу [4, с. 38]. Тобто, важливою 

ознакою господарської діяльності є її систематичність, виконання на 

професійній основі. Отже, можна її назвати, як суспільно-корисна 

діяльність, яка виконується на професійній основі, якщо її результати 

реалізуються у вигляді товару. 

Під діяльністю комерційного характеру, розуміється всі дії 

контрагентів різних національностей у підготовці, укладанні та 

виконанні міжнародної торгівлі, досліджень, виробництва, інвестицій 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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або іншої угоди економічного характеру [3]. Об'єктами комерційних 

операцій є матеріальні та реальні продукти, результати виробничого та 

науково-технічного співробітництва у формі знань, досвіду, технології 

тощо. 

У Європейському союзі комерційні операції в залежності від 

виконуваних функцій підрозділяються на основні види діяльності, що 

виконуються між безпосередніми учасниками транзакції, та 

допоміжними (забезпечувальними), пов'язаних з переміщенням товару 

покупцеві. Забезпечувальні операції виконуються безпосередньо 

експортерами та покупцями, або імпортерами, або іншими фірмами та 

організаціями на основі окремих договорів на відповідну винагороду 

[3]. 

В свою чергу, діяльність ремісників та професійна діяльність – це 

діяльність особи на основі певного комплексу завдань та професійних 

обов'язків, робота якої виконує фахівець. У вигляді здійснення будь-якої 

самостійної господарської діяльності, за винагороду. 

У контексті договірної свободи існує три різні ситуації: 

- особа, яка надає послугу, може перейти до держави-члена 

Європейського Союзу, в якій особа, якою надаються послуги 

(споживач), так звана активна свобода надання послуг, або споживач 

може піти на країна, в якій вона є, надання послуг, так звана пасивна 

свобода надання послуг; 

- також можливо, що служба перетинає кордон, без необхідності 

перетину особи, яка надає послугу, або особі, яка її використовує 

(фінансові послуги, телевізійні програми, страхові поліси тощо), які 

використовуються, як вільний обігу послуги [4, с. 15]. 

Договірне право на свободу надання послуг також може бути 

реалізоване у ситуації, коли одержувач послуги надсилається до країни, 

в якій знаходиться особа, що надає послуги, для отримання послуги [2]. 

Для споживачів ця послуга також відноситься до туристів як природне 

наслідок вільного пересування послуг. 

Але слід зазначити, що деякі види діяльності заборонені або 

обмежені в деяких державах-членах та дозволяються в інших. До них 

відносяться лотереї, азартні ігри, аборти, проституція тощо.Суд 

Європейського Союзу визнав, що ці послуги не можна вважати 

небезпечними і тому не можуть бути заборонені у всіх державах-членах 

та що їх статус у європейському законодавстві може бути прирівняний 

до діяльності, пов'язаної з виробництво незаконних товарів. Однак, при 

цьому Суд прийняв ліберальну позицію стосовно надання таких послуг, 

хоча це було визнано державами-членами, в яких ці види діяльності 
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вважаються незаконними, право регулювати їх або обмежувати їх на 

основі принципу пропорційності та недискримінація.  

Таким чином, можна зробити висновки, що свобода надання 

послуг застосовується до всіх видів діяльності та поширюється на 

законодавчі регулюючі заходи щодо продукту, який прямо чи 

опосередковано створює труднощі в наданні роботи особа, яка надає 

послугу, а також для отримання послуги. Це є основою для 

транскордонної торгівлі в Європейському Союзі [2]. Право перебування 

при цьому обмежене періодом надання послуги і поширюється на 

членів сім'ї цієї особи. У сфері застосування містяться всі дії особи, що 

надає послуги, які слугують приготуванню послуги, що надається за 

кордонами країни, наприклад, дії, що служать прониканню на ринок, 

такі як реклама, а також виконанню угоди і виконанню прав. 
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МІСЦЕ СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ 

УКРАЇНИ 

 

Р. Давид у своїй книзі «Основні правові системи сучасності» надав 

таке визначення судового прецеденту: «це рішення по конкретній 

справі, яке є обов’язковим для судів тієї чи іншої інстанції при 

вирішенні аналогічних справ, або служить приблизним зразком 

тлумачення закону, що не має обов’язкової сили». А правова сім’я – це 

сукупність правових систем, об’єднаних спільністю найбільш важливих 

рис, які вказують на суттєву схожість цих систем [2, с. 31]. 

У свою чергу романо-германська правова сім’я має ознаки, що 

склалися на основі давньоримського цивільного права і його 

пристосування до нових національних умов при домінуванні закону 

серед інших джерел права [3, c. 527]. Цей тип правової системи охоплює 

країни континентальної Європи: Францію, Бельгію, Люксембург, 

Німеччину, Швейцарію, Україну , Росію, Білорусь та ін. А за межами 

Європи: Латинську Америку, значну частину Африки, країни Близького 

Сходу, Японію, Індонезію [3, c. 527]. 

З іншого боку, англо-американська правова сім'я склалася на 

основі судового прецеденту що домінує серед інших юридичних джерел 

права. До цієї правової системи, окрім Англії, входять США, Канада, 

Нова Зеландія, Індія, Австралія та ін. держави. Правові системи цього 

типу ще називають системами загального права (common law), або 

«судейського права» (judemade law) [3, c. 547]. Сьогодні судовий 

прецедент є основним джерелом англо-американського права [2, c. 151]. 

Вирішальна роль прецеденту у створенні та функціонуванні права в 

Англії відрізняє систему загального права від романо-германської та 

інших правових систем, особливо різняться системи джерел права та 

юридична мова. 

У державах романо-германської системи права існує дещо інше 

розуміння судового прецеденту – це судово-звичаєве право або судова 

практика. Відмінність полягає в тому, що правові норми, які 

створюються судом (навіть вищим), не є обов’язковими для 

нижчестоящих судів під час розгляду аналогічних справ. Формально всі 

суди рівні у своїх повноваженнях і не пов’язані рішеннями один одного, 
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а визнання вираженої позиції вищої інстанції здійснюється не в силу 

примусовості, а в силу переконливості. 

Таке правило застосовується судами як правовий звичай. На 

відміну від прецеденту в загальному праві, тут норма права створюється 

не в силу нормативної обов’язковості окремо взятого судового рішення, 

а виникає як результат багатократного однакового застосування, 

прийняття всіма або більшістю судів [4, с. 186-187]. В основному ж, в 

романо-германській системі права роль судової практики не виходить за 

межі тлумачення або роз’яснення закону. Вважається, що правотворча 

діяльність є прерогативою законодавця, а також урядової або 

адміністративної влади, уповноваженої на це законодавцем. 

Як відмічав Р. Давид, континентальна модель судової практики, на 

відміну від англо-американського прецеденту, дозволяє кожному 

конкретному судовому органу брати участь в правотворчості, впливати 

на формування і зміну судово-правових норм [1, с. 248-249]. 

За словами Р. Давида, романо-германська правова сім’я є першою 

сім’єю, з якою ми зустрічаємося в сучасному світі. Вона справедливо 

вважається найбільш поширеною і найвпливовішою правовою сім’єю 

сучасності [1, с. 61]. Не дивно, що до неї тяжіє й Україна. 

Норми романо-германського права мають свої особливості. По-

перше це проявляється у своєрідності зв’язку із судовою практикою. 

Відповідна своєрідність полягає в офіційному запереченні судової 

нормотворчості (суди лише інтерпретують заздалегідь підготовлені 

тексти законів) і тому вважається, що судові рішення є наслідком 

розуміння законів судами. По-друге – судова практика суттєво впливає 

на право завдяки тлумаченню його норм. Норма права в романо-

германській правовій сім’ї не регламентує деталі, оскільки нормотворец 

не може точно передбачити розмаїття конкретних справ, що виникають 

на практиці, і які у майбутньому будуть підпадати під її регулювання [2, 

c. 89]. 

Проте об'єктивно спостерігається явне зростання ролі судового 

прецеденту в правотворчій діяльності держави, чому сприяють 

недосконалість законодавства (суперечності і прогалини в ньому) та 

піднесення «третьої влади» – судової, що дозволила суддям розробляти 

принципові рішення, уточнювати положення закону таким чином, що 

народжуються нові норми [3, c. 541]. Спостерігається тенденція 

зближення загального і континентального права, поступове послаблення 

віри у примат закону. Тому судова практика стає самостійним джерелом 

права. 

Відповідно до цієї тенденції змінюється і роль судового 

прецеденту в правовій системі України. Сучасна правова система нашої 
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держави є взаємопроникненням правових систем, синтезом статутного і 

прецедентного права. Зокрема, ст. 17 Закону України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» 

визначає що, юридична практика цього суду, тобто його прецедентне 

право, офіційно є джерелом права України. Крім того, останнім часом у 

зв’язку з розробкою Конституційним Судом України та Верховним 

Судом України своїх правових позицій набуває все більшої 

актуальності для України концепція прецедентного тлумачення [2, 

с. 56]. Під час реформування законодавства іноді враховуються загальні 

принципи, оціночні поняття, судова практика. 

Що стосується сучасної Української правової системи, то 

необхідно розглядати судовий прецедент з позиції ролі судів у 

формуванні національного права. В цьому своє значення мають 

постанови Пленумів Верховного суду України і вищих спеціалізованих 

судів; рішення Конституційного Суду України; рішення Європейського 

Суду з прав людини. 

Тому, значення судового прецеденту, його функціонування в 

правовій системі будь-якої держави не повинно, та і не може, носити 

універсального характеру. У правовій системі кожної окремої держави 

під час визначення підходів до судового прецеденту повинні 

враховуватися національні та історичні чинники, особливості системи 

права, її судовий устрій і багато інших специфічних ознак, що 

впливають на суспільство і державу в цілому. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Невпинний розвиток туристичного обміну зумовив виникнення 

міжнародних правових положень, що дозволяють регулювати відносини 

сфери туризму. Особливо важливу позицію займають правові інститути 

та міжнародні туристичні організації, так як саме вони встановлюють 

правила провадження туристичної діяльності на всіх рівнях 

туристичного ринку, а також забезпечують виконання та реалізацію цих 

правил.  

Питання перетину кордону, а також перебування туриста на 

території іноземних держав розглядаються як міжнародним правом, так 

і на національному рівні. Особливість правил перебування людини на 

території чужої країни полягає в тому, що у кожній державі 

законодавство в індивідуальному порядку визначає норми в’їзду та 

виїзду туристів та ряд інших дій. Саме через ці умови проблема 

подорожей закордон є досить суперечливою. Процедура переміщення 

туристів між країнами постійно змінюється в залежності від 

взаємовідносин держав, їх співробітництва, історичних особливостей, 

природних умов тощо. Тому організаційні особливості у міжнародному 

туризмі дотепер повністю не вирішені.  

Міжнародні туристичні організації створюються на засадах 

добровільного членства та об’єктивності. В них працюють 

представники туристичної галузі різних держав. Організації у сфері 

міжнародного туризму діють безперервно, відповідно до ухвалених 

статутів та зарекомендували себе за цей час як ефективна форма 

міжнародної співпраці. На сьогодні функціонують безліч організацій 

самого різного профілю: асоціації, союзи, федерації, комітети, бюро, 

комісії, ради тощо [4]. 

У межах своєї компетенції органи міжнародних організацій 

ухвалюють акти-рекомендації, які, хоча і не виступають імперативними 

джерелами міжнародного права, все ж створюють передумови для 

виникнення нових правових норм або слугують підтвердженням 

існування звичаїв. Разом з тим, міжнародні організації можуть бути 

наділені повноваженнями ухвалювати рішення обов'язкового характеру, 

оскільки міжнародне право не містить положень, які перешкоджають 
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державам надавати міжнародним організаціям право видавати 

обов'язкові для виконання директиви [3]. 

Пріоритетні напрями розвитку туризму визначають світові 

організації загального характеру. Саме вони встановлюють основні 

принципи та положення туристичної діяльності. Яскравим прикладом 

такої організації є Всесвітня туристична організація ( далі – ЮНВТО). 

ЮНВТО сьогодні найвідоміша і найбільш визнана у туристичному 

світі,  є основним представником туризму в ООН і діє як 

найавторитетніший орган у світовому туризмі. Крім того, ЮНВТО 

розробляє міжнародні документи і стежить за їхнім дотриманням, а 

також за реалізацією вже існуючих правил, сприяючи розв'язанню 

міжнародних туристичних розбіжностей. Статут організації було 

прийнято 27 вересня 1975 року [1], відтоді ця дата відзначається як 

Всесвітній день туризму. 

З 20 жовтня 1997 року Україна є повноправним членом 

Всесвітньої туристичної організації. Згідно з Єдиним державним 

реєстром міжнародних організацій, членом яких є Україна, характер 

фінансових зобов'язань нашої держави перед міжнародною організацією 

визначається сплатою щорічного членського внеску. Джерелом 

здійснення видатків, пов'язаних з виконанням фінансових зобов'язань є 

Загальний фонд Державного бюджету України, а видом валюти 

фінансових зобов'язань обрано Євро.  

