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ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Шановні учасники ІII Всеукраїнської наукової конференції 
студентів, аспірантів та молодих вчених «Економіко-правовий роз-
виток сучасної України»! Щиро вітаю вас з початком роботи кон-
ференції.

Метою конференції є наукове осмислення молодими науков-
цями актуальних проблем економіки та права, їх тісної взаємодії в 
умовах сучасного розвитку.

Співвідношення і взаємозв’язок права та економіки визнача-
ються необхідністю створення правовими засобами умов для ефек-
тивного розвитку ринкової економіки. Економіка певним чином 
визначає, обумовлює потребу в появі, існуванні та зміні правових 
форм. У свою чергу, правова форма є способом існування, виразу, 
розвитку і перетворення економічного змісту. Право визначається 
економікою. З іншого боку право впливає на економіку, сприяючи 
розвитку економіки або гальмуючи її поступальний рух уперед. 
Це зумовлює необхідність активного дослідження взаємодії еко-
номічної і правової систем в умовах трансформації українського 
суспільства, розвитку ринкової економіки і демократії.

Розвиток сучасної України характеризується різними тенден-
ція у всіх сферах суспільного життя. Вони зумовлені внутрішніми 
і зовнішніми чинниками, серед яких суттєвими є інтеграційні та 
глобалізаційні впливи. Таким чином, існує нагальна потреба підви-
щення ролі права в забезпеченні стабільності та сталого зростання 
економіки України, що інтегрується у світову господарську систему. 
Вирішення основних завдань модернізації вітчизняної економіки є 
неможливим без ефективного використання правових інструментів 
і розробки нових підходів до реалізації регулятивного потенціа-
лу права. Таким чином, взаємодія держави, права та економіки є 
складним, багатостороннім явищем, яке обумовлюють економічні, 
політичні, духовні, ідеологічні, етнічні та багато інших чинників.

Результати функціонування економічної системи держави 
значною мірою визначає ефективність функціонування море-
господарського комплексу України. Тому проблеми економіко-
правового забезпечення підвищення рівня конкурентоспромож-
ності морегоспо дар ського комплексу як структуроутворюючого 
елемента еконо мічної системи України є вкрай актуальними. 

Під час роботи конференції на засіданнях двох секцій «Еконо-
мічні засади розвитку морегосподарського комплексу України» та 
«Правові аспекти розвитку морегосподарського комплексу Украї-
ни» будуть апробовані наукові результати, отримані науковцями в 
процесі розробки науково-дослідної теми «Організаційно-правове 
забезпечення державної підтримки розвитку морегосподарського 
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комплексу України». Представлено понад 50 доповідей на актуаль-
ні теми, присвячені розвитку морегосподарського комплексу, якими 
є «До питання про систему органів управління морськими порта-
ми як складової морегосподарського комплексу», «До питання про 
договірне забезпечення утримання стратегічних об’єктів портової 
інфраструктури», «Окремі ризики реалізації концесійних проектів 
в морських портах», «Щодо правової природи обов’язкових по-
станов по порту», «Розвиток конкурентоспроможності портової 
діяльності в Україні», «Проблеми функціонування малих підпри-
ємств морегосподарського комплексу», «Чинники післякризового 
відновлення фрахтового ринку», «Створення логістичних центрів: 
іноземний досвід та перспективи України» тощо.

Вивчаючи матеріали конференції, можна відзначити, що сту-
денти, аспіранти та молоді вчені з різних навчальних закладів різ-
них міст України єдині в своєму прагненні удосконалення існуючої 
правової системи України та підвищення ефективності функціо-
нування економіко-правових механізмів. Велика кількість допо-
відей присвячена економіко-правовим аспектам розвитку сучасної 
України, проблемам економіко-правового забезпечення підвищен-
ня рівня конкурентоспроможності морегосподарського комплексу 
як структуроутворюючого елемента економічної системи України, 
питанням інформаційного забезпечення економіко-правового роз-
витку. Ряд дослідників представили результати дослідження проб-
лем економіко-правового напрямку англійською мовою.

Публікація матеріалів надасть можливість учасникам конфе-
ренції представити до уваги широкої аудиторії результати науко-
вих досліджень, здійснити певний внесок в процес удосконалення 
правових засад економічного розвитку сучасної України.

Участь у конференції дасть можливість розширити світогляд 
і коло наукових інтересів молодих учених, проявити творчість та 
підвищити рівень компетентності.

Своїми дослідженнями ви забезпечуєте гідне майбутнє нашої 
держави, її сталий соціально-економічний розвиток.

Бажаю наснаги, плідної роботи, втілення отриманих результа-
тів у науковій діяльності й реалізації на практиці. Бажаю творчих 
перемог, успіхів у всіх починаннях, невичерпної енергії і нових 
відкриттів!

Сергій КІВАЛОВ,
доктор юридичних наук, професор,

академік НАПрН України,
Президент Національного університету

«Одеська юридична академія»,
народний депутат України.
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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
РОЗВИТКУ  УКРАЇНИ

Фурман Ю. С.,
студентка 2 курсу факультету адвокатури,

Національний університет «Одеська юридична академія»

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО 
ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

Проблеми економічного зростання особливо гостро поста-
ли перед людством у XX ст., але це не означає, що вони нікого не 
хвилювали раніше. Уперше про економічне зростання заговорили 
меркантилісти, а більш-менш предметно цю проблему поставив 
фізіократ Ф. Кене. Протягом останніх десятиліть однією з найваж-
ливіших довгострокових цілей економічної політики уряду будь-
якої країни є стимулювання економічного зростання, підтримка 
його темпів на стабільному та оптимальному рівні. Усе це вимагає 
чіткого уявлення про економічне зростання, фактори його стиму-
лювання і стримування.

Останні два роки економічного зростання в Україні виявили-
ся дещо успішними завдяки економічній політиці: курсу уряду на 
заборону бартерних розрахунків та взаємозаліків, реформуванню 
сфери державних фінансів, змінам у податковій системі, грошово-
кредитній та фінансово-валютній політиці, упорядкуванню енер-
гетичної сфери. Увесь цей перелік чинників суттєво вплинув на 
позитивні економічні зрушення.

Те, чи закріпляться ці позитивні зрушення в економіці, чи ста-
не тенденція до економічного зростання стабільною, багато в чому 
залежить від подальшої політики держави, від координованості 
зусиль влади. Законодавчі, організаційні заходи, спрямовані на по-
ліпшення умов для розвитку виробництва повинні проводитись у 
взаємодії. Врешті, час уже відійти від практики вирішення окре-
мих державних проблем ізольовано одна від одної. Так, прикладом 
неузгодженості та некерованості у сфері інвестиційної політики 
останніх років можна вважати наявність семи державних інститу-
цій (Українська державна кредитно-інвестиційна компанія; Націо-



нальне агентство України з реконструкції та розвитку; Державний 
інвестиційно-кліринговий комітет; Палата незалежних експертів 
з питань інвестицій; Консультативна рада з питань іноземних ін-
вестицій в Україну; Валютно-кредитна рада Кабінету Міністрів 
України; Координаційна рада з питань інвестиційно-клірингового 
співробітництва), на яких покладені обов’язки безпосереднього 
залучення іноземних інвестицій в Україну. Чи можна взагалі гово-
рити про успіхи в цьому напрямку, коли країна, за міжнародними 
рейтингами, не займає місця навіть у першій сотні інвестиційно 
привабливих країн світу [2, С. 137-138].