З огляду на повноправне членство, Україна дотримується 

основних цілей Всесвітньої туристичної організації. Наша держава має 

за мету сприяти миру в туристичній сфері, здоров'ю і добробуту 

населення. Однією з провідних цілей є гарантія безпеки та протидія 

дискримінації. Щодо вільного розвитку туристів, то держава повинна 

допомагати туристам отримувати доступ до закладів освіти, культури. 

Також значна увага приділяється покращенню стандартів проживання, 

розвитку транспортних мереж, встановленню взаємозв’язку між 

об'єднаннями туроператорів. 

Отже, правовий статус міжнародних туристичних організацій є 

важливим і водночас суперечливим питанням, так як законодавство 

держав індивідуально визначає правила перебування туристів на 

території країни. Але завдяки світовим організаціям міжнародного 

характеру відбувається узагальнення та стандартизація правил, які 

стосуються кожної країни. 

 

 

 

 



546 
 

Література 

1. Грушова А. Т. Всесвітня туристична організація // Українська 

дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л. В. Губерський 

(голова) та ін. – К: Знання України, 2004 – Т.1 – 760 с. 

2. Мальська М.П. Економіка туризму: теорія та практика: 

підручник / М.П. Мальська, М.Й. Рутинський, С.В. Білоус, 

Н.Л. Мандюк. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 544 с.  

3. Международное право: учебник / Отв. ред. Ю. М. Колосов, 

Э. С. Кривчикова. – М.: Международные отношения, 2005. –776 с. 

Науковий керівник: асистент кафедри міжнародних 

економічних відносин КНТЕУ Олійник А. А. 

 

Миколаєнко Є.А., студент, 3 курс, 8 група, 

факультет міжнародної торгівлі та права, 

Київський національний торговельно-економічний університет, 

м. Київ 

 

УКРАЇНА В ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТІ «НОВИЙ 

«ШОВКОВИЙ ШЛЯХ»: ПЕРСПЕКТИВИ УЧАСТІ 

 

Україна є транзитною державою, разом з тим рівень використання 

транзитного потенціалу вкрай низький. Розглянемо перспективи участі 

нашої держави в новітньому міжнародному проекті за участі його 

ініціатора – КНР, який дозволить суттєво посилити статус України як 

транзитної держави. 

Китай щорічно експортує до Європи товарів на суму близько $600-

$800 млрд. Ці товари потрапляють до Європи здебільшого морем, при 

цьому термін перевезення становить в середньому 36-40 днів. Значний 

термін перевезення призводить до значних транспортних та фінансових 

витрат, які послаблюють конкурентоспроможність китайської продукції 

на європейському ринку. Перевезення суходолом – залізницею або 

автомобільним транспортом через Середню Азію, Росію та Білорусь – 

могло б здійснюватись за 16 днів, але для цього необхідне узгодження 

митних правил оформлення вантажів [1]. 

Ініціатива "Один пояс – один шлях" була запропонована лідером 

Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем у 2013 році задля 

об'єднання економічних стратегій Китаю "Нового економічного 

Шовкового шляху" та "Морського шовкового шляху XXI століття". 

Ініціатива направлена на поліпшення існуючих та створення нових 

торговельних шляхів і економічних коридорів між Китаєм та іншими 

країнами. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
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Чотири роки тому китайці вже запустили перший транзитний 

потяг в Брест, а звідти на Варшаву і в Німеччину. Далі білоруські 

товари почали експортуватися в Піднебесну. Сьогодні це дуже 

масштабний китайсько-білоруський проект, брестський напрямок 

просто перевантажений. Саме тому китайська сторона вже погодила 

нові маршрути курсування поїздів з Чженчжоу в Словаччину, Польщу, 

Угорщину і ці маршрути будуть проходити по території України. Зараз 

мова йде лише про транзитне курсування поїздів по території України. 

А це теж чималі надходження. Наступним етапом має стати розширення 

проекту та початок експортних поставок українських товарів 

продуктової групи в КНР. Для прикладу, китайська сторона дуже 

зацікавлена в експорті якісного українського борошна, цукерок, горілки, 

масла, і т.д. 

Перший демонстраційний потяг нового Шовкового шляху, що мав 

у складі 10 вагонів та 20 сорока футових контейнерів, вирушив із 

Іллічівського морського торговельного порту 15 січня 2016 року. В ніч 

на 31 січня перший демонстраційний поїзд по маршруту нового 

Шовкового шляху прибув у пункт призначення на станцію Достик 

Казахської дороги, що на кордоні з Китайською Народною 

Республікою. Загалом тривалість маршруту склала 15,5 діб замість 11-

12 анонсованих раніше. 

Проект «Один пояс, один шлях» простягається через країни 

Центральної Азії, Білорусь та Україну і, за концепцією, нагадує 

Шовковий шлях. А от в Росії він в основному обмежується південною 

периферією, Москвою, Санкт-Петербургом, повністю ігноруючи 

масштабну інфраструктуру радянських часів, яка простяглась на 

11 часових поясів. 

Втім, поки що пріоритет віддається доставці не через Україну, а 

безпосередньо Чорним морем до/з Євросоюзу: операторам незручно 

проходити додаткове митне оформлення, до того ж українська митниця 

є далекою від ідеалу за складністю та термінами процедур, а порти 

дорожчі румунських і болгарських на 25-35%. Підтримуючи ініціативу 

Китаю, уряд прийняв пропозицію Міністерства інфраструктури України 

щодо зниження ставок портових зборів, і вже починаючи з 1 січня 2018 

року портові збори були знижені на 20% [2].  

Задля посилення конкурентного статусу України через участь в 

окресленому проекті необхідно зробити наступні кроки: спростити 

процедури в портах; переглянути тарифи на перевалку; інвестувати в 

перевалку для того, щоб швидкість перевантаження відповідала 

міжнародним стандартам; спростити митні процедури; поновити 
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залізничну інфраструктуру, яка зараз має потребу у терміновому 

ремонті, інвестиціях. 

Важливим кроком було б також ухвалення Закону України "Про 

залізничний транспорт" з відповідною демонополізацією магістральних 

локомотивів. 

Надзвичайно важливим на даному етапі є будь-яке сприяння зі 

сторони України в розвитку цього проекту, оскільки це не просто 

транспортно-логістичний проект, це проект відновлення зв’язків між 

Азією та Європою. Йдеться не тільки про залізницю, про шляхи, 

йдеться про нове виробництво, про нові робочі місця, про нові 

технології. 

На нашу думку, Україна має скористатися цим міжнародним 

шансом для розвитку своєї економіки і здійснення в ній структурних 

реформ (та й для диверсифікації шляхів поставок вантажів – теж). 

Ставши транзитною країною нового економічного Шовкового шляху з 

Китаю до ЄС, вона може отримати всі преференції для здійснення 

трансформації своєї економіки в сенсі змін, що відбуваються у 

світовому промисловому розвитку на початку XXI століття [3]. Це та 

щаслива можливість для розвитку країни, яку слід було б вигадати, 

якщо б вона сама не котилася нам у руки. 

 

Література 

4. Боярунець А. «Новий шовковий шлях»: можливості та виклики 

для України, 2016 / А. Боярунець, – УНЦПД, №22/746, [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.ucipr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1

3:noviy-shovkoviy-shlyah-mozhlivost-ta-vikliki-dlya-ukra-

ni&catid=8&lang=ua&Itemid=201 

5. Гончарук А. Шовковий шлях: від концепції до практичних 

кроків, 2016 / А. Гончарук, С. Кошовий [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://panorama.niss.gov.ua/content/articles/files/3-

1458571955.pdf 

6. Ярошенко Є. Місце України в глобальних стратегіях Китаю. 

Міжнародний центр перспективних досліджень, 2015 / Є. Ярошенко, В. 

Перебийніс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.icps.com.ua/assets/uploads/images/files/china_mesto_s.pdf 

Науковий керівник: к.е.н., професор кафедри міжнародних 

економічних відносин КНТЕУ Кудирко Л. П. 

 

 

 

http://www.ucipr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=13:noviy-shovkoviy-shlyah-mozhlivost-ta-vikliki-dlya-ukra-ni&catid=8&lang=ua&Itemid=201
http://www.ucipr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=13:noviy-shovkoviy-shlyah-mozhlivost-ta-vikliki-dlya-ukra-ni&catid=8&lang=ua&Itemid=201
http://www.ucipr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=13:noviy-shovkoviy-shlyah-mozhlivost-ta-vikliki-dlya-ukra-ni&catid=8&lang=ua&Itemid=201
http://panorama.niss.gov.ua/content/articles/files/3-1458571955.pdf
http://panorama.niss.gov.ua/content/articles/files/3-1458571955.pdf
http://www.icps.com.ua/assets/uploads/images/files/china_mesto_s.pdf


549 
 

Морозова К. К., студент, 3 курс, 3-1 група, 

факультет міжнародної торгівлі та права, 

Київський національний торговельно-економічний університет, 

м. Київ 

 

ПРОМИСЛОВЕ ШПИГУНСТВО У МІЖНАРОДНІЙ СПІЛЬНОТІ 

 

Питання правомірності застосування промислового шпигунства в 

міжнародному та національному праві не раз підіймалося провідними 

науковцями. Де саме та межа, що відділяє простий збір інформації з 

порушенням закону і професійним шпигунством? Це питання й досі 

залишається актуальним, тому що це явище як існувало, так і існує. 

Воно лише змінювала характер, форми і прояви, вона давно вийшла за 

межі держав і стала проблемою міжнародного масштабу. За даними 

Американського товариства з промислової безпеки (ASIS), випадки 

промислового шпигунства в американському бізнесі виросли більш ніж 

на 260 % за останні 20 років [5]. Із розвитком технологій зросла 

кількість інтернет-атак з метою промислового шпигунства. Їх кількість 

зросла до одного або двох нападів на день, а в останні роки відбулася 

активізація даного процесу до наступної кількості: приблизно 60 за день 

в 2010 році та 154 в 2011 році[5].  Кількість нових уражень склала 529, 

при цьому, 415 з них були направлені на мобільні операційні системи 

[3]. 

Промислове шпигунство, яке на сьогоднішній день набуло 

глобальних масштабів, являє собою приховану незаконну практику 

дослідження конкурентів з метою отримання переваги в бізнесі. Ціллю 

такого роду діяльності може бути незаконне отримання комерційної 

таємниці, наприклад, специфікації продукту або формули, інформації 

про бізнес-плани підприємства тощо. У багатьох випадках промислові 

шпигуни просто шукають будь-які дані, котрі їхня організація може 

використати на свою користь. Промислове шпигунство можна 

визначити як збір інтелектуальних і конфіденційних даних у неетичний 

та незаконний спосіб для того, щоб отримати перевагу на ринку в 

контексті недобросовісної конкуренції [2]. 

В сучасному світі рівень промислового шпигунства процвітає і 

включає найрізноманітніші методи: від використання випадкових 

співробітників, що працюють в якості таємних агентів, хакерів, 

найманих команд грабіжників до треш-зборів, вивчення сміттєвих 

контейнерів, підслуховування тощо. Промисловий шпигун може являти 

собою внутрішню загрозу, виступаючи у якості фізичної особи, котра 

отримала роботу в компанії з метою нелегітимного шпигунства, або 
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незадоволеного співробітника, який торгує інформацію в корисливих 

цілях або з метою помсти керівництву чи інших корисливих мотивів. 

Шпигуни можуть також проникнути в довіру співробітників в якості 

формування соціальної політики підприємства та за допомогою методів 

психологічного впливу отримувати необхідну їм конфіденційну 

інформацію. Для великих підприємств поширеними є випадки, коли 

промислові шпигуни фізично порушують встановлені керівництвом 

норми поведінки: переглядаючи корзини для сміття або копіюючи 

файли або жорсткі диски комп'ютерів, залишені без нагляду. 

Корпоративне та промислове шпигунство є реальною загрозою, котра 

може вплинути на будь-який тип бізнесу - від невеликих до передових 

міжнародних компаній. 

Більшість держав світу розробили свої національні та міжнародні 

правові акти, що забороняють промислове шпигунство, та визначають 

його, як кримінальний злочин. Наприклад, відповідно до ст. 16 Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції» неправомірним 

збиранням комерційної інформації вважається збирання протиправним 

способом відомостей, що становлять відповідно до законодавства 

України комерційну таємницю, якщо це завдало чи могло завдати 

шкоди суб’єкту господарювання [1]. 

Комерційною таємницею, в свою чергу, є інформація технічного, 

організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, яка є 

невідомою та не є легкодоступною для осіб, що мають справу з таким 

видом інформації. 

Найчастіше метою промислового шпигунства стає інформація 

саме такого виду: будь-які унікальні (нові) розробки і нові 

технології, які можуть становити об’єкти інтелектуальної 

власності, ноу-хау, інноваційні ідеї, фінансові показники і т. п.  

Ще один приклад протидії промисловому шпигунству 

міжнародною спільнотою – це Паризька конвенція про охорону 

промислової власності 1967 року, яка регулює питання боротьби з 

недобросовісною конкуренцією. Іншим важливим міжнародним актом є 

Стокгольмська конвенція про заснування Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності 1967 року. Відповідно до ст. 2 

Стокгольмської конвенції 1967 р. «інтелектуальна власність» включає 

права, що відносяться, зокрема, до «захисту проти недобросовісної 

конкуренції» [4]. 