Розвиток економіки України у майбутньому значною мірою 
залежить від розвитку економічної ситуації у світі. Таким чином, 
прогнозуючи розвиток української економіки, потрібно відштовху-
ватися саме від світових тенденцій.

Виділяють такі шляхи вирішення проблеми економічного 
зростання в Україні:

1. Створення регіональних центрів з інформаційної, фінансо-
вої підтримки малого бізнесу та його правового супроводження.

Одним з обов’язкових напрямків діяльності подібних центрів 
має стати допомога у підготовці управлінського персоналу для но-
востворених підприємницьких структур та їхнє правове супрово-
дження протягом одного-двох років.

2. Активізація діяльності місцевих органів самоврядування 
на ринку запозичень — випуск облігацій місцевих позик, інших 
цінних паперів.

Актуальним для України є те, що зусилля місцевих органів 
управ ління можуть компенсувати чи послабити вплив недоліків 
загальнодержавного регулювання залучення інвестицій, загально-
го несприятливого інвестиційного клімату, наступні заходи щодо 
поліпшення якого можуть відбуватися саме на рівні органів само-
управління.

3. Створення комунальних інвестиційних банків з напрямка-
ми діяльності — інвестування проектів розбудови економічної та 
соціальної інфраструктури. Такі проекти здатні здешевити вартість 
транспортних, комунікаційних послуг, вартості енергоресурсів 
і сприяти здешевленню продукції та послуг, які виробляються у 
підприємництві, інвестування проектів малого бізнесу, перспек-
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тивних з економічної точки зору та таких, що розглядатимуться як 
пріоритетні завдання економічного розвитку регіонів [1, С. 47-49].

4. До активу можливостей місцевих органів управління мож-
на віднести розробку програм з розвитку регіонів з визначенням 
пріоритетних галузей і підприємств та заходи стимулювання інвес-
торів. Така програма має враховувати науковий потенціал регіону, 
структуру промисловості, соціальну структуру населення регіону, 
його географічне становище.

За результатами створеної програми слід вести пошук інвес-
торів, розвиваючи зовнішні зв’язки регіону з іншими регіонами 
держави на рівні підприємств, фінансових компаній, регіональної 
влади, центральної влади; а також з регіонами та підприємствами 
інших країн.

Від взаєморозуміння та взаємодій двох рівнів влади — дер-
жавної та місцевої — багато в чому залежить економічне майбутнє 
нашої країни [3, С. 188-197].

Таким чином, з урахуванням сучасного макроекономічно-
го стану очевидна необхідність розроблення нового підходу до 
розв’язання проблем економічного зростання в Україні. Цей підхід 
повинен поєднувати у собі заходи грошово-кредитного регулюван-
ня і політику розвитку виробництва із залученням усіх можливих 
фінансових ресурсів.

Одним із найважливіших завдань, яке безпосередньо пов’я-
зане з перспективами подальшого зростання, є інвестиційна під-
тримка галузей, котрі виробляють високотехнологічну продукцію. 
Світові прогнози виділяють такі найперспективніші інноваційні 
галузі: інформатика, сфера комунікацій і ресурсозбереження. Саме 
розвиток цих напрямів дасть змогу сформувати велику хвилю в 
економіці України на найближчі 50-60 років.

Література
1. Державне регулювання економіки: Навч. посібник / С.  М.  Чистов, 

а.Є. Никифоров, т.Ф. Куценко та ін. — К.: КНеУ, 2000. — 316 с.
2. Гладких Д.  Державне регулювання економіки за допомогою 

ціноутворюючих факторів / Д. Гладких // економіка України. — 2001. -№ 1. — 
С. 47-51.

3. Понеділко В.  Критерій інтенсивного економічного зростання / 
В.  Понеділко // Вісник Національної академії державного управління при 
Президентові України. — 2004. -№ 2. — С. 188-197.
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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО 
ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

Економічне зростання є необхідною умовою вирішення біль-
шості соціально-економічних проблем.

На сучасному етапі економічному зростанню в Україні зава-
жає наявність проблем та труднощів, які мають як об’єктивний, так 
і суб’єктивний характер. До них можна віднести: залежність еко-
номічного зростання від експорту сировини; неефективна структу-
ра економіки країни; політична нестабільність; необхідність визна-
чення обмеженого кола важливіших пріоритетів економічного та 
соціального розвитку; вимушена реалізація політики енергозбере-
ження тощо. Останні два роки світова фінансова криза загострила 
внутрішні економічні проблеми країни [1].

В умовах обмежених обсягів бюджетних коштів, що харак-
терно для країн в умовах сучасної фінансової кризи, вирішити всі 
проблеми, наявні в економіці, сфері соціального забезпечення та 
досягти розвитку практично неможливо. Саме тому нашій державі 
необхідно визначитися з обмеженим колом пріоритетів економіч-
ного та соціального розвитку. Незважаючи на те, що це питання 
достатньо часто підіймається і серед економістів, і серед політиків, 
кількість таких пріоритетів сягає десятків, самі пріоритети постій-
но змінюються залежно від того чи іншого уряду, тієї чи іншої по-
літичної ситуації.

У результаті сьогодні існує понад 400 державних цільових 
програм, які мають приблизно однаковий рівень пріоритетності. 
Фінансування цих програм здійснюється у неповному обсягу, що 
не дозволяє досягти поставлених завдань.

Отже, слід здійснювати вибір пріоритетних завдань, які ви-
магають першочергової уваги, а також чітко сформулювати цілі та 
механізми реалізації, критерії досягнення результатів, принципи 
фінансового забезпечення [2].

Пріоритетним напрямком розвитку економіки України, на 
думку значної кількості економістів, є формування та ефективне 
функціонування в Україні інвестиційно-інноваційної моделі еко-
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номічного зростання. Ця модель надасть можливість забезпечити 
стійке економічне зростання, збільшення експорту обробних га-
лузей промисловості, переходу до технологій працезбереження та 
енергозбереження, розвитку інтелектуального потенціалу країни. 
Тільки в цьому випадку економічне зростання буде мати якісно но-
вий довгостроковий характер, націлений на підвищення рівня та 
якості життя населення. Але цей процес зіштовхується з низкою 
проблем, більшість яких є підпорядкованими до загальних про-
блем економічного зростання. Мова йде про відсутність достатніх 
власних коштів, недостатнє державне фінансування інноваційно-
інвестиційних проектів, нерозвиненість інноваційної інфраструк-
тури, проблеми законодавчого регулювання [3].

Для досягнення стійкого економічного зростання в Україні 
потрібно поєднати інвестиційну та інноваційну діяльність, оскіль-
ки інвестиційна діяльність не завжди передбачає інноваційну, а для 
стійкого інноваційного розвитку обов’язково потрібні інвестиції. 
У сфері інвестиційної політики треба зосередитись на забезпе-
ченні інвестиційної активності національних суб’єктів у середині 
держави за рахунок внутрішніх джерел інвестування, створенні 
сприятливого інвестиційного клімату для іноземного капіталу, по-
клавши на державу функції гаранта стабільності інвестиційного 
клімату, а також запровадженні ефективного використання інвес-
тиційних ресурсів. У сфері інноваційної політики державі необ-
хідно запровадити сприятливу систему фінансово-кредитних і по-
даткових інструментів для збільшення фінансування та розвитку 
науково-технічної сфери, інтелектуального потенціалу та розвитку 
підприємництва як одного з елементів національної інноваційної 
системи; прискорити розвиток і покращити функціонування інно-
ваційної інфраструктури, розробити ефективну систему страху-
вання інноваційних ризиків, створити заходи для вдосконалення 
захисту та використання інтелектуальної власності [4].

Необхідними є пришвидшена розбудова національної іннова-
ційної системи на основі довгострокових технологічних прогнозів, 
посилення ролі держави в комерціалізації базисних інновацій, дер-
жавне стимулювання інноваційної активності бізнесу, створення в 
країні першокласних університетів світового рівня тощо. Щоб ре-
алізувати ці напрями інноваційного розвитку, необхідно за актив-
ної підтримки держави провести суттєві зміни господарського ме-
ханізму національної економічної системи в цілому, у тому числі: 
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модернізувати матеріально-технічну базу виробництва, здійснити 
прогресивну структурну перебудову національної економіки з прі-
оритетом на створення і розбудову п’ятого і шостого технологіч-
них укладів, забезпечити розвиток людського капіталу, створити 
потужну систему фінансування інноваційної діяльності.
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СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Головним національним інтересом є сталий розвиток еконо-
міки та добробут громадян України. Забезпечення національних 
інтересів та економічної безпеки — найважливіші функції держа-
ви, реалізація яких покликана посилювати позиції в міжнародному 
співтоваристві.

Найгостріші проблеми сьогодення у сфері забезпечення на-
ціональної безпеки взагалі і економічної зокрема були визначені у 
минулорічному Посиланні Президента України до Верховної Ради 
України. Серед них: суттєве посилення фінансової безпеки; досяг-
нення реального економічного зростання та утворення ефективної 
системи соціального захисту населення; посилення працересурс-
ної безпеки створення надійних гарантій техногенної, екологічної 
та технологічної безпеки; посилення енергетичної безпеки; по-
глиблення інтеграційних взаємовідносин; підвищення рівня кон-
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курентоспроможності держави з урахуванням національних інтер-
есів за всіма складовими зовнішньоекономічної політики.

Основне завдання держави в контексті забезпечення еконо-
мічної безпеки — створення такого економічного, політичного та 
правового середовища й інституційної інфраструктури, які б сти-
мулювали найбільш життєздатні підприємства, інвестиційні про-
цеси, виробництво перспективних конкурентоспроможних това-
рів  [1].

Нагальність зміцнення системи фінансової безпеки в Україні 
обумовлюється існуючими недоліками у фінансово-економічній 
сфері, а саме: розладом фінансів держави, місцевого самовряду-
вання та приватних підприємницьких структур, що, зокрема, про-
являється в недосконалості міжбюджетних відносин та дефіцит-
ності бюджетів усіх рівнів; втратами внутрішньої та зовнішньої 
платоспроможності, яка загрожує банкрутством. В організаційно-
му аспекті дедалі важливішою запорукою дотримання економічної 
безпеки України стає узгодженість взаємодії державного, кому-
нального та приватного сегментів фінансової сфери національного 
господарства та забезпечення керованості кожного з них. Відтак 
досягнення позитивного впливу фінансового сектора на реальну 
економіку мусить передбачати пріоритетне спрямування фінансо-
вих потоків у розвиток тих галузей, які, по-перше, забезпечують 
економічне зростання за рахунок переважаючого використання 
відтворюваних ресурсів та наукоємних процесів, а по-друге, спро-
можні реалізувати сукупність притаманних економіці України 
об’єктивних конкурентних переваг [2].

Небезпеку в енергетиці обумовлює домінування енергоємних 
галузей економіки і нестача енергетичних ресурсів — енергетична 
криза. Хронічною до останнього часу залишається проблема ста-
більного забезпечення електростанцій паливом.

Основними напрямами впорядкування паливно-енерге-
тичного комплексу повинні бути: стимулювання енергозбереження 
в країні, впорядкування роботи енергоринку. Він має працювати на 
ринкових засадах і загальновизнаних принципах конкуренції, роз-
робка стратегії розвитку на перспективний період.

Загрозу стабільному, безпечному розвиткові України останні-
ми роками складає усталена негативна тенденція до погіршення 
стану трудового потенціалу країни. Серед чинників, що негативно 
впливають на стан трудового потенціалу слід відзначити погір-
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шення природної бази формування робочої сили; зниження реаль-
них доходів населення; поширення масштабів безробіття.

Серед заходів нормалізації демографічного відтворення на-
селення та збереження демографічного потенціалу України можна 
визначити: підвищення розмірів допомоги сім’ям з дітьми; пільго-
ве оподаткування батьків, що мають дітей, за прогресивною шка-
лою залежно від кількості дітей; надання пільгових кредитів на 
придбання житла молодим, перспективним щодо дітонародження 
сім’ям; створення безпечних умов праці. Матеріальною основою 
розв’язання більшості проблем, пов’язаних із соціальною сферою 
і працересурсною безпекою є заробітна плата. Підвищення за-
робітної плати як умова вирішення цілого комплексу соціально-
економічних проблем має здійснюватися поетапно з одночасною 
реструктуризацією собівартості продукції і цін, зміною системи 
оподаткування, використанням механізму ресурсозбереження на 
виробництві, зростанням продуктивності праці [3].

Оцінка загального стану техногенно-екологічної безпеки є 
фундаментом, на якому будуються стратегія і тактика державної 
політики в галузі захисту населення і території України від над-
звичайних ситуацій.

У критичному стані знаходиться житлово-комунальне госпо-
дарство. Зношеність водопровідно-каналізаційних мереж, облад-
нання та устаткування цієї сфери є причиною хронічних аварій, 
внаслідок яких потерпають люди, завдається значна шкода довкіл-
лю [4].

Основними заходами їх забезпечення є: запобігання ви-
никненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного 
характеру шляхом створення умов для ефективної діяльності 
систем життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях; 
розроб лення комплексної схеми інженерно-технічного захисту 
територій та об’єктів; розвиток еколого-кризової медицини ката-
строф тощо.