Аналізуючи все вищевикладене слід відзначити, що розвиток 

промислового шпигунства за останні роки набув глобальних масштабів 

завдяки науково-технічному прогресу. Поєднання методів захисту 

національних суб’єктів господарювання від промислового шпигунства 
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та недопущення проявів даного процесу у міжнародній спільноті є 

необхідною умовою ефективної боротьби у цій сфері. 

Для цього необхідна не просто загальнодержавна підтримка, але, і 

в першу чергу, гармонізація законодавств у сфері інтелектуальної 

власності, особливо, що стосується захисту від недобросовісної 

конкуренції. Таке поєднання повинно нейтралізувати можливість 

виникнення загроз, а також стимулювати економічне зростання в 

контексті формування ефективної системи економічної безпеки. 

Перспективними вважаються подальші дослідження процесу 

промислового шпигунства, захисту від цільових атак, нейтралізації 

інсайдерських загроз тощо. 
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КОНТИНЕНТАЛЬНЕ ПРАВО В МІЖНАРОДНИХ 

ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ 

 

За словами Р. Давида, першою правовою сім’єю в сучасному світі 

є романо-германська. Вона справедливо вважається найпоширенішою і 

найвпливовішою сучасною правовою сім’єю. Цю своєрідну першість 

романо-германського права визнають навіть англійські й американські 

автори. Це пов’язано не тільки з історичними аспектами його 

формування та розвитку, але й наявністю чітких юридичних ознак. До 

цього типу правової системи, як правило, відносять правові системи, що 

виникли, на Європейському континенті на основі канонічного та 

звичаєвого права і рецепції римського права. 

Раніше зазначений нами французький вчений-компаративіст 

підкреслював, що романо-германський тип не був продуктом діяльності 

феодальної державної влади, а виключно результатом культури, 

незалежним від політики. А. Саїдов вважає, що це може бути вірним 

лише до першої стадії романо-германського типу (тобто до виникнення 

буржуазних відносин). На думку шведського вченого-правознавця 

Е. Аннерса, перш за все, необхідно з’ясовувати історичні передумови 

виникнення цього типу. Романо-германський тип правової системи 

сформувався в XII – на початку XIII ст. в континентальній Європі. «Її 

основою стало римське право, яке слід визначити як застосування норм 

римського права, що почалося в низці країн в умовах середньовіччя. 

Підставами для такого розуміння були умови економічного та 

заснованого на ньому соціального життя Західної Європи (розвиток 

торгівлі, ремесел, зростання міст), а також властивості самого 

римського цивільного права, що виникли в результаті певних 

економічних умов» [2, с. 82]. 

Крім економічних причин, існували і соціально-культурні 

передумови запозичення Європою римського права. Розвиток освіти, 

мистецтва, культури сприяв сприйняттю римських юридичних 

концепцій, поглядів, понять, конструкцій. Формування спочатку ідеї, а 

згодом і самої романо-германської системи права (вже на 

законодавчому рівні) можна поділити на певні історичні етапи: 

1) період простого права; 2) період формування загального права 

університетів; 3) період законодавчого права [2, с. 82]. 
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На першому етапі елементи, які були основою для створення 

романо-германської системи права, мали характер звичаєвого права. 

Спочатку варвари і римляни жили кожен за своїми законами. Але після 

прийняття християнства спосіб життя населення почав поступово 

змінюватись. На зміну примітивному приватному праву прийшли 

звичаї, притаманні певним територіям. Існують деякі документи, за 

допомогою яких ми маємо змогу прослідкувати стан і римського права, 

і права варварів.  

Наступним етапом розвитку романо-германської системи права 

став період формування загального права університетів, що були 

головним джерелом поширення нових ідей. Перший і найбільш відомий 

Болонський університет в Італії. Р. Давид зауважив, що в цей період 

суспільство знову почало розуміти необхідність звернення до права, 

оскільки лише право може забезпечити порядок і безпеку [4, с. 24]. Як 

зазначає А. Саїдов, за нових умов, коли стали популярними ідеї розуму, 

справедливості і гуманізму, відчувалася гостра потреба в стійкому 

порядку, захисті інтересів приватних осіб від держави. Саме таким 

засобом стало право, тобто романо-германська правова сім’я виникла не 

як продукт діяльності державної влади, а як продукт культури, 

незалежний від політики [3, с. 163]. 

В університетах право розглядали як модель соціальної 

організації. Університетська юстиція засновувалася на понятті права як 

права-зобов’язання (яке воно повинно бути), а не права-сутності (яке 

воно є). Вивчення права розглядалося у тісному взаємозв’язку з 

нормами моралі. У цьому одна з відмінностей континентального права 

від англо-американського [4, с. 90]. Викладання римського права в 

університетах є дуже важливою віхою формування романо-

германського права. 

Третій період розвитку системи романо-германського права триває 

і нині. Він значною мірою був підготовлений школою природного 

права, асоціюється з посиленням розвитку законодавства в 

європейських країнах і кодифікацією. Буржуазні революції докорінно 

змінили або скасували феодальні правові інститути. Закон став 

основним джерелом романо-германського права. Р. Давид зазначає, що 

саме у цей період уперше виник інтерес до позитивного права [4, с. 26]. 

Причини, що обумовили підвищення ролі позитивного права, закону і 

законодавства, визначили також необхідність систематизації нормати-

вного матеріалу, а саме кодифікації, що остаточно завершила процес 

формування системи романо-германського права як цілісного явища. У 

багатьох європейських країнах прийняли цивільні кодекси: у Франції 

(1804 p.), в Німеччині (1896 p.), в Швейцарії (1881–1907 pp.). У 
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наступний період – кримінальні, кримінально-процесуальні й інші 

подібні нормативно-правові акти [5, с. 92]. Право шляхом кодифікації 

набуває системності, визначеності та ясності, що полегшує його 

практичне застосування і є логічним завершенням розуміння правової 

норми та праворозуміння в цілому, що склалося в континентальній 

Європі. 

Отже, кодифікація символізувала остаточне завершення процесу 

формування системи романо-германського права як цілісного явища. 

Вона сприяла подоланню роздроблення права, множинності та 

різноплановості звичаїв, розриву між правовою теорією і практикою. 

Цей період у розвитку романо-германського права значною мірою 

підготовлений школою природного права і асоціюється з посиленим 

розвитком законодавства в європейських державах і його кодифікацією 

[2, с. 84]. 
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МОП –  одна з найдавніших міжнародних організацій, яка була 

створена згідно з Версальським мирним договором при Лізі Націй у 

1919 p. 

На сьогодні МОП є одним із спеціалізованих підрозділів ООН, 

базовими принципами якого є такі:  

а) праця не є товаром;  

б) свобода слова та профспілкової діяльності є обов’язковими 

засадами постійного прогресу;   

в) бідність на будь-якій території є загрозою для добробуту 

світового суспільства;  

г) діяльність з викоренення бідності повинна проводитись в 

кожній державі на основі постійних та об'єднаних міжнародних зусиль, 

при цьому представники робітників і підприємців мають рівні права з 

представниками урядів й разом з ними приймають участь у вільному 

обговоренні та прийнятті демократичних рішень задля сприяння 

загальному добробуту [1]. 

Діяльність МОП базується на засадах універсальності і 

трипартизму. Універсальність означає, що будь-яка держава-член ООН 

може стати членом МОП за умови взяття на себе обов’язків, 

передбачених у статуті організації. Принцип трипартизму полягає у 

тому, що разом із представниками держав-членів у діяльності 

організації беруть участь представники підприємців, а також трудящих. 

Таким чином, кожна держава-учасник, окрім двох урядових делегатів, 

відправляє на конференції МОП також одного делегата від підприємців 

та одного від трудящих [2]. 

Україна приєдналася до організації у 1954 р. Взаємодія МОП з 

Україною орієнтована на ратифікацію та застосування на практиці 

конвенцій і рекомендацій МОП; приведення національного 

законодавства у відповідність до міжнародних трудових норм МОП та 

європейських стандартів щодо реалізації програм забезпечення 

зайнятості; сприяння формуванню та підвищенню ефективності 

діяльності таких інституцій як державна інспекція праці, органи 

державного нагляду у сфері охорони праці тощо [3]. 
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У 2016 р. Україна і МОП підписали Меморандум про 

взаєморозуміння щодо реалізації Програми гідної праці для України на 

період 2016-2019 роки. Програма ґрунтується на таких пріоритетах.  

І. Сприяння зайнятості та розвитку сталих підприємств для 

стабільності та зростання. Сприятливе середовище є необхідною 

умовою для створення і розвитку сталих підприємств. Навпаки, 

недоліки у сприятливому середовищі призводять до недостатнього 

доступу до можливостей розвитку підприємництва та бізнесу, що, у 

свою чергу, стримує підвищення продуктивності, веде до високих рівнів 

безробіття, неформальності, бідності. В рамках цього напряму МОП 

розробила інструментарій «Сприятливе середовище для сталого 

підприємства» – ресурс для організацій, що зацікавлені в можливості 

оцінити умови, в яких засновуються та розвиваються підприємства. 

Іншими завданнями є впровадження науково обґрунтованих 

перетворень, спрямованих на забезпечення ринку відповідними 

кваліфікованими кадрами та ліквідація невідповідності кваліфікації на 

ринку праці; поліпшення функціонування Державної служби зайнятості. 

ІІ. Сприяння ефективному соціальному діалогу. Цей напрямок 

передбачає такі аспекти співпраці: поліпшення системи колективних 

переговорів та вирішення трудових спорів; створення ефективної 

інспекції праці; розбудова спроможності профспілок щодо юридичного 

тлумачення і вироблення власних пропозицій та рішень. 

ІІІ. Покращення соціального захисту та умов праці, який 

передбачає такі напрямки діяльності: розроблення і реалізація на 

практиці політики щодо заробітної плати та доходів з акцентом на рівні 

можливості; оновлення та узгодження законодавства про безпеку та 

гігієну праці з нормами МОП і директивами ЄС[4]. 

Також існують інші проекти, через які відбувається взаємодія 

організації з нашою державою. Зокрема це:  

- проект МОП «зміцнення системи інспекції праці і механізмів 

соціального діалогу», який ставить за мету сприяти в усуненні 

інституціональних та правових прогалин у контексті діяльності 

Державної служби з питань праці задля вдосконалення роботи та 

забезпечення ефективного застосування трудових прав, у тому числі у 

галузі безпеки та гігієни праці, неформальної економіки та 

основоположних прав у сфері праці 

- проект ЄС-МОП «Зміцнення адміністрації праці з метою 

покращення умов праці і подолання незадекларованої праці», стратегія 

якого будується на багатокомпонентному підході, включаючи 

наближення законодавства України до Рамкової директиви ЄС з безпеки 

та гігієни праці; підтримка Міністерства соціальної політики у 
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приведенні національного законодавства у відповідність до ряду 

директив ЄС стосовно умов праці; забезпечення інформацією і 

знаннями, навчанням для інспекторів праці задля ефективного 

подолання незадекларованої праці; надання технічної допомоги 

керівництву Державної праці з питань інспекції праці, опираючись на 

передовий досвід країн ЄС. 

Таким чином, у сучасний період співпраця України та МОП 

охоплює основні питання соціально-трудової політики: розвиток ринку 

праці, сприяння зайнятості і розвитку професійного навчання, 

соціальний захист та соціальна захищеність, реформування трудового 

законодавства, підвищення ефективності діяльності державних 

інституцій в трудовій сфері. Співпраця з МОП з соціальних питань є 

важливою умовою євроінтеграції України, забезпечення  глобальної 

конкурентоспроможності національної економіки.  
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СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО 

ФОНДУ 

 

Міжнародний валютний фонд це міжнародна організація, що 

сприяє міжнародній фінансовій стабільності і співпраці у валютно-

фінансовій сфері. Він також прагне сприяти міжнародній торгівлі, 

високій зайнятості і сталому економічному зростанню, а також 

скорочення бідності в усьому світі.  

Міжнародний валютний фонд керується 189 державами-членами 

організації і підзвітний їм. Ідея створення Міжнародного валютного 

фонду, також відомого як «Фонд», зародилася на конференції ООН в 

Бреттон-Вудсі, штат Нью-Гемпшир, США, в липні 1944 року. 

44 держави, представлені на цій конференції, поставили за мету 

сформувати основу для економічного співпраці, щоб уникнути 

повторення девальвацій з метою отримання конкурентних переваг, що 

став однією з причин Великої депресії 1930-х років [2]. 

Головним «законодавчим» органом Міжнародного валютного 

фонду є Рада керуючих, у яку входить по одному керуючому та його 

заступнику від кожної країни. Вона ухвалює рішення принципового 

характеру щодо діяльності Фонду. Для прийняття найважливіших 

рішень потрібно не менш ніж 85 % загальної кількості голосів. Нині 

більш ніж половину голосів мають 10 західних держав. Виконавчим 

органом Фонду є Виконавча рада. Вона складається з 24 виконавчих 

директорів. З них вісім представляють окремі країни (США, Німеччина, 

Японія, Франція, Велика Британія, Саудівська Аравія, Росія, Китай). 

Решта виконавчих директорів представляють групи країн [2]. 