Отже, сьогодні як ніколи загострюється надзвичайно важливе 
питання забезпечення економічної безпеки України, що є одним з 
найважливіших національних пріоритетів і вимагає посиленої ува-
ги представників владних структур, громадських і політичних ру-
хів, науковців, широких кіл громадськості. Забезпечення економіч-
ної безпеки є гарантом державної незалежності України, умовою її 
сталого розвитку та зростання добробуту громадян [5].
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Розглядаючи розвиток країн, а саме стан розвитку в сфері еко-
номіки, в різних частинах світу можна дійти висновку, що ми зна-
ходимося в різних умовах, але економіки та фінансові системи на-
ших країн взаємопов’язані, адже глобалізація як сукупність явищ, 
підходів, заходів, методів перетворення ринків та країн на цілісну 
економічну, соціальну, політичну систему охопила весь світовий 
ринок. Її ефективне функціонування відбувається за умов визна-
чення та узгодження спільних інтересів держав, внаслідок аналізу 
і обґрунтування пріоритетів формування та напрямів погодження 
економічних інтересів держав [1].

Основними рисами сучасного економічного стану України є:
– значна заборгованість держави, окремих галузей і 

підприємств зарубіжним країнам;
– відставання сектору економіки, який виробляє товари, від 

сектору економіки, який їх споживає;
– паливно-енергетична залежність від Росії;
– надмірний контроль економіки з боку українського уряду, 

що має ефект придушення того її сектору, що виробляє товар;
– криміналізація стосунків між державним установами і 

бізнесом, розподілення між кланами найприбутковіших секторів 
економіки України;

– «відірваність» України від світової економіки [2].
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Вразливість економіки України до глобальних дисбалансів 
пояснюється тим, що сучасна економічна депресія є невід’ємною 
складовою кризи утвореного глобального світоустрою, західної 
цивілізації та міжцивілізаційних взаємодій.

Економічний розвиток України ускладнюється впливом сві-
тової фінансово-економічної кризи через зумовленість насампе-
ред серйозними внутрішніми причинами, котрі виходять за межі 
фінансових проблем, які переросли в економічний спад виробни-
цтва, зростання безробіття, зниження рівня життя широких верств 
населення.

Говорячи про подальший економічний розвиток України, по-
трібно сказати, що світова економіка увійшла в небезпечну нову 
фазу, що вимагає виняткової пильності, координації та готовності 
до рішучих дій — мова йдеться про так званий «фінансовий апока-
ліпсис світу». Свій ефект дасть те, що прийнято називати глобалі-
зацією, адже наша країна не стоїть осторонь від інших. Як тільки 
у інших держав виникнуть економічні проблеми через Сполучені 
Штати, вони різко скоротять покупки нашої продукції. До нас буде 
надходити менше коштів, почнуть скорочуватися виробництва, ро-
бочі місця, споживання тощо.

Аналізуючи прогнози більшості експертів, можна зробити ви-
сновок, що на світову економіку чекають вельми повільні темпи від-
новлення. МВФ в останньому огляді погіршив прогноз для світової 
економіки. Світова економічна депресія також не дає підстав очікува-
ти у 2013 р. значного економічного ефекту від набуття Україною член-
ства у локальних зонах вільної торгівлі — СНД та ЄС.

Досить велика ймовірність того, що найдинамічніше зроста-
тиме зовнішній попит на вітчизняну продукцію сільського госпо-
дарства та певних супутніх підгалузей (наприклад, засоби агро-
хімії). Тобто, в якості основного рушія зростання для економіки 
України слід розглядати внутрішній ринок на товари як споживчо-
го, так і інвестиційного призначення, й саме стимулювання цього 
попиту мало б складати головний зміст державної політики зрос-
тання. Та водночас посилення ролі внутрішнього ринку неможливе 
без суттєвої структурної перебудови ключових галузей економіки, 
які сьогодні є не лише експортоорієнтованими, але й не адекватни-
ми до потреб внутрішнього ринку.

Тож, об’єктивно обумовленою тенденцією стане посилення 
мобілізаційних «мотивів» української економіки, що полягатимуть 
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в цілеспрямованій державній політиці з консолідації фінансових 
ресурсів та переспрямування їх на цілі розвитку шляхом здійснен-
ня прямих бюджетних інвестицій; заохочення інвестиційної діяль-
ності, насамперед — великого бізнесу; консолідації розпорошено-
го фінансового потенціалу — коштів населення, дрібного бізнесу; 
раціоналізації використання активів комерційних банків; «переза-
вантаження» експортного чинника через оволодіння новими важе-
лями конкурентоспроможності на нових ринках.

Вищесказане дозволяє зробити висновок, що необхідною 
умовою подолання наслідків економічної депресії і стабілізації 
економічного розвитку України є розробка стратегії модернізації з 
чітким висвітленням цілей і способів їх досягнення.

Тож, головним завданням поточного періоду є надання керова-
ності економічним реформам та створення соціально-орієнтованої 
ринкової економіки на базі відродження та прискореного розвитку 
перспективних секторів власного вітчизняного виробництва, моделю-
вання його за критерієм оцінки приросту економічного ефекту [3].
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Конституція України визначає нашу державу, як «соціальну», 
що свідчить про наявність у держави зобов’язань відносно пріори-
тетів соціально-економічного розвитку. Відносно невеликий тер-
мін розвитку України, як самостійної держави, не дозволив сфор-
мувати високоефективну політичну та економічну системи.
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Складність та взаємопов’язаність соціально-економічних 
проб лем, особливо соціальних, сформували нагальну потребу 
рефор мування економічної системи держави.

Аналізуючи стан та перспективи розвитку соціально-еконо-
мічної системи України, можна визначити таке співвідношення ці-
лей та засобів економічного розвитку:

1. Розбудова сучасної, конкурентоспроможної держави, осно-
вними характеристиками якої мають бути верховенство права і 
розвинута правова культура, збалансована представницька демо-
кратія, сильне самоврядування, дисциплінований і мобільний дер-
жавний менеджмент.

2. Гуманізація розвитку, що означає збільшення соціальних 
інвестицій у людський капітал, формування сучасної інфраструк-
тури життєзабезпечення. Так, пріоритетами реформування було 
визначено модернізацію систем освіти та охорони здоров’я, підви-
щення соціальних стандартів, становлення культури творчого ви-
користання вільного часу та розвиток культурних індустрій.

3. Запровадження прогресивної моделі розвитку, яка поєднує 
тактику реформаційних змін із стратегічними орієнтирами та прі-
оритетами соціально-економічного розвитку з метою забезпечення 
ефекту «безперервної модернізації» [1].

Вирішенню цих глобальних завдань перешкоджає ряд факто-
рів, які мають ознаки недоліків стратегії бачення перспектив роз-
витку держави.

Найгострішою проблемою соціальної політики України за-
лишається нераціональне використання коштів, які виділяються 
на соціальні потреби. Модернізація соціальної політики держави 
здійснюється дуже повільно. Зростання обсягів державного фі-
нансування не супроводжується відповідними змінами в системі 
управління, організації та у механізмах надання соціальної допо-
моги та послуг. Аналіз інвестицій держави у соціальну сферу свід-
чить про те, що результативність цих інвестицій малоефективна.

За даними державної служби статистики видатки бюджету на 
соціальне забезпечення з 2000 р. по 2011 р. України зросли з 3,5 % 
до 8,7 %; частка бідного населення навпаки зменшилась з 26,4 % 
до 24 %.

Україна обрала не зовсім обґрунтовану модель розвитку: з 
одного боку держава вкладає значні кошти у соціальну сферу; з 
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другого — ці витрати не вирішують проблем соціального захисту 
населення, а іноді посилюють їх.

В. Геєць критично оцінює обрану модель розвитку соціально-
економічної системи України:

– стимулювання платоспроможного попиту населення через 
бюджет і адекватна реакція бізнесу на підвищення доходів насе-
лення формує відповідні макроекономічні характеристики еконо-
мічної системи: споживче зростання ВВП і доходів бюджету;

– така модель розвитку не стимулює інвестиції в економіці, 
а стимулює платоспроможний попит населення. Звідси — низькі 
темпи зростання робочих місць, незайнятість населення та виму-
шена «робоча» еміграція в пошуках роботи;

– постійні політичні коливання не дозволяють принципово 
змінити структуру економіки та інші негативи.

Соціальна модель економіки повинна бути реформована, 
оскільки в умовах України є малоефективною. Економісти вважа-
ють, що соціальна модель має бути синтезована з елементами лі-
беральної моделі на засадах заохочення діяльності громадських і 
благодійних організацій по напрямках здійснення соціальних про-
ектів. В основі такої реформованої моделі має лежати ідея парт-
нерства між державою, приватним сектором, громадськими та 
благодійними організаціями, а також фондами сприяння розвитку 
й захисту людини. Відповідно, значна частина соціальних послуг 
надаватиметься через недержавні організації та фонди.

У сфері економіки держава повинна виявляти управлінську 
активність, регулюючи не лише макроекономічні процеси, а й про-
цеси розподілу національного доходу, приватизації. Особлива ува-
га має бути надана стимулюванню розвитку малого та середнього 
бізнесу [2].

Теоретичні засади побудови політичної і економічної системи 
України базувались на світовій економічній теорії ХХ ст. На почат-
ку ХХІ ст. у світовій економіці і політиці відбулись значні зміни. І, 
як самостійна держава, яка визначає державу, як соціальну, Україна 
повинна реформуватись і в політиці і в економіці відповідно до 
світових тенденцій.

Можна зробити висновок, що ідеологія соціальної держави 
покладена в основу конституційного ладу України. Відомі еко-
номісти та політичні сили згодні з тим, що функціонування соці-
альної держави треба вдосконалювати: розширювати гарантії та 
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оптимізувати соціальні виплати. Розбіжності викликають тільки 
способи та засоби досягнення цілей. Це виявляється у проблемі ви-
бору сучасної моделі, розробці та реалізації ефективної соціально-
економічної стратегії. Саме синтез ліберальної моделі соціально-
економічного розвитку та соціально орієнтованої економіки є 
оптимальним стратегічним рішенням для успішного подальшого 
соціально-економічного розвитку України в сучасних умовах.
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК ЧИННИК ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ 
ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ УКРАЇНИ

На сьогоднішній день поширення тіньової економіки поряд 
із макроекономічною розбалансованістю та обмеженістю ресур-
сів визнані Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ) ключовими 
глобальними ризиками майбутнього [1]. Ці ризики тісно пов’язані 
з незаконною торгівлею, організованою злочинністю та корупці-
єю. До передумов збільшення масштабів нелегальної економіч-
ної діяльності експертами ВЕФ віднесено також неспроможність 
глобального управління, об’єднаний зв’язками світ та економічну 
нерівність.

Економічна нерівність розглядається як чинник формування 
сприятливого середовища для тіньового обігу товарів і, як наслі-
док, тінізації міжнародних торговельних потоків [2]. Економічні, 
соціальні негаразди, хиби в тактиці й темпах проведення економіч-
них і політичних реформ, починаючи з незалежності і по сьогод-
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нішній день, недосконалість чинного законодавства, брак вільної 
економічної конкуренції, протистояння різних гілок влади призве-
ли до розростання тіньового сектору в економіці України.

У державі спостерігається стала тенденція незаконного заво-
лодіння та нецільового використання бюджетних коштів; укладан-
ня державними установами та організаціями завідомо збиткових 
угод з комерційними структурами, у тому числі фіктивними; не-
приховане розкрадання коштів бюджету, зокрема при проведенні 
тендерних торгів із закупівлі товарів та послуг; застосовуються 
механізми привласнення великих обсягів бюджетних коштів за ра-
хунок незаконного повернення ПДВ, що тісно пов’язано із зовніш-
ньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання. Має місце 
значна криміналізація експортно-імпортних операцій, в тому числі 
контрабандна діяльність.

Варто відзначити, що тінізація тією чи іншою мірою є в будь-
якій країні, що об’єктивно зумовлено природою бюрократичного 
апарату, який не може існувати поза корупцією. Але істотно різ-
ниться його міра. Якщо в розвинутих країнах обсяг тіньових від-
носин не перевищує в середньому 10 %, то в Україні у 2012 р. він 
становив 45 %. За даними цьогорічного дослідження німецького 
центру Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) сучасний 
рівень тіньового процесу в українському суспільстві перевищує 
рівень визнаних європейських лідерів — Грецію (тіньовий товаро-
обіг у Греції становить 24,8 % від сукупної продуктивності еконо-
міки), Італію (21,6 %) та Португалію (19,4 %).

Обсяг тіньового сектора економіки України перевищує кри-
тичний — таким вважають рівень у 25-30 % ВВП, «нормальний» 
рівень — 10-15 %. Особливістю тіньового сектора економіки Укра-
їни є те, що він охоплює і легальні види діяльності, доходи з яких 
виводяться з-під оподаткування, а утворюються, наприклад, за ра-
хунок приписок, оплати зайвих обсягів робіт, завищення вартості 
використаних матеріалів та їх кількості, привласнення бюджетних 
коштів, державного майна, внаслідок прихованої зайнятості.

Внаслідок таких дій, за різними експертними оцінками, ще 
за перші 10 років незалежності з України було вивезено від 20 до 
50 млрд. доларів США, які здебільшого осіли в офшорних зонах. 
Окрім того, на даний момент велика частина грошей в Україні пе-
ребуває поза банківським контролем, що створює передумови їх 
тінізації і в подальшому негативно відображається на економіці. 
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За окремими експертними оцінками, щороку «в тіні» виплачується 
понад 25 млрд. грн. [3].

Таким чином, з одного боку, в тіньовому секторі економіки 
України, а з другого — за її межами, перебувають значні капітали, 
які здатні істотно наростити рівень легальної капіталізації еконо-
міки України, а отже, стати важелем подальших якісних змін в еко-
номіці країни та забезпечені стабільних темпів зростання. Звідси 
випливає важливе завдання — максимально залучити капітали й 
доходи некримінального походження до легального сектора еконо-
міки.