Основне завдання Міжнародного валютного фонду полягає в 

забезпеченні стабільності міжнародної валютно-фінансової системи, 

системи обмінних курсів і міжнародних розрахунків, яка дозволяє 

країнам (і їх громадянам) вести операції один з одним [2]. 

Міжнародний валютний фонд дає рекомендації 189 державам-

членам, заохочує заходи політики, що сприяють економічній 

стабільності та зменшують вразливість по відношенню до економічних 

та фінансових криз і підвищують рівень життя [2].  
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Стосовно співпраці України з Міжнародним валютним фондом, 

слід відмітити, що: 

По-перше, 3 червня 1992 р. Верховна Рада України ухвалила Закон 

України «Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, 

Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної 

фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та 

Багатостороннього агентства з гарантій інвестицій». Тому, наша 

держава вступила до Міжнародного валютного фонду у вересні 1992 р. 

З того часу Україна активно співпрацює з цією організацією, 

використовуючи її фінансові і технічні ресурси з метою досягнення 

макроекономічної стабілізації та створення необхідних передумов для 

проведення економічних реформ. 

По-друге, на даний час наша держава перебуває у скрутному 

становищі: війна на Донбасі, окупація Автономної республіки Крим, 

нестабільність економіки, тому фінансове становище  країни потребує 

більше коштів, щоб уникнути гіршого становища. Україна активно 

наполягала на тому, аби Міжнародний валютний фонд надав кредитних 

коштів для підтримки стабільності нашої економіки.  

Останній меморандум про співпрацю України і Міжнародним 

валютним фондом підписали в березні 2015 року, протягом чотирьох 

років Фонд повинен виділити Україні $ 17,5 млрд. [1]. 

У травні 2017 року Міжнародний валютний фонд повідомив, що 

для завершення перегляду програми очікують від влади України 

забезпечення парламентської підтримки земельної, пенсійної реформ, 

антикорупційних законопроектів та інтенсифікації приватизаційних 

процесів. 26 жовтня того ж року в Національному банку України 

повідомили, що очікують надходження коштів не раніше ніж у першому 

кварталі 2018 року. Це пов’язано з тим, що не відбулося ухвалення 

всього пакету антикорупційного законодавства. Ще одна претензія – 

непрофільні справи та збалансування ціни на газ для населення та 

промисловості. Зараз українці платять менше, ніж підприємці. Низький 

тариф утримується лише за рахунок державного бюджету. «Якщо не 

буде ніяких змін, то Міжнародний валютний фонд точно зупинить 

співпрацю з Україною і це буде мати дуже великі наслідки», – констатує 

виконавчий директор «Transparency International Україна» Ярослав 

Юрчишин [3]. 

Таку ситуацію прокоментував також член ради фінансової 

стабільності України Костянтин Ворушилін: «Я згоден з тим, що 

Міжнародний валютний фонд є важливим кредитором для України, 

однак його ключова роль в проведенні реформ є сумнівна. Чи завжди 

правий Міжнародний валютний фонд? Не завжди. З Міжнародним 
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валютним фондом потрібно розмовляти, йому потрібно доводити, він 

повинен розуміти ситуацію в країні, в економіці. Ми зацікавлені в 

допомозі Міжнародного валютного фонду, щоб стабілізувати економіку 

та політичну ситуацію в цілому і рухатися далі» [1]. 

Тож, як зазначає заступник голови Національного банку України 

Олег Чурій, у нашої держави «існує зобов'язання перед Міжнародним 

валютним фондом у розмірі 12,1 млрд доларів станом на 2018 рік» [2]. 

На нашу думку, подальша співпраця з Міжнародним валютним 

фондом залежатиме від реального виконання зобов'язань, а не 

висловлювання обіцянок. Крім того, потрібен постійний контроль за 

виконанням умов співпраці з цією міжнародною організацією та 

дотриманням встановлених угодами термінів. Це має стати додатковим 

стимулом для реформ в нашій державі і гарантією їх здійснення, що в 

підсумку може створити більш значущі позитивні зрушення в 

суспільстві та Україні, ніж черговий отриманий мільярд кредиту. 
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АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ 

ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА ДО СТАНДАРТІВ ЄС 

 

Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу визначає механізм досягнення 

нашою державою відповідності третьому Копенгагенському й 

Мадридському критеріям набуття членства в Європейському Союзі. 

Цей механізм включає адаптацію законодавства, утворення відповідних 

інституцій та інші додаткові заходи, необхідні для ефективного 

правотворення і правозастосування. Метою адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу є досягнення 

відповідності правової системи України з урахуванням критеріїв, що 

висуваються Європейським Союзом до держав, які мають намір 

вступити до нього [1]. 

Актуальність питань адаптації вітчизняного екологічного 

законодавства до законодавства Європейського Союзу зумовлено 

стратегічними завданнями державної екологічної політики України на 

період до 2020 року, затвердженими Законом України від 21 грудня 

2010 року, де серед іншого передбачається припинення втрат 

біологічного й ландшафтного різноманіття, формування екологічної 

мережі та адаптація законодавства України у сфері збереження 

навколишнього природного середовища відповідно до вимог директив 

Європейського Союзу [2]. 

Відповідно до ст. 9 Конституції України, чинні міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, є частиною національного законодавства України. Згідно з 

Законом України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 

2004 року [2]. Для нашої держави міжнародні договори щодо 

екологічної безпеки, охорони довкілля, екологічної інформації є вкрай 

необхідними.  

Не говорячи про різноманітні визначення екологічної інформації, 

що надаються у законах України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» (ст. 25 «Інформація про стан навколишнього 

природного середовища (екологічна інформація») та «Про інформацію» 

(ст. 13 «Інформація про стан довкілля (екологічна інформація)», у ст. 12 

Закону «Про доступ до публічної інформації» мова йде про інформацію 
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щодо стану довкілля, а також про участь громадськості в процесі 

прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються 

довкілля (ст. 2) та інші. Доцільно привести у відповідність положення 

зазначених законів. Розмежувати дефініції «довкілля» та «навколишнє 

природне середовище» (тому що вони не є тотожними) при визначенні 

поняття правової категорії «екологічна інформація», дослідити її 

складники, а також провести ґрунтовний науковий аналіз термінів, 

привести їх до відповідності та єдиного розуміння, тлумачення й 

застосування на практиці [3]. 

Слід ще раз звернути увагу на п. 4 ст. 2 Орхуської конвенції, в якій 

надано визначення «громадськості» – це одна або більше фізичних чи 

юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи, які діють згідно з 

національним законодавством або практикою. Кожна зі Сторін договору 

забезпечує належне визнання об’єднань, організацій або груп, що 

сприяють охороні навколишнього середовища, та надає їм відповідну 

підтримку і забезпечує відповідність своєї національної правової 

системи цьому зобов’язанню. Надається ця інформація громадськості, 

відповідно до зазначеного нормативно-правового акту, в максимально 

стислі строки, але не пізніше одного місяця після подання заяви, якщо 

тільки обсяги та складність відповідної інформації не виправдовують 

продовження цього терміну до двох місяців після подання заяви. 

Подавця заяви інформують про будь-яке продовження строків і про 

причини, які є підставою для цього. 

Слід звернути увагу на визначення переліку законопроектних 

робіт в сфері екологічних правовідносин, а саме на: підготовку проектів 

законів України та інших нормативно-правових актів, їх експертизу 

фахівцями. Можливо говорити й про розробку та прийняття єдиного 

кодифікованого нормативно-прав о акта в сфері екологічних відносин. 

Стан екологічного законодавства та права в міжнародному та 

національному контексті викликає турботу спільноти, гостро постають 

питання щодо використання питання природних ресурсів для 

задоволення енергетичних потреб, при цьому питання забезпечення 

екологічної безпеки повинні посідати перше місце. В сучасних умовах 

неприпустимі будь-які види господарської діяльності, що мають 

непередбачені несприятливі негативні наслідки для довкілля й життя та 

здоров’я людини. 

Фундаментальна проблема зараз полягає у формуванні сучасної 

концепції адаптації екологічного законодавства до стандартів 

Європейського Союзу з урахуванням світового досвіду [4]. На підставі 

вивчення та узагальнення відповідного досвіду держав Центральної та 

Східної Європи доцільно створити ефективний загальнодержавний 
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механізм адаптації екологічного законодавства з урахуванням сучасних 

економічних умов. Необхідно сприяти підвищенню рівня екологічної 

свідомості та культури як державних службовців, так і громадян з 

питань європейського екологічного права, включаючи розроблення та 

затвердження відповідних навчальних програм у вищих навчальних 

закладах та ін. 
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СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З ЄС У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 
 

 Враховуючи сучасні тенденції розвитку людства,велике 

значення  має досягнення технологічної революції у кожній суверенній 

державі,а разом з тим і зникнення поняття «Третій Світ». Кожна 

відстала країна має пройти цей шлях з чиєюсь допомогою, 

матеріальною підтримкою. Україна вибрала для себе Європейський 

Союз, а це означає, що в умовах інтенсифікації співпраці з ЄС після 

імплементації Угоди про Асоціацію набуває важливості питання не 

тільки ущільнення торговельних та інвестиційних зв’язків, а 

й  конвергенції вітчизняного цифрового простору із європейським.

 Цього можна досягти одним шляхом – потрібно досягти створення 

спільного цифрового ринку. Не варто забувати,що в науковій літературі 

відсутнє єдине загальноприйняте поняття «цифровий ринок». Окремо 

визначаються поняття «цифрова економіка», «ринок інформаційно-

комунікаційних технологій»,а тому це поняття включає в себе не 

мало:цифровий маркетинг, електронну комерцію та телекомунікації. 

Європейською комісією розроблено стратегію формування Єдиного 

цифрового ринку,в якій надано таке визначення цифрового ринку:»це 

економічна зона країн ЄС із фокусом на телекомунікації та цифрову 

економіку».[1] Комісія  передбачає три основні напрями досягнення 

мети: он-лайн доступ до товарів і послуг, створення сприятливих умов 

для розвитку цифрових мереж та надання цифрових послуг, сприяння 

зростанню цифрової економіки ЄС.Вагомим досягненням з реалізації 

цієї стратегії є скасування плати на роумінг між країнами ЄС з 15 

червня 2017 року. Передбачається,що Єдиний європейський цифровий 

ринокстане одним з найбільших ринків світу для он-лайн бізнесу.У 
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травні 2017 р. Єврокомісія опублікувалапроміжний звіт з імплементації 

Стратегії формування єдиного цифровогоринку, в якому зазначаються 

досягнення в цьому напрямі та наводиться план подальших дій. Серед 

них передбачаються до травня 2018 р. Сформувати новий єдиний 

комплекс правил ЄС щодо захисту даних та приватності у електронних  

мережах. До 2020 р. Країни-члениЄСмають узгодити 

використаннявисокоякісних смуг частот діапазону 700  МГц. Це 

дозволить функціонування мереж 5G істворення нових видів послуг, 

таких як дистанційні методичні послуги, дистанційне керування 

автотранспортом, створення «смарт-міст». До травня 2018 р. 

Передбачено створення спільногозаконодавства з кібербезпеки. 

Отже,необхідність узгодження засад функціонування українського 

цифрового ринку  з наведеними вище стратегічними напрямами є 

нагальною, оскільки внаслідок  реалізації досить масштабних цілей у 

рамках ЄС у відносно короткий термін існує загроза, що Україна 

залишиться «за бортом» Єдиного цифрового ринку ЄС. Певні кроки для 

уникнення такої ситуації уже зроблено.В Угоді про асоціацію між 

Україною та ЄС (глава 6) передбачено засади узгодження регулювання 

торгівлі послугами й електронної торгівлі.Серед іншого нею 

передбачено надання режиму найбільшого сприяння та національного 

режиму постачальникам послуг за виняткомаудіовізуальних послуг та 

комп’ютерних систем бронювання. В цілому ж йдеться більшою мірою 

про уніфікацію норм та правил, ніж про лібералізацію доступу на 

ринок.[2] 

 Зокрема, у сфері надання комп’ютерних та пов’язаних з ними 

послуг передбачено низку обмежень щодо фізичної присутності 

виробників таких послуг. Таким чином,фізичні особи, що в’їжджають 

на територію іншої Сторони, забов’язані надавати такі послуги, як 

працівники юридичної  особи, які надавали ці послуги щонайменше за 

рік до моменту подання заявки на в’їзд до іншої Сторони. Крім того, 

фізичні особи на момент подачі заявкина в’їзд до іншої Сторониповинні 

мати професійний досвід у сфері діяльності, яка є предметом договору, 

не менше трьох років.Домовленості 

щодоелектронноїторгівліпередбачаютьсприяння розвитку електронної 

торгівлі між Україною та ЄС шляхомведення діалогу з питань 

регулювання електронної торгівлі, що включає такі питання:захист 
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споживачів у сфері електронної торгівлі, відповідальність 

постачальників посередницьких послуг у зв’язку з переданням або 

зберіганням інформації, тощо.З метою розвитку та розповсюдження 

українських цифрових технологій розроблено «Цифровий порядок 

денний – 2020», який містить першочергові сфери, ініціативи, проекти 

«цифровізації» України до 2020 року. Цілі порядку денного 

перетинаються з основними засадами Стратегії формування Єдиного 

цифрового ринку, зокрема: стимулювати економіку та зробити 

«цифрові» технології доступними; створити нові можливості для 

реалізації людського капіталу, розвитку інноваційних, креативних та 

«цифрових» індустрій та бізнесу. У цьому документі також передбачено 

гармонізацію регулювання цифрового ринку України із Цифровим 

порядком денним та Єдиним цифровим ринком  ЄС окремими 

принципами співробітництва.(увага на слайди 11-13)[3] 

 Можна зробити висновок, що прискорення консолідації цифрового 

ринку ЄС потребує здійснення невідкладних кроків щодо 

виконаннязавданняінтеграції України до нього. Водночас аналіз 

існуючих положень Угоди про Асоціацію   свідчить, з одного боку, про 

наявність співпраці між Україною та ЄС у цій сфері, а з іншого – про 

існування обмежень, особливо що стосується фізичної присутності 

виробників послуг. Основну увагу приділено недопущенню 

дискримінації через порушення засад вільної конкуренції у сфері 

телекомунікаційних послуг. 
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РИНОК ІТ-АУТСОРСИНГОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

 

На сучасному етапі розвитку світової економіки все більше і 

більше уваги приділяється ІТ-сфері. Галузь інформаційних технологій, 

зокрема ринок аутсорсингу, користується величезним попитом на 

світовому ринку послуг через здатність значно підвищити 

продуктивність праці. 

ІТ-аутсорсинг передбачає часткове або повне делегування 

вирішення питань щодо розробки, підтримки, обслуговування та 

модернізації ІТ-інфраструктури певної організації в руки компаній, що 

спеціалізуються у даних напрямках діяльності. Саме ІТ-аутсорсинг є 

найперспективнішим сегментом світового ринку аутсорсингу. Варто 

зазначити, що ІТ-аутсорсинг є економічно вигідним. Передаючи 

частину функцій, пов’язаних з інформаційними технологіями, компанії 

ззовні, має місце економія витрат на робочих місцях, фінансових 

ресурсах, обладнанні. Також, перевагою ІТ-аутсорсингу є отримання 

якісного та стабільного рівня сервісу. 

За даними міжнародної аудиторсько-консалтингової компанії 

KrestonGCG світовими лідерами в галузі аутсорсингу, зокрема ІТ-

аутсорсингу, є Індія, Китай, Малайзія, Мексика, Бразилія, Єгипет, 

Польша [1]. Вітчизняний ринок ІТ-послуг, який представлений 

найбільшою мірою ІТ-аутсорсингом, є досить розвиненим. Більша 

частина української ІТ-галузі працює на експорт. Вітчизняні ІТ-

спеціалісти є досить кваліфікованими, щоб конкурувати на глобальному 

рівні. Наші співвітчизники створюють програми, які купуються за 

мільйони та, навіть, мільярди доларів США (наприклад, PayPal, 

Looksery, WhatsApp). Українська ІТ-галузь посідає ключові місця в 

світових рейтингах.  

В глобальний рейтинг найкращих аутсорсингових компаній, що 

публікує асоціація IAOP, в 2018 році потрапили 12 українських 

компаній, серед яких такі компанії, як SoftServe, Eleks, Miratech, Ciklun, 

Infopulse, N-iX, Sigma Software та інші. Також до списку потрапили 6 

міжнародних компаній, що мають свої представництва в Україні [2]. 

Серед клієнтів українських офісів ІТ-компаній виділяють всесвітньо 

відомі бренди та компанії зі списку Global Fortune 500 такі, як Citi, 
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L’Oreal, Versace, Formpipe, Mastercard, Viaplay, SAS, ПУМБ, IGT, TUI 

Group, Sephora, Pony Express, Lacoste, Crocs та багато інших [3]. 

Стосовно розвитку ІТ-аутсорсингових послуг, то тут варто 

зазначити, що в Україні спостерігається позитивна динаміка на даному 

ринку, про що свідчать досягнення наших співвітчизників у даній 

галузі. 

Таблиця 1.1 

Досягнення вітчизняного ІТ-аутсорсингу*  

Рік Досягнення 

2011 Україна перемогла в номінації «Outsourcing 

Destination of The Year» в рамках European 

Outsourcing Excellence Awards 

2012 згідно з дослідженням Exploring Ukraine IT 

Outsourcing Industry 2012 Україна зайняла 4-

е місце за кількістю сертифікованих IT-

фахівців, після Індії, США і РФ 

2013 Україна посіла перше місце серед країн 

Центральної і Східної Європи в категоріях 

«best market value in IT-outsourcing» і «the 

largest number of staff employed in IT» 

2017 за Global Services Location Index (рейтинг, 

що вказує на привабливість країни для 

ведення аутсорс-бізнесу) Україна посідає 24 

місце із 55. У порівнянні з 2014 роком, коли 

країна займала 41 місце, можна зазначити, 

що вітчизняний ринок аутсорсингових 

послуг значно посилив свої позиції 

*Дані [4;5] 

Більша частина компаній, що працюють в ІТ-аутсорсингу 

знаходяться у великих містах, де є всі передумови для розвитку даного 

бізнесу. Структуру розташування ІТ-аутсорсингових компаній в Україні 

наведено на діаграмі нижче. 
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Рис. 1.1 Структура розташування ІТ-аутсорсингових компаній в 

Україні* 

*Дані[6] 

З кожним роком зростає кількість зайнятих у сферіІТ-аутсорсингу, 

що свідчить про позитивну динаміку розвитку галузі. За підсумками 

2015-го року в країні налічувалося близько 90 000 - 100 000 чоловік, 

зайнятих в IT. Це один з найвищих показників в Європі [8, с. 20]. Для 

того, щоб утримувати гарних спеціалістів у ІТ-сфері, вітчизняний ринок 

пропонує фахівцям заробітні плати, які у декілька разів перевищують 

середні місячні доходи пересічного громадянина. Заробітна плата ІТ-

спеціаліста в середньому складає 2500-3000 доларів США на місяць в 

залежності від регіону [6]. 

ІТ-аутсорсингові послуги займають вагоме місце у структурі 

вітчизняного експорту послуг. За даними Державної Служби 

Статистики України за період 2008-2016 рр. експорт у сфері послуг 

телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг зріс у 2,8 рази 

[7].  

За даними НБУ у 2017 році, порівняно із попереднім роком, 

експорт послуг зріс на 13%. За звітами аналітиків таке зростання 

відбулося насамперед за рахунок ІТ-послуг. [9] При цьому, за даними ІТ 

Комітету Європейської Бізнес Асоціації частка експорту саме 

інформаційно-телекомунікаційних послуг склала 25% від сукупного 

експорту послуг України [3]. 

Для того, щоб найповніше висвітлити розвиток ІТ-аутсорсингових 

послуг в Україні, варто порівняти вітчизняний ринок цієї галузі з 

розвитком даного ринку в іншій країні. Для прикладу візьмемо ІТ-

аутсорсинг в Індії, де ця галузь є успішною. 

Таблиця 1.2 

44.20%

15.50%

12.00%

7.00%

5.10%

2.70%
2.00%

1.60%

9.90%

Київ Харків Львів Дніпро Одеса

Віддалено Вінниця Запоріжжя Інші
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Порівняльна характеристика ринку ІТ-аутсорсингу в Україні 

та Індії* 

Показник Україна Індія 

Кількість ІТ-

спеціалістів, осіб 

(станом на 2016 рік) 

230000+ 3 500000+ 

Місце країни в 

рейтингу Ease of 

Doing Business 2016 

83 130 

Місце країни в 

рейтингу Bloomberg 

Innovation Index 2016 

41 45 

Річний ріст галузі 

(2015-2016рр.), % 
15-20 9-10 

*Дані [10] 

Тож, із таблиці видно, що ринок ІТ-аутсорсингу в Україні є досить 

розвинутим у порівнянні із індійським. Головною і найвагомішою 

відмінністю є кількість спеціалістів у цій сфері. Тут Україна значно 

поступається Індії (це й не дивно, адже Індія займає 2 місце в світі за 

кількістю населення). Значна кількість працівників у цій сфері дає Індії 

змогу розширювати ринки збуту ІТ-аутсорсингових послуг.  

Що стосується перспектив вітчизняного ринку ІТ-аутсорсингових 

послуг, то, підсумовуючи усе вищесказане, можна зробити висновок 

про активний подальший розвиток даної сфери. Україна має значний 

кадровий потенціал, що дозволяє їй нарощувати обсяги надання послуг 

у даній галузі і виходити на передові позиції. Та, все ж, для покращення 

роботи даного ринку, потрібно подолати ряд перешкод. Ними є:  

- недостатність фінансування українського ІТ-ринку; 

- відплив кваліфікованих кадрів;  

- неготовність вітчизняних компаній надавати 

аутсорсинговим компаніям доступ до своєї інформації, що в свою 

чергу гальмує розвиток галузі; 

- відсутність державної підтримки даної галузі. На 

сучасному етапі розвитку людства, ІТ-сфера має бути одним із 

пріоритетних напрямів політики країн.  

Отже, вітчизняний ринок ІТ-аутсорсингу є 

конкурентоспроможним на світовий арені. У глобальному просторі 

Україна зарекомендувала себе як вагомий експортер аутсорсингових 

послуг високої якості. Завдяки висококваліфікованим кадрам, дана 

сфера демонструє високі показники росту. Для подальшого розвитку 
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вітчизняного ІТ-аутсорсингу необхідно проводити ефективну політику 

підтримки українських компаній, що працюють у цій галузі. Зростання 

даної сфери може стати каталізатором зростання національної 

економіки. 
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АНАЛІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ІТ-МЕДИЦИНИ В ОХОРОНУ 

ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

 

Охорона здоров’я є пріоритетною галуззю економіки будь-якої 

країни. Адже здоров’я населення впливає на продуктивність та якість 

робочої сили. Внаслідок якісного та ефективного надання медичних 

послуг, можливі: підвищення добробуту країни, збільшення 

ефективності виробництва та  забезпечення сталого розвитку 

економіки[1]. 

Вітчизняна система охорони здоров’я нині перебуває в пошуку 

шляхів виходу з кризової ситуації та побудови нової моделі, наближеної 

до європейських стандартів. Дані явища спостерігаються у новій 

медичній реформі. Глобалізація, як процес взаємопроникнення 

технологій, призвела до того, що світові тенденції використання IT-

технологій починають розвиватися в Україні. 

IT- медицина надає можливості ефективної зміни даної моделі та 

впровадження таких медичних технологій, які б підвищили рівень 

лікування в Україні. 

Галузь «IT-медицина» поєднує в собі дві складові: інформаційні 

технології та охорону здоров’я. За допомогою інноваційних рішень, що 

надає інформація, робота медичної системи стає більш ефективною та 

оперативною. 

Таблиця 1 

Рейтинги країн з найвищим розвитком медицини та з найвищим 

розвитком ІT, 2017 р.* 

Країни з найвищим розвитком 

медицини 

(TheLegatumProsperityIndex, 

healthcare) 

Країни з найвищим розвитком 

IT 

(Індекс розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій) 

1 Люксембург 1 Південна Корея  

2Сінгапур 2 Данія  

3 Швейцарія 3 Ісландія  

4 Японія 4 Велика Британія  

5 Австрія 5 Швеція  

6 Швеція 6 Люксембург  
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7 Норвегія 7 Швейцарія  

8 Нідерланди 8 Нідерланди  

9 Гонконг 9  Гонконг  

10 Австралія 10 Норвегія  

135 Україна 79 Україна  

*Див. [2;3] 

При порівнянні двох індексів, що показують рівень розвитку 

медицини та ІТ, було виділено країни-лідери у галузі IT-медицини: 

Швейцарія, Швеція, Норвегія, Нідерланди та Люксембург. При 

порівнянні показників індексів для України, показано, що рівень ІТ 

технологій знаходиться на досить високому рівні, а рівень медицини на 

катастрофічно низькому. Адже Україна посідає 135 місце серед 149 

країн, що знаходяться у даному рейтингу. Країна, що знаходиться в 

центрально-східній Європі, на жаль, поступається у медичному 

розвитку країнам центральної Африки. 

Україна знаходиться на 109 місці по ровитку ІТ-медицини у світі. 

Така тенденція зберігається через численні проблеми, які існують  

          Для України вкрай необхідно підвищити рівень охорони 

здоров’я, але існують такі проблеми,як: неефективне використання 

ресурсів виділених державним бюджетом, недостатня кількість 

інвестиційних коштів на науково-дослідні та дослідно-конструкторські 

роботи (НДДКР), та низький рівень заробітної плати працівників сфери 

ІТ та медицини. 

Проблема неефективного використання ресурсів бюджету можна 

порівняти за допомогою даних у Таблиці 2. Порівнюючи кількість 

витрат на охорону здоров’я та процент ВВП, що інвестується в дану 

галузь, спостерігаємо, що Україна виділяє достатню частину коштів 

державного бюджету для врівноваженого функціонування та розвитку 

медицини. Але кошти використовуються нераціонально.  

Таблиця 2 

Витрати на охорону здоров’я на 1 особу та у % до ВВП країн, 

2017р. 