На сьогоднішній день для подолання тіньового сектору дер-
жава має якнайшвидше створити умови для розвитку підприєм-
ництва (особливо малого та середнього бізнесу), усунення обме-
жень щодо нього. Іншим важливим напрямком є стимулювання 
виробничої діяльності, відновлення і забезпечення ефективного 
функціонування виробничого потенціалу на основі національних 
і зарубіжних інвестиційних ресурсів. Серед довгострокових за-
вдань щодо обмеження тіньового сектору економіки слід відмітити 
розробку цілісної системи державних, регіональних і галузевих 
програм, дія яких спиратиметься на безумовне виконання Законів 
України.

На даному етапі ринкових перетворень необхідно вжити за-
ходів щодо поліпшення інвестиційного клімату, в тому числі вста-
новлення податкових пільг, страхування інвестиційних ресурсів 
і надання державних гарантій. Повинна бути забезпечена прозо-
рість і відкритість діяльності державних органів регулювання еко-
номіки, для чого необхідно посилити контроль і встановити персо-
нальну відповідальність за перевищення повноважень, посадових 
зловживань і бюрократичних зволікань [4].

Всі ці заходи вимагають вдосконалення організаційно-
правової бази та постійного контролю.
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НАСЛІДКИ ПІДПИСАННЯ УГОДИ 
ПРО  АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Сьогодні Україна знаходиться на етапі підписання Угоди про 
асоціацію з ЄС. Ця угода не лише фіксує особливі взаємовідноси-
ни України та ЄС, але й відкриває перспективи для України стати 
складовою частиною європейського політичного, економічного 
і культурного простору. Угода про асоціацію (УА) між Україною 
та ЄС — це об’ємний та складний документ, загальний обсяг яко-
го складає 2000 сторінок англійською мовою. Економічні аспекти 
Угоди містяться в Розділі IV «Торгівля і питання, пов’язані з тор-
гівлею» та Розділі V «Економічне і галузеве співробітництво».

Необхідно визначити негативні та позитивні наслідки після 
підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, виокремлення мож-
ливих заходів співпраці України з ЄС в макроекономічній сфері, 
розвиток економічної сфери та конкурентоздатність підприємств, 
прогнозуванні якісних результатів розробки та впровадження уго-
ди для різних груп інтересів.

До позитивних наслідків євроінтеграції слід віднести наступні.
1. Підвищення економічних показників України до євро-

пейських стандартів, створення в країні розвинутого ринку, закрі-
плення тенденцій до економічного зростання, вдосконалення за-
конодавства, розбудова демократичного суспільства, як неодмінної 
умови вступу України до ЄС, вже саме по собі принесли Україні 
певні економічні переваги. Прагнення приєднатися до ЄС стиму-
лює керівництво нашої держави досягти бажаних результатів та 
гарантувати економічну стабільність та зростання добробуту. Про-
ведення збалансованої та довгострокової економічної політики ЄС 
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ґрунтується на ринковій економіці та випливає із прагнення країн-
членів створити вільний економічний простір без внутрішніх кор-
донів та митних бар’єрів, введення спільної валюти, запроваджен-
ня ефективних механізмів регулювання товарів і послуг [1].

2. Перебування України в ЄС, де діє ринкова економіка з ви-
соким рівнем конкурентоздатності, стане стимулюючим фактором 
для макроекономічної стабільності. Україна отримає великі пере-
ваги від запровадження єдиної валюти, що, згідно домінуючих 
оцінок та очікувань, матиме важливі довготривалі позитивні на-
слідки. Можна очікувати на додаткове спрямування капіталів, які 
знаходяться в обігу, із монетарного ринку до реального сектора. 
Лише однією зі складових такої тенденції мало б постати те, що 
з’явиться можливість знизити ставку банківського відсотка, а та-
ким чином — забезпечити додатковий приплив коштів до сфери 
виробництва.

3. Економічний потенціал ЄС та динаміка його розвитку да-
ють можливість дійти висновку про те, що Європейський Союз 
являє собою великий ринок збуту виробів та джерело задоволення 
потреб України в найрізноманітніших споживчих та інвестиційних 
товарах. Торгівля з ЄС є важливим джерелом надходження віль-
но конвертованої валюти, дозволяє обмежувати бартер, масштаби 
якого сьогодні загрожують економічній безпеці країни [2].

Щодо негативних наслідків вступу до ЄС то необхідно виді-
лити наступне. По-перше, при вступі до ЄС, зокрема з урахуван-
ням членства в СОТ окремі вітчизняні виробники можуть вияви-
тися не готовими до жорсткої міжнародної конкуренції. Україна 
має сьогодні невисокий, за міжнародними критеріями, потенціал 
конкурентоспроможності.

По-друге, високі соціальні гарантії, які Україна змушена буде 
надавати в умовах економічного відставання від більш розвинутих 
країн ЄС, неминуче позбавлять українську економіку переваг щодо 
дешевої робочої сили. Це може загальмувати розвиток вітчизняно-
го підприємництва.

По-третє, запровадження єдиної валюти — євро — не дозво-
лить застосовувати такий механізм компенсації своєї не конкурен-
тоспроможності як девальвація валюти, що буде перешкодою до 
стимулювання експорту країни.

Зростання іноземних інвестицій у вітчизняну економіку, крім 
зазначених вище позитивних моментів, може мати й суттєві недо-
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ліки, оскільки власниками основних засобів виробництва будуть 
не українські, а іноземні підприємці [3].

Незважаючи на кризу, Європейський Союз продовжує зали-
шатися одним з найуспішніших економічних та політичних про-
ектів. Йдеться про умови ведення бізнесу, значний інвестиційний 
потенціал, високі технології та конкурентоздатність продукції єв-
ропейських виробників. Європа йшла до цього моменту не одне 
десятиріччя.

Так, це буде боротьба за економічне виживання, можливо на-
віть природний відбір для окремих сегментів галузей економіки, 
але боротьба, від якої виграє громадянин України, її економіка та 
зрештою держава. Для найбільш чутливих сегментів економіки 
країни будуть передбачені певні перехідні періоди та сприятливі 
адаптаційні умови, які дозволять запобігти шоковим явищам.

Звичайно, перші роки адаптації до умов поглибленої та всео-
хоплюючої зони вільної торгівлі будуть непростими. У цьому не-
має нічого дивного, адже системні перетворення завжди призво-
дять до короткострокових втрат. Водночас, сам факт підписання 
Угоди про асоціацію з Україною значно підвищить інвестиційну 
привабливість та приток прямих іноземних інвестицій, що дозво-
лить урівноважити від’ємний торговельний баланс з ЄС.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО ЄВРОСОЮЗУ

Не один рік в Україні тривають дискусії щодо її цивілізацій-
ного та інтеграційного вибору. Цю проблему наша країна, на відмі-
ну від інших постсоціалістичних держав, розв’язує по-особливому. 
Після створення СНД (1991 р.) та набуття в ній асоційованого 
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членства Україна у 1994 р. підписала угоду про партнерство та 
співробітництво з Європейським Союзом. Такий полярний рух 
України — «з поглядом на Захід і з оглядкою на Схід» — триває 
вже близько 20 років. Наразі ситуація так і не прояснилася. Нині 
Україна хоче підписати Угоду про асоціацію з ЄС і водночас веде 
переговори про співпрацю з Митним союзом [1].