Країна Витрати на охорону 

здоров’я на 1особу, у 

$США 

Витрати на охорону 

здоров’я у % до ВВП, 

у %  

Україна 584 7.1 

Швейцарія 6468 11.7 

Швеція 5219 11.9 

Норвегія 6347 9.7 

Нідерланди 5202 10.9 

Люксембург 6812 6.9 
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*Див.[4] 

 Друга проблема, нестачі інвестицій у НДДКР є критичною 

для розвитку ІТ-медицини як унікальної галузі. Тобто для створення 

власних технологій і їх впровадження необхідні власні розробки та 

інновації. У процентному співвідношенні до ВВП на НДДКР в Україні 

виділяють лише 0.6174%  бюджетних коштів[2]. Дана інформація 

показує недостатнє фінансування та уповільнює впровадження IT-

медицини. 

Третя проблема - відповідність заробітної плати робітників 

медичних установ та працівників ІТ сфери, показує дисбаланс у 

пріоритетності роботи медичного працівника, оскільки якщо 

працівникам охорони здоров’я не будуть платити хоча б таку ж 

заробітну плату як ІТ спеціалістам, у них не буде перспектив та стимулу 

до розвитку. 

Серед глобальних проблем, які також мають місце в Україні, 

можна зазначити проблему доступності медичних послуг. Тобто 

недостатня кількість спеціалістів та велика ціна на послуги. Також 

лікування не отримується своєчасно, діагноз ставлять занадто пізно, 

присутні численні помилки у діагнозах. 

Згідно медичної реформи, що набула чинності 1 січня 2018 року, 

медичні заклади України повинні: «Забезпечити комп’ютеризацію, 

обрати медичні інформаційні системи (МІС) та підключитися до 

електронної системи охорони здоров’я, отримати електронні цифрові 

підписи для закладу та лікарів» [5]. Це перший крок до використання 

ІТ-медицини у державному секторі охорони здоров’я. 

Існують стартапи, які б задовольнили потреби медичних закладів 

для комп’ютеризації та впровадження МІС та допомогли б лікарям 

ефективніше лікувати пацієнтів.  

Таблиця 3 

Медичні інформаційні системи та їх можливості* 

Назва программи Її можливості 

SmartMATCH Technology Систематизація карток пацієнтів, 

записів на прийом до лікаря, 

інтеграція даних з різних джерел 

інформації. 

Electronic Medical Record (EMR) Збереження інформації про візити, 

призначення пацієнтів, покриття 

страхуванням.  

eHospital Програма для полегшення роботи 

лікарень. Централізована система 

розподілу пацієнтів в лікарні, 
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система контролю лікарем своїх 

пацієнтів, оплата квитанцій та 

рахунків та інвентаризаційний 

менеджмент. 

Hospital Management Software Впорядкування інформації 

пацієнтів, підрахунок доходів 

лікарів, система контролю 

перерозподілу місць у лікарень та 

контроль оплати послуг. 

*Див. [6] 

Дані програми полегшують роботу лікарів, пришвидшують процес 

лікування та систематизують дані пацієнтів. Завдяки впровадженню 

таких технологій проблема невчасного лікування та затримки у 

постановці діагнозу може бути поступово вирішена. 

Перспективи ІТ-медицини не закінчуються на покращенні систем 

огляду пацієнтів та збереження інформації про їх візити. Дана галузь 

медицини надає такі можливості як лікування генетичних захворювань, 

перспектива відмови від хіміотерапії при лікуванні онкохворих та 

вирощення нових органів на заміну ушкоджених хворобою чи 

механічними пошкодженнями. 

          На основі аналізу, проведеного у даній статті, можна 

зробити висновок, що ІТ-медицина є безумовно перспективною галуззю 

медицини для впровадження в Україні. Але через незадовільний стан 

галузі охорони здоров’я в країні, відсутність інвестицій у науково-

дослідну роботу, відплив робочої сили (ІТ- спеціалістів та медичних 

робітників) та відсутність змін у стані економіки та соціального 

забезпечення країни, впровадження ІТ-медицини постає 

проблематичним.  

          Необхідно змінити перерозподіл коштів на галузь охорони 

здоров’я, врегулювати відмінності між заробітними платами медичних 

працівників та ІТ-спеціалістів. Для того щоб зупинити відтік 

кваліфікованих кадрів, потрібно інвестувати в проекти , які б зацікавили 

спеціалістів.  

          ІТ-медицина є безумовно великим кроком до процвітання 

України, але її впровадження потребує реформ законодавства галузі 

охорони здоров’я для того, щоб інновації були ефективними. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ІКТ УКРАЇНИ НА 

СВІТОВОМУ РИНКУ ПОСЛУГ 

 

Домінуюче інформаційне суспільство та процес всебічної 

автоматизації та комп’ютеризації передбачає використання новітніх 

технологій ледь не в кожній сфері людської діяльності. Саме це 

спонукає підприємства використовувати для виробництва новітнє 

устаткування, а для моніторингу та аналізу – інформаційно-

комунікаційні технології. 

На сьогоднішній день, за статистикою, частка «цифрової 

продукції» у структурі ВВП розвинених країн складає близько 6%, для 

країн, що розвиваються – 5%.  

В Україні зараз інформаційно-комунікаційні технології займають 

3 місце в структурі експорту після продукції агропромислового 

комплексу та металургії. За даними Комітету інформаційних технологій 

Європейської бізнес-асоціації (ЕВА), обсяги експорту ІКТ у 2009 році 

складали 290 тис. дол., а на кінець 2017 року він вже складав 2,3 млрд 

дол. При цьому не враховані доходи фрілансерів, хоча Україна посідає 

сьоме місце саме за численністю цієї робочої групи. Їх приблизні 

доходи складають 0,9-1,2 млрд дол. А це, в свою чергу, викликано 
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зменшенням податкового навантаження та збільшенням кількості 

кадрів, зайнятих в цій сфері [2].  

Визначним є той факт, що Україна зайняла 17 місце урейтингу 

Human Capital Index 2017, у порівнянні з показником 2016 року – 26 

місце. Вона на 11 місці серед 50 кращих розробників, на 24 місці у 

ТОП-55 країн, найпривабливіших для аутсорсингу, 7-ма за кількістю і 

кваліфікованістю фрілансерів [2],  14-та за розвитком науки та 

технологій в рамках «The Good Country Index», де загалом наша країна 

посіла 73 місце, покращивши показник 2014 року на 26 пунктів [3].  

За прогнозами асоціації «ІТ України», до 2025 року ІКТ-продукти 

будуть займати 4,6% ВВП, а їх вартість складатиме 8,4 млрд дол. При 

цьому кількість фахівців у цій галузі перевищить 200 тис [6].  

Щодо зайнятості економічно активного населення у «цифровій 

економіці», то вона складає 3,5% всього населення. Але не 

враховуються ще 10 тис.фахівців, які працюють за кордоном [7, c. 49].  

Спостерігається значне перевищення попиту на інформаційні 

послуги з боку інших країн (в основному Європи), в той час як 

внутрішній попит є значно меншим через його низьку 

платоспроможність. Поширена думка про популярність українських ІТ-

фахівців через низьку вартість робочої сили, на справді ж все навпаки: 

середньомісячна заробітна плата програміста – 2200 доларів, що на 

одному рівні з доходами Польщі, Чехії та інших країн Європейського 

Союзу. 12% всіх фахівців мають великий досвід та найвищу 

кваліфікацію, 24% - кваліфікацію «сеньйор». При цьому в Україні 

збільшується і зайнятих в цифровій сфері жінок – близько 15% [2].  

Серед суб’єктів, зайнятих в ІКТ-індустрії, виділяють не тільки 

приватних підприємців-програмістів, а й компанії, організації, які 

значно розширилися та збільшили асортимент своїх послуг. Місце 

українських ІТ-компаній у міжнародних рейтингах в котрий раз 

демонструють високі позиції наших цифрових товарів на світовому 

ринку послуг.  

Так, за даними міжнародної організації IAOP (International 

Association of Outsourcing Professionals) під час щорічного міжнародного 

аутсорсиногового саміту 2018, який підсумував перелік найкращих 

компаній, що надають інформаційні послуги, до 100 світових лідерів 

увійшли 18 українських компаній. До рейтингу увійшли 75 світових 

лідерів (річний дохід – 50 млн. дол. та/або 5000 фахівців) та 25 

компаній, які найшвидше розвиваються. Українськими лідерами стали: 

AMC Bridge, Ciklum, ELEKS, Infopulse, Innovecs, Intellias, Miratech, N-

iX, Program-Ace та ін [1].  

https://goodcountry.org/good-country/data-treatment
https://www.iaop.org/
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Нажаль в Україні з боку законодавства приділяється мало уваги 

інформаційним технологіям. Хоча розробка перших нормативно-

правових актів почалася ще у 1998 році з прийняття Закону України 

«Про Національну програму інформатизації». Наступний - закон «Про 

основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-

2015 роки». На основі цього документу Кабінет Міністрів України 

схвалив Стратегію розвитку інформаційного суспільства в Україні 

(15.05.2013), в якій були сформовані основні етапи, засоби та методи 

для створення інформаційного суспільства. У 2012 році прийняли закон 

«Про державну підтримку індустрії програмної продукції». Цей закон 

зробив значний внесок в розвиток ІКТ-сфери, спростивши податкову 

систему, а поправки, які вступили в дію у 2016 році, стимулювали 

експорт через дозвіл укладання електронних угод, спрощення системи 

оподаткування [4] та скасування валютного контролю.  

Також зараз вже можна ознайомитися з проектом закону «Про 

цифровий порядок денний України», який розробляється за стандартами 

Цифрового порядку денного ЄС (Digital Agenda for Europe). За цією 

програмою планується залучити близько 300 млрд євро інвестицій 

протягом до 2020 року у ІКТ-індустрію та створити Єдиний цифровий 

ринок [5, с. 2, 4-5]. 

Для України ж передбачено «цифровізацію» більшості сфер 

людської діяльності шляхом прийняття низки нормативно-правових 

актів. Вони будуть передбачати створення не тільки сприятливих умов 

для швидкого розвитку галузі, а й виділення коштів для створення 

технопарків, індустріальних парків, ІТ-фікації промисловості, 

«оцифрування» землеробства[5, 7].  

Тож інформаційно-комунікаційна галузь на сьогоднішній момент є 

чи не найперспективнішою секцією експорту вітчизняних послуг. Але 

кваліфікованих кадрів та досконалих ІТ-продуктів недостатньо для 

становлення України світовим лідером за розвитком цифрової 

економіки. Необхідна підтримка уряду, створення сприятливого 

середовища для ефективної та безпечної роботи фахівців галузі. І саме 

цьому необхідно приділити особливу увагу найближчим часом.  
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РОЛЬ ІНТЕРНЕТУ У ФОРМУВАННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ 

 

Ми живемо в двадцять першому столітті, і невід’ємною частиною 

нашого життя стали комп’ютери та різні комп’ютеризовані системи. 

Вони допомагають нам у побуті, навчанні, роботі, займають важливу 

роль вмедицині. Та і взагалі у всіх аспектах життєдіяльності людини. Не 

міг цей прогрес оминути і економіку.  

Якщо згадати історію, то спочатку комп’ютер розробляли саме для 

обчислювання математичних задач і його винахідники і подумати не 

могли, що колись ці машини будуть майже у кожному будинку, на 

кожному підприємстві, так як тоді комп’ютери були надзвичайно 

дорогі, а їх розміри були як велика кімната. Але з розвитком технологій 

вони ставали дедалі менше, а також зниження ціни сприяло тому, що 

крім великих університетів таку розкіш змогли собі дозволити і інші. 
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Після створення компанією Appleграфічного інтерфейсу комп’ютером 

змогли користуватися не лише профільні спеціалісти, а й 

середньостатистичний  офісний працівник. І саме така 

розповсюдженість дає змогу об’єднати весь світ однією великою 

системою.  

Я вважаю, що завдяки інтернету ми можемо легко об’єднатися з 

усім світом для обміну інформацією в великих об’ємах, а що 

найголовніше — на високій швидкості. З'явившись у середині 20 

століття, він з величезною швидкістю перетнув усю планету павутиною 

кабельних і бездротових з'єднань. Найбільш відомим комунікаційним 

сервісом в Інтернеті вже декілька років залишаються соціальні 

мережі(Facebook, Twitter, Baidu, Вконтакте), вони дозволяють не тільки 

спілкуватися з користувачами з різних куточків планети, але і 

відкривають доступ до безлічі додаткових сервісів. 

Поява Інтернету була причиною виникнення нових форм 

електронного бізнесу та електронної комерції — Інтернет-бізнесу та 

Інтернет-комерції. З’являється системно організована багаторівнева 

структура, яка ґрунтується на взаємовідносинах економічних суб’єктів 

засобами Інтернету.Інтернет – економіка глобально впливає і на бізнес, і 

на уряд, і на громадські організації. Ведучі підприємці в усьому світі 

розуміють, що ця економіка має стратегічне значення для виживання і 

збереження конкурентоздатності їх підприємств у майбутньому. Щоб 

бути учасником в цій новій економіці, підприємства повинні навчитися 

використовувати величезні можливості Інтернету. Особливе значення 

Інтернет – економіка має для підприємств і галузі зв’язку, забезпечуючи 

в усьому світі їх випереджальний розвиток, що створює сприятливі 

можливості для її розвитку в інших галузях економіки[1]. 

Основними факторами, які впливають наінтернет-економіку є: 

- діяльність державних органів у сферірозробки нормативно-

правових актів угалузі Інтернет-економіки; 

- рівень розвитку малих і середніхпідприємств у галузі ІКТ-

технологій; 

Існують і інші непрямі фактори, щовпливають на розвиток 

Інтернет-економіки: 

- платоспроможність населення; 

- комп’ютерна грамотність населення; 

- природні умови; 

- інновації у галузі ІКТт та ін.  

Я вважаю, що основними напрямами розвитку економіки 

підприємств нашої країни можутьбути: 

- пошук постачальників через мережу Інтернет; 
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- продаж продукції через Інтернет; 

- купівля продукції та сировини через Інтернет; 

- пошук персоналу через мережу Інтернет; 

- розміщення інформації в Інтернет-довідниках; 

- створення власного сайту; 

- рекламав інтернеті. 

 Зараз ми повинні використовувати інформаційні технології для 

розвитку країни як ніколи. Природні ресурси обмежені, а через 

застаріле обладнання ми втрачаємо дуже багато. Інформатизація 

суспільства істотно прискорює процес розвитку економіки, і все більша 

частина виробництва базується на використанні ідей, а не на 

матеріальних об’єктах, тобто економіка втрачає своє матеріальне 

втілення[2]. Завдяки  доступності всесвітньої мережі, ми можемо вчасно 

і швидко отримувати інформацію від розвинених країн на місяцях. 

Обмін досвідом і знаннями за допомогою інтернету дає великі 

можливості  в сучасному світі. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ 
 

Інформаційні технології посідають важливе місце у житті людей. 

Без комп’ютера, телефону важко уявити сучасне життя. Покупки 

здійснюються все більше через інтернет-магазини, що свідчить про 

актуальність, ефективність та перспективність розвитку саме ІТ-галузі. 
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За рейтингом InternationalTelecommunicationUnion: 

TheICTDevelopmentIndex 2017 Україна посіла 79 місце з 176, що 

підтверджує наявність потужного потенціалу України для розвитку [1]. 

Економічна інформаційна система – це система, яка за допомогою 

комп’ютерних технологій забезпечує збір, передачу, обробку і 

зберігання інформації для управління виробництвом [2].  

Багато людей не знають як користуватися IT-технологіями, а тому 

заперечують необхідність та ефективність їх дії. Для розвитку цієї галузі 

потрібно максимально проінформувати людей, розказати про переваги і 

довести, що це новий етап розвитку світової економіки. Еволюція 

розвитку світової економіки демонструє наявність різних підходів до 

його забезпечення.  Один з них - це інноваційний шлях розвитку 

національної економіки через підтримку освіти, науково-технічний 

розвиток, де особливе місце відводиться ІТ-технологіям, які сьогодні не 

тільки забезпечують умови тотального зростання продуктивності праці, 

ефективності вітчизняного господарства, а й інтегруються в сучасне 

життя кожної людини в суспільстві. 

Завдяки розвитку інформаційних технологій люди можуть 

отримати відкритий доступ до інформації у різних сферах, наприклад: 

фінанси, культура, а також будь-хто може побудувати глобальний 

бізнес. Зараз створюється величезна кількість магазинів в інтернеті 

завдяки тому, що витрати на створення бізнесу через Інтернет є 

відносно низькими. Отже, до переваг, що притаманні ІТ-технологіям 

відносяться: 

• Підвищення продуктивності праці. Більш оперативно можна 

виконати поточні завдання, знайти потрібну інформацію, скласти  

бухгалтерську звітність чи обрати оптимальні шляхи доставки товарів; 

• Покращення якості та швидкості обслуговування споживачів за 

рахунок посилення контролю, координації виробництва, тощо;  

• Підвищення конкурентоспроможності окремих підприємств та 

національної економіки в цілому за рахунок посилення ефективності 

організаційно-управлінських технологій; 

• Заощадження фінансових ресурсів: не потрібно платити за 

оренду, а також наймати велику кількість працівників для ведення 

бізнесу, що створює умови зниження середньо ринкових цін; 

• Оптимізація руху грошових, який  спрощує взаємодії між 

суб’єктами і об’єктами; 

• Висока додана вартість товарів, що забезпечує зростання ВВП 

країни. 

Досліджуючи бренд як інструмент економічного розвитку 

національної економіки на всіх її рівнях, Студінська Г.Я. проаналізувала 
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товарну та географічну структуру брендів, що складаютьТОР-50 

світових брендів. Результати цих розрахунків наведено в таб.1: 

Таблиця 1 

Галузева структура вартості комерційних брендів  

України та країн ТОР-50 у 2015 році (%) 

 

Країна ІТ Послуги Харчова 
Автомобіле-
будування 

Інші 

1.США 60,1 24,4 5,2 7,3 3,0 

2.Південна Корея 80,8 0,0 0,0 19,2 0,0 

3.Китай 33,1 66,9 0,0 0,0 0,0 

4.Німеччина 31,5 0,0 0,0 55,8 12,7 

5.Великобританія 90,9 9,1 0,0 0,0 0,0 

6.Франція 9,2 90,8 0,0 0,0 0,0 

7.Іспанія 0 100 0 0 0 

8.Швейцарія 0 0 100 0 0 

9.Японія 0 0 0 100 0 

10.Голландія 0 0 0 0 100 

11.Україна 0 61,1 24,2 0 14,7 

 

Джерело:  складено за [3] 

Невипадково в США 60,1% загальної вартості комерційних 

брендів виробляються в ІТ галузі, в Південній Кореї цей показник 

досягає 80,8%, в у Великобританії – 90,9%. Найбільша додаткова 

вартість створюється саме в цій галузі [3]. Разом з тим, в Україні 

брендів світового рівня не має, а структура вартості українських 

комерційних брендів орієнтується на послуги, серед яких головну роль 

відграють саме ІТ-послуги. Отже, перспектива розвитку ІТ-галузі в 

нашій країні має серьйозні підстави. 

Аналіз чинників конкурентоспроможності національної економіки 

за версією Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) також свідчить 

про наявність потужного ІТ-потенціалу в Україні. Якщо за 

розрахунками ВЕФ в 2018 році Україна посіла 81 місце серед 137 країн 

світу за індексом конкурентоспроможності, то завдяки певному 

переліку сильних сторін, що наведені у табл. 2: 
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Таблиця 2 

Перелік факторів, що фактично підвищують  

конкурентоспроможність національної економіки 

 

№ 
показника 

Назва показника 
Місц

е у 
рейтингу 

5 Вища освіта і підготовка 35 

5.02 Рівень вступників у ВНЗ, % 16 

5.04 
Якість математики та наукової 

освіти 
27 

10.0
4 

Експорт, % ВВП 30 

12.0
6 

Наявність вчених та інженерів 25 

Джерело: складено за [4] 

 

ВУкраїнінайкращіIT-спеціалістисередкраїнЄвропи, 

тожвонамаєістотнийпотенціалурозвиткуінформаційно-

телекомунікаційнихтехнологій. І для того, щоб наша країна вийшла на 

новий рівень потрібно вжити системні та комплексні дії щодо 

впровадження інформаційних технологій у всі сектори громадянського 

суспільства. 
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1. Индекс сетевой готовности. Гуманитарная энциклопедия 

[Електронний ресурс] // Центр гуманітарних технологій, 2006-2018.  

2. Інформаційні системи і технології в економіці: Підручник. - 

2-е вид., Доп. і перераб. / Т.П. Барановська, В.І. Лойко, М.І. Семенов, 

А.І. Трубілін/ - М .: Фінанси і статистика, 2005. - 416 с. 
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2013–2014 [Electronic resource]. – Access mode: http://www.weforum.org 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ - ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ 

 

В умовах протидії ризикам загострення економічної депресії 

одним з визначальних пріоритетів державної політики є концепція 

«сталого розвитку». Європейський досвід інноваційної активності, не 

зважаючи на неоднорідність між країнами, різні варіанти соціальних 

моделей та велику кількість політичних ініціатив для підтримки 

технологічного розвитку, підкреслює важливість інновацій для 

зростання підприємництва. 

Значні виклики на шляху створення моделі сталого інноваційного 

розвитку тягнуть за собою відсутність альтернатив такого шляху.  

Проблематика забезпечення сталого розвитку особливо 

актуалізується, оскільки інноваційна модель закладена вже на 

проектному рівні, а її підтримка виступає системо утворюючим 

елементом його функціонування. 

Відомі дослідники проблем сталого розвитку: Гордєєв О.К., 

Дармороз О.В., Деркач М. І., Бібік Н.В., Вергун А.М., Мельник Ю.М., 

Тарасенко І.О., Товма Л.Ф., Гиренко І.С., Голубева В.А., Зубенко В.В., 

Ілляшенко К.В., Ільченко В.М., Котенко Н.В. 

Метою доповіді є обґрунтування доцільності реалізації принципів 

сталого розвитку та розробка стратегічних напрямків його забезпечення 

з метою підвищення рівня інноваційності відповідно до потреб ринку. 

Сталий розвиток — це керований розвиток. Основою його 

керованості є системний підхід та сучасні інформаційні технології, які 

дозволяють дуже швидко моделювати різні варіанти напрямків 

розвитку, з високою точністю прогнозувати їх результати та вибрати 

найбільш оптимальний.[1, 2] Зелені інформаційні технології — 

комплекс підходів, які стосуються безпечних для довкілля технологій 

обчислень та інформаційні технології. Це наука і практика 

проектування, виготовлення, використання та утилізації комп’ютерів, 

серверів та їх підсистем, таких як монітори, принтери, пристрої 

зберігання даних, мереж і систем зв’язку — ефективно і з мінімальним 
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або нульовим впливом на довкілля. У 2015 року в рамках 70-ї сесії 

Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН для 

прийняття Порядку денного в галузі розвитку на період після 2015 року. 

Проблематика Саміту охоплювала всі аспекти соціально-економічного 

розвитку, конкурентоспроможності країн, екологічної та енергетичної 

безпеки, глобального партнерства для розвитку В Україні розпочалась 

робота зі встановлення цілей сталого розвитку на 2016–2030 роки, 

відповідних завдань та показників для моніторингу досягнення цілей. 

На шляху просування до європейського простору Україна працює над 

єдиними вимогами, критеріями і стандартами задля забезпечення 

належних умов світового рівня. Актуальною проблемою стає ефективне 

використання сучасних інформаційних технологій [3]. Щоб 

розв’язувати складні проблеми, необхідно опанувати 

фундаментальними та спеціальними знаннями, а також володіти 

методологією наукових досліджень, інформаційними технологіями, 

вміти використовувати все те нове, що з’являється у науці та практиці, 

адаптуватися до ринкових перетворень й вдосконалювати свою 

кваліфікацію. В умовах переходу світової економіки від індустріальної 

до інформаційної значно підвищується вплив ІКТ та використання 

інформаційних систем (ІС) у всіх управлінських та виробничих 

процесах. Сучасне розуміння розвитку ІС, як складних системних 

економічних утворень відображають ключові процеси в суспільстві. У 

світовій практиці формується нова парадигма росту ефективності 

сучасного виробництва на базі використання знань та інновацій. 

Основними цілями сталого розвитку є: економічне зростання — 

формування соціально-орієнтованої ринкової економіки, забезпечення 

можливостей, гарантій праці громадян, якості життя, раціонального 

споживання матеріальних ресурсів; охорона навколишнього середовища 

— створення громадянам умов для життя, реалізація екологічного 

розвитку виробництва; соціальна справедливість, забезпечення рівних 

можливостей для досягнення матеріального, екологічного і соціального 

благополуччя; раціональне використання природних ресурсів; 

стабілізація чисельності населення; освіта — забезпечення доступності 

для одержання освіти громадян, збереження інтелектуального 

потенціалу країни; міжнародне співробітництво. Нові економічні 

тенденції в умовах інформатизації суспільства, перетворення інформації 

та похідних від неї на товар вимагають формування економічного 

простору, в якому будуть враховані всі особливості впливу на нього 

інформаційного ринку. Рушійним елементом глобальних процесів став 

гіперрозвиток ІКТ, що не могло не позначитись, в кінцевому результаті, 

на змінах в суті вимог як до суб’єктів господарювання щодо побудови 
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своїх ІС, так й до компетенції фахівців, які будуть ці системи 

розробляти та обслуговувати. Завдяки ІТ стало можливим більш вільне 

розміщення виробництв, без обов’язкової прив’язки до великих міст. 

Інтенсивність та різноплановість інформаційних потоків прискорює 

розповсюдження знань, які використовуються в різних галузях 

діяльності людини .  

Отже, сталий розвиток формується на основі комплексного 

підходу до діяльності в економічній, екологічній та соціальній сферах. 