Більшість українців є прибічниками вступу до ЄС, оскільки 
вважають, що саме це «відкриє вікно у Європу». Упродовж деся-
тиліть українці шукають кращої долі закордоном. Природно, що 
наших співгромадян ваблять вищі стандарти життя, свобода пере-
міщення між країнами, можливість знайти кращу роботу на одно-
му з найбільших в світі ринків праці.

Згідно з програми деяких українських депутатів, Асоціація з 
ЄС вже у перший рік дасть Україні можливість збільшити поставки 
товарів за кордон на 10 млрд. доларів США. Євроінтеграція допо-
може диверсифікувати українську зовнішню торгівлю, скоротивши 
ризики для економіки. Після створення асоціації з Європейським 
Союзом слід очікувати помітного зростання експорту з України не 
лише у країни ЄС, але і на інші зовнішні ринки. Згідно прогнозів 
зарубіжних експертів компанії ECORYS та центру CEPS, згідно з 
яким, після вступу в ЄС Україна зможе збільшити експорт до Євро-
союзу за багатьма товарними групами. Насамперед, мова йде про 
продукцію важкої та електронної промисловості — на 2,6-7,4 %, 
чорних металах та виробах з них — на 2,6-6,8 % (в минулому році 
це була найбільша група українського експорту в Євросоюз).

Також експерти сходяться на думці, що євроінтеграція допо-
може диверсифікувати українську зовнішню торгівлю, скоротив-
ши ризики для економіки. Це дозволить, за підрахунками Київської 
школи економіки (KSE), наростити частку високотехнологічних 
товарів у загальній структурі експорту до 28-29 %. При цьому вже 
в перший рік українські експортери зможуть поставити на зовніш-
ній ринок на 9-10 млрд. дол. США більше товарів порівняно з іс-
нуючим режимом торгівлі [2].

Водночас із боку Росії за останні роки Україна відчула най-
більш наполегливе намагання втягнути її до інтеграційних утво-
рень — Митного союзу. Але Європейська комісія заявила, що 
зближення України з Митним союзом і Угода про асоціацію Украї-
ни — ЄС є несумісними [3].
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На думку деяких депутатів ВРУ, Україна може стати спочатку 
членом Митного союзу, а потім підписати Угоду про зону вільної 
торгівлі з ЄС [4].

На нашу думку пріоритетним є вступ України в ЄС, оскільки 
перевага полягає у можливості виходу нашої держави на один рі-
вень з провідними країнами Європи та прийняття її до співдруж-
ності вільних, розвинутих в економічному та політичному плані 
держав.

По перше: ЄС — це розвиток економіки. Вступ України до 
Євросоюзу дозволить нам приєднатися до одного з відкритих сві-
тових ринків, більшого ніж ринки США та Японії. ЄС — це єдиний 
гармонізований ринок з майже 500 млн. користувачами та 30 млн. 
фірм і компаній, що виробляють та користуються товарами за єди-
ними правилами та стандартами. Рівноправне членство в ЄС до-
зволить українським виробникам вільно вести торгові операції на 
європейському ринку та змусить їх до підвищення якості товарів, 
для забезпечення їхньої конкурентоздатності.

По друге: ЄС — це висока якість життя. Середній рівень та 
якість життя в країнах ЄС в рази перевищує показники України. 
Вступ України до Євросоюзу дозволить долучитися до його еко-
номічних і соціальних програм, отримати доступ до європейської 
системи освіти, охорони здоров’я.

По-третє: ЄС — це права людини. Ефективний і доступний 
судовий захист, високі і надійні конституційні гарантії прав і сво-
бод людини та громадянина.

По-четверте: ЄС — це демократія. Високий рівень розвитку 
демократичних інститутів в країні — один із основоположних кри-
теріїв для вступу нових членів до ЄС. Обравши курс на європей-
ську інтеграцію, наша держава має докласти значних зусиль аби 
українські громадяни відчули переваги демократії європейського 
зразка.

По-п’яте: ЄС — це енергетична безпека. У сучасних умовах 
жодна європейська країна не в змозі одноосібно забезпечити свою 
енергетичну безпеку. Рухаючись по дорозі до вступу в ЄС наша 
держава намагається отримати підтримку та відстоювання своїх 
енергетичних інтересів з боку провідних країни Європи.

По-шосте: ЄС — це вільні подорожі. Після вступу до Євросо-
юзу перед громадянами країни-новачка відкривається велика кіль-
кість європейських кордонів та з’являється унікальна можливість 
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вільно, без перешкод та принизливих «візових контролів» пересу-
ватися Європою.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС

Європейська інтеграція і членство в Європейському Союзі 
є стратегічною метою України — це є найкращим способом реа-
лізації національних інтересів, побудови економічно розвинутої і 
демократичної держави, зміцнення позицій у світовій системі між-
народних відносин.

Інтеграція України в ЄС має свої переваги і для України, і для 
Європейського Союзу. Для нашої держави важливого значення на-
бувають як процес її послідовного наближення до ЄС, так і стра-
тегічний результат цього процесу — повноправне членство в ЄС.

Політичні переваги інтеграції України в ЄС пов’язані зі ство-
ренням надійних механізмів політичної стабільності, демократії та 
безпеки. Зближення з ЄС є гарантією, а виконання його вимог — 
інструментом розбудови демократичних інституцій в Україні. Крім 
того, членство в ЄС відкриє шлях до колективних структур спіль-
ної безпеки Євросоюзу, забезпечить ефективнішу координацію дій 
з європейськими державами у сфері контролю за експортом і не-
розповсюдження зброї масового знищення, дозволить активізувати 
співробітництво у боротьбі з організованою злочинністю, контр-
абандою, нелегальною міграцією, наркобізнесом тощо [1].
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Євроінтеграція сприятиме зростанню продуктивності еконо-
міки та темпів технологічної модернізації під впливом конкуренції 
на єдиному європейському ринку та забезпеченню вільного досту-
пу до новітніх технологій, капіталу, інформації; підвищенню квалі-
фікації робочої сили за умов їх вільного руху в межах єдиного рин-
ку; створенню більш сприятливого інвестиційного середовища; 
істотному зростанню обсягів торгівлі на ринку ЄС; підвищенню 
якості регулятивних інститутів у бюджетній, банківській, фінансо-
вій сферах та корпоративному управлінні. Економічна інтеграція 
також надасть можливість використовувати фонди регіонального 
розвитку ЄС для прискорення виходу на вищий рівень економічно-
го розвитку, властивий більш розвиненим країнам Євросоюзу [2].

Соціальні переваги членства в ЄС пов’язані з наявними тут 
високим рівнем соціальних стандартів і розвитку гуманітарної 
сфери, ефективним захистом прав працівників, розвиненою систе-
мою охорони довкілля. Наслідком інтеграції України в ЄС стануть 
суттєві зміни в забезпеченні права на вільне працевлаштування, 
адекватної оплати та безпеки праці, гарантій соціального забезпе-
чення, належних умов життя громадян, охорони здоров’я, освіти, 
культури, соціального захисту і соціального страхування відповід-
но до європейських стандартів.