Об’єднання цих трьох складових є засобом досягнення сталого 

розвитку. Цілі сталого розвитку в Україні становитимуть нову систему 

взаємоузгоджених управлінських заходів за економічним, соціальним та 

екологічним вимірами, спрямовану на формування суспільних відносин 

на засадах довіри, солідарності, рівності поколінь, безпечного 

навколишнього середовища. Нові цілі мають забезпечити інтеграцію 

зусиль економічного зростання. Світовий досвід свідчить, що 

суспільний прогрес значною мірою залежить від підтримання балансу 

між цілями підтримки економічного зростання, 

конкурентоспроможності бізнесу, забезпечення екологічної безпеки та 

зменшення соціальної нерівності. Комплексна реалізація інноваційних 

напрямів сталого розвитку дозволить сформувати фінансове 

забезпечення процесів оновлення технічної бази, запровадити нові 

управлінські технології, скористатися з переваг інтеграційних 

об’єднань, збільшити рівень інтелектуалізації виробничого процесу та 

підготовити до проведення якісних змін. Особливої ваги набувають 

високотехнологічні галузі і новітні типи виробництва, які базуються на 

знаннях як основному виробничому ресурсі. Результатом науково-

технічної політики України має стати модернізація індустрії у напрямку 

забезпечення конкурентоздатності країни, розбудова галузей економіки, 

які забезпечать стале економічне зростання. Системне використання 

сучасних інформаційних технологій забезпечить формування таких 

компетенцій у фахівців, які відповідають вимогам часу, майбутнє 

держави залежить від освічених фахівців. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ 

УКРАЇНІ 
 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій зумовлює все 

більшу взаємозалежність соціально-економічного потенціалу держав і 

такого загальноприйнятого у світовому співтоваристві показника, як 

рейтинг розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІКТ). 

Даний факт підтверджується на прикладі всіх розвинених країн та 

деяких, що розвиваються (Сінгапур, Фінляндія, США, Японія, Ізраїль), 

де пріоритетний розвиток ІКТ забезпечив їх стабільне економічне 

зростання. Україна в цьому рейтингу знаходиться майже в аутсайдерах і 

займає за даними Всесвітнього економічного форуму (Networked 

Readiness Index +2015) 71 місце з 143. Разом з тим, при аналізі 

численних агрегатних індексів у вищеназваному рейтингу розвитку ІКТ 

в нашій країні простежується чітка їх дивергенція. Так, з одного боку, 

по ряду таких індексів Україна знаходиться майже в лідерах, а з іншого 

боку, існують деякі показники, за якими наша країна знаходиться в 

самому кінці того чи іншого агрегатного рейтингу. Даний дисонанс в 

агрегатних показниках загального індексу розвитку ІКТ передбачає 

наявність в нашій країні ще не освоєного соціально-технічного та 

ресурсного потенціалу, який у перспективі дозволить забезпечити 

істотне прискорення економічного підйому в Україні. При аналізі даних 

Всесвітнього економічного форуму (Networked Readiness Index +2015) 

[1] можна зробити висновок, що при досить великому потенціалі 

розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій, в Україні 

http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2015/economies/#indexId=NRI&economy=UKR
http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2015/economies/#indexId=NRI&economy=UKR
http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2015/economies/#indexId=NRI&economy=UKR
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практично відсутній попит, як з боку населення в цілому, так і з боку 

влади та бізнесу зокрема на такі технології. Зокрема, наша держава 

зараз знаходиться на першому місці за кількістю IT розробників в 

Європі, а ціни на інформаційно-комунікаційні послуги у нас одні з 

найнижчих у світі. Але, незважаючи на все це, велика частина 

населення нашої країни, представники влади та бізнесу досі 

користуються можливостями ІКТ лише на найнижчому, тривіальному 

рівні. 

Перш за все, дана ситуація пояснюється досі ще не викоріненнями 

корупційними інтересами державних чиновників, коли вони все ще не 

зацікавлені в прозорості своєї діяльності, а тому всіляко пручаються 

впровадженню інформаційних технологій в поки ще приховану від 

громадськості державну систему перерозподілу коштів. Зокрема, саме 

це стало першопричиною тієї очевидної недоладності, коли “Кременева 

долина” колишнього СРСР, країна з найпотужнішим науковим 

потенціалом і високим рівнем грамотності дорослого населення, раптом 

опинилася на узбіччі експоненціального розвитку інформаційно-

телекомунікаційних технологій [3]. Якщо в розвинених країнах, перш за 

все, держава була основним акселератором розвитку ІКТ, то в Україні, 

навпаки, влада всіляко гальмувала розширення сфери застосування ІКТ 

і штучно занижувала на них попит. Внаслідок вкорінення корупції, як 

невід’ємної складової державного механізму, бізнес також як і влада, 

став гальмувати розвиток інформаційних технологій в нашій країні. 

Підприємці в даній ситуації просто боялися виходити з тіні а, отже, не 

хотіли засвічуватись з сучасними інформаційними сервісами у відкритій 

мережі Internet. Все це, в підсумку призвело до того, що і у населення не 

сформувався адекватний попит на сучасні інформаційні технології. 

Населення в більшій своїй частині, просто не могло здогадуватися про 

те, якими можуть бути ці технології. 

Одним з основних способів виходу із нинішньої ситуації є 

прийняття комплексних регіональних програм з розвитку IT технологій, 

які передбачали б активізацію діяльності всіх секторів громадянського 

суспільства в наступних 4-х напрямках: 

1. Максимально широке поширення і популяризація 

інформаційних технологій у сфері адміністративного, фінансового, 

роздрібного та соціально-побутового обслуговування малозабезпечених 

та соціально незахищених громадян. Адже саме ці громадяни 

становлять сьогодні найбільшу частину населення України, і саме вони 

найбільшою мірою потребують зараз надання їм адміністративно-

побутових послуг з боку держави, переводів грошових розрахунків у 
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безготівкову форму та пошуку додаткових джерел доходів на ниві 

використання інформаційних технологій. 

2. Впровадження та поширення IT розробок серед громадських 

організацій, яке буде сприяти викоріненню соціальної несправедливості, 

стимулюванню благодійності, забезпеченню прозорості діяльності 

влади та розвитку громадянського суспільства в цілому. 

3. Максимальне використання механізмів для стимулювання 

виходу бізнесу з тіні, коли для того, щоб бути конкурентоспроможним 

на легальному ринку йому необхідно буде відкривати все нові і нові 

Web-ресурси на основі електронної комерції та сучасних інформаційних 

технологій. 

4. Удосконалення системи початкової, середньої та вищої 

освіти з тим, щоб вона максимально стимулювала активність молоді не 

тільки в сфері IT розробок, але і в напрямку застосування 

інформаційних технологій та розробок у всіх сферах науки і техніки. 

Як вже було сказано вище, Україна має істотний потенціал у 

розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІКТ) [2]. Але 

для того, щоб в найкоротший час реалізувати цей потенціал і зайняти 

гідне місце в ТОПі країн з розвиненим ІКТ, нашій країні необхідно 

вжити системні та комплексні дії щодо впровадження інформаційних 

технологій у всі сектори громадянського суспільства. Метою таких дій 

має стати, як забезпечення у населення масової комп’ютерної 

грамотності, так і формування у громадян стійкого національного 

усвідомлення безальтернативності застосування інформаційних 

технологій у державному, комерційному і громадському секторі 

громадянського суспільства. Безперечно, що ключову роль в успішній 

реалізації вищезгаданої мети має відіграти держава в тісній взаємодії з 

громадськістю. Саме ця коаліція держави з громадськими організаціями 

та іншими представниками громадянського суспільства має інтенсивно 

стимулювати впровадження новітніх інформаційних сервісів, і сприяти 

їх впровадженню у нові аспекти життєдіяльності наших громадян. 
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ІННОВАЦІЇ В НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ СФЕРІ 

 

Соціальна складова орієнтована на людський розвиток, на 

збереження стабільності суспільних і культурних систем, на зменшення 

кількості суспільних конфліктів. Людина повинна стати не об'єктом, а 

суб'єктом розвитку. Людина повинна брати безпосередню участь у 

процесах формування своєї життєдіяльності, прийнятті і реалізації 

рішень, виконувати контроль над їх виконанням. Важливе значення для 

забезпечення цих умов має справедливий розподіл благ між людьми, 

плюралізм думок і толерантність у суспільних відносинах, збереження 

різноманітності культурного капіталу, збереження спадщини не 

домінуючих культур. Системне узгодження і баланс цих трьох 

складових – завдання надзвичайно складне. Зокрема, взаємний зв'язок 

соціальної і екологічної складових призводить до необхідності 

збереження рівних прав нинішніх і майбутніх поколінь на використання 

природних ресурсів. Взаємодія соціальної і економічної складових 

вимагає досягнення справедливості в процесі розподілу матеріальних 

благ між людьми і надання цілеспрямованої допомоги соціально 

незахищеним шарам суспільства, а взаємозв'язок природоохоронної і 

економічної складових вимагає вартісної оцінки техногенних впливів на 

довкілля. Вирішення цих завдань – повинно стати пріоритетною метою 

для урядів, авторитетних міжнародних організацій і всього 

прогресивного людства. 

На основі наукового визначення суті поняття «сталий соціально-

економічний розвиток» можна сформулювати основні вимоги до 

розробки та практичного втілення моделі сталого соціально-

економічного розвитку українського суспільства, до яких належать: 
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створення сучасної теоретичної і методологічної бази, здатної 

забезпечити враховування особливостей розвитку сучасного суспільства 

як відкритої, самоорганізованої метасоціальної системи, яка 

розвивається за нелінійними законами та перебуває у стані динамічної 

рівноваги; оптимальне поєднання інструментів державного 

регулювання та способів і методів саморегулювання соціально-

економічної діяльності, які відповідають принципам сучасного 

громадянського суспільства і правової держави; розробка та 

впровадження інноваційної стратегії розвитку і здійснення активної 

інноваційної діяльності на всіх рівнях не лише в економічній, соціальній 

та екологічній сферах, а й у сфері державного управління та місцевого 

самоврядування, без чого сталий соціально-економічний розвиток 

забезпечити неможливо; забезпечення збалансованого розвитку 

території (меза- і мікрорівня) через впровадження інноваційних 

стратегій науково-технологічного та територіально-виробничого 

розвитку регіонів України тощо. Аналіз сутності й основних 

характеристик сталого соціально-економічного розвитку переконує, що 

без цілеспрямованої, ефективної інноваційної діяльності ні створити 

модель сталого соціально-економічного розвитку, ні забезпечити її 

функціонування на всіх рівнях метасоціальної системи просто 

неможливо. 

Виокремимо основні можливості та загрози довгострокового 

сталого розвитку України: 

- Можливості: впровадження освітньої реформи; формування 

демократичного суспільства; формування суспільства, яке базується на 

партнерстві; ефективна національна безпека; розвиток необхідної для 

здорового способу життя інфраструктури; формування промислової, 

екологічної, трудової політики; гармонійне співіснування з природою, 

відновлення довкілля; відновлення сільськогосподарських земель як 

екологічно стійких регіонів; розвиток інформаційних і комунікаційних 

систем, систем поновлюваної енергії; розвиток взаємовигідних 

стосунків зі всіма сусідами і геополітичними партнерами. 

- Загрози: зростаюча енергетична криза; зростання протиріч і 

культурного розлому між представниками різних культурних і 

релігійних груп; високий рівень техногенних і природних катастроф; 

втрата балансу довкілля, зникнення деяких біологічних видів; втрата 

політичної самостійності і розмивання національної ідентичності; 

погіршення здоров'я нації; погіршення демографічної ситуації. 

У довгостроковій перспективі стратегічний потенціал України і 

високий рівень освіти населення дадуть можливість розвивати 

людський капітал країни, який стане базовою перевагою і головною 
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сильною характеристикою нації. Якщо пріоритетною метою буде 

виховання конкурентоздатного в світі молодого покоління українських 

політиків, учених і дипломатів, Україна матиме успіх в першій половині 

XXI століття. Належним чином сплановане стратегічне вживання знань, 

розвиток науки і технології створить покоління українців, які зможуть 

вивести країну на передові позиції серед країн Центральної і Східної 

Європи. Стосунки України з Росією, Євросоюзом і Сполученими 

Штатами Америки розвиватимуться рівно і позитивно. Для того, щоб 

скористатися цими можливостями, Україна повинна мати ряд нових 

сильних характеристик. Інноваційний розвиток можливий лише на 

основі поєднання інтересів влади і бізнесу, тому що держава може 

виділити гроші, держава може організувати наукове співтовариство, 

спрогнозувати розвиток, допомогти збудувати пріоритети, але освоєння 

грошей, вихід на ринок – це справа бізнесу. Тому приватно-державне 

партнерство має бути орієнтоване на освоєння наукових технологій. 

Якби ці трильйони, які пішли на порятунок банківської системи, були б 

направлені на стимулювання інноваційної активності, сьогодні була б 

зовсім інша ситуація. Але питання в тому, як направити, як все зв'язати 

в єдиний механізм. 

Отже, будь-яка організація передбачає наявність певної керівної 

інстанції, яка має справи не з конкретними індивідами, а з ролями та 

статусами і здатна регулювати діяльність організації управлінням 

статусно-рольовими одиницями (суб'єктами), які у будь-яких умовах, 

зокрема в інноваційних процесах, діють як самоорганізовані, 

самокеровані соціальні мікросистеми. 
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