На нашу думку, розглядаючи, наприклад, торговельно-
економічну сферу, можна виділити наступні переваги (в довго-
терміновій перспективі): розширений Євросоюз може стати най-
більш значним ринком збуту українських товарів та джерелом 
українського імпорту і стати для України головним торговельним 
партнером; поліпшаться умови доступу українських експортерів 
на окремі товарні ринки нових членів ЄС внаслідок переважного 
зниження рівня тарифного захисту і підвищення рівня конкурент-
ного середовища в країнах-кандидатах; запровадження в країнах-
кандидатах інститутів ринкового регулювання ЄС має призвести 
до певного скорочення обсягів контрабандних торгових операцій 
та інших форм тіньових операцій, що матиме позитивний вплив на 
державний бюджет України.

Проте, там де є плюси, завжди є і свої мінуси. Отже, можна 
зазначити що недоліками інтеграції України до ЄС у короткотер-
міновій перспективі можуть бути: перехід нових держав-членів до 
єдиного митного тарифу ЄС та збільшення рівня тарифного захис-
ту щодо низки товарів українського експорту; позбавлення нових 
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держав — членів ЄС можливості самостійно регулювати свій тор-
гівельний режим щодо України; можлива втрата українськими екс-
портерами традиційних ринків збуту в нових країнах-членах ЄС 
внаслідок розширення сфери застосування антидемпінгових захо-
дів щодо України; скорочення обсягів традиційного українського 
експорту до ЄС внаслідок часткової переорієнтації товаропотоків 
між нинішніми та новими членами ЄС.

Говорячи про фактори, що гальмують рух України до Європи 
виділимо низку таких внутрішніх проблем.

По-перше, це повільність у проведенні економічних ре-
форм, відсутність помітних результатів внутрішніх соціально-
економічних трансформацій. Без цього вступ до ЄС буде залиша-
тися недосяжною мрією.

По-друге, тривогу викликає високий рівень корупції та еконо-
мічної злочинності.

По-третє, відсутність консенсусу стосовно європейського ви-
бору як серед населення, так і на рівні державних інституцій.

По-п’яте, явний дефіцит досвідчених фахівців з євроінтегра-
ції, насамперед, серед політичної еліти і державних службовців 
України.

Проаналізувавши можливі позитивні та негативні наслідки 
вступу України до ЄС, на нашу думку, для України — це шлях мо-
дернізації економіки, подолання технологічної відсталості, залу-
чення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових 
робочих місць, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 
товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС.

І для того, щоб інтегруватись у ЄС Україні необхідно суттє-
во змінити процес реалізації економічної та фінансової політики. 
Потрібно фактично відмовитися від протекціоністських заходів у 
сфері експортно-імпортних операцій, легалізувати тіньову еконо-
міку, дотримуватись вимог щодо захисту прав людини. Також, чи 
не найбільші зміни мають відбутися на фінансовому ринку. Треба 
змінити інструментарій регулювання валютного ринку та створити 
умови для злиття нашого фінансового ринку з глобалізованим сві-
товим. На практиці це може докорінно змінити ринок фінансових 
послуг у країні й особливо — банківську систему.

І навіть, беручи до уваги позицію різних шарів і соціальних 
груп населення України, можна сказати, що більшість населення, 
а саме 53 %, виступає за приєднання до Європейського Союзу. 
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Адже є зрозумілим, що головною перевагою вступу України в ЄС 
є можливість виходу нашої держави на один рівень з провідними 
країнами Європи та прийняття її до співдружності вільних, розви-
нутих в економічному та політичному плані держав, що може бути 
майбутнім для нашої України.

Література
1.  Сіденко В.  розширення Європейського союзу на схід: наслідки для 

України / Сіденко В. // Національна безпека та оборона. — 2009. – № 9. — С. 25-29.
2. Сльозко О. Європейський вибір України в контексті інтеграції в ЄС 

/ Сльозко О. / / Україна у світовому економічному просторі / ін-т економки 
упр. та госп. права. — К.: таксон. — 2008. — С. 63-81.

Алєксандрова С. М.,
студентка 5 курсу соціально-правового факультету,

Національний університет «Одеська юридична академія»

СТАН БОРГОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ ВІД МВФ

3 червня 1992 р. Україна набула членства у Міжнародному ва-
лютному фонді (далі — МВФ). Квота (членські внески) становить 
1372 млн. СДР ( майже 1929 млн. дол. США). Специфіка відносин 
між Україною та МВФ проявляється в тому, що поряд з дешеви-
ми кредитами виставляється перелік вимог, які повинна виконати 
країна-позичальник для отримання коштів [1].

Актуальність даної теми полягає в тому, що у взаємовідно-
синах України з МВФ є не лише позитивні а й негативні аспекти, 
аналізуючи які можна запропонувати можливі шляхи їх вирішення 
та відновлення економіки країни.

Негативне ставлення до кредитів МВФ полягає по-перше, в 
забезпеченні гарантій повернення коштів, що позичаються, по-
друге, в створенні комфортних умов для роботи транснаціональ-
них компаній.

Радник Президента України А. Гальчинський наголошував на 
необхідності здійснення «принципових змін у статусі МВФ, який 
з моменту свого заснування де-факто перетворився в інструмент 
забезпечення в системі міжнародних валютних відносин провідної 
ролі долара». А також він наголошує, що неадекватний інструмен-
тарій МВФ не тільки руйнує економіку, але й залишає за собою 
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стійку негативну суто монетаристську, тобто грошово-фінансову 
спадщину, посилює та відтворює кризові явища [2].

Протягом співробітництва України з МВФ можна виділити 
чотири етапи: Перший етап тривав з 1994 по 1995 р.р. У цей пе-
ріод Україні було надано фінансову допомогу у вигляді систем-
ної трансформаційної позики (STF) на суму 498,7 млн. СПЗ або 
763,1 млн. дол. США для підтримки платіжного балансу України, 
але через невиконання Україною ряду умов програму було завер-
шено завчасно.

Протягом другого етапу (1995-1998 р.р.) Україна отримала від 
МВФ кредити на загальну суму 1318,2 млн. СПЗ (1935 млн. дол. 
США.) за трьома річними програмами «Stand-By». Метою цих кре-
дитів була підтримка курсу національної валюти і фінансування 
дефіциту платіжного балансу України.

Протягом третього етапу (1998-2002 р.р.) програма розшире-
ного фінансування (EFF), передбачала надання Україні кредиту на 
загальну суму 2,6 млрд. дол. США. Але МВФ, визнавши негатив-
ними висновки останнього перегляду ходу виконання програми, 
надав Україні 1193,0 млн. СПЗ (1591,0 млн. дол. США.), які були 
спрямовані на поповнення валютних резервів Національного бан-
ку України.

Для четвертого етапу (2004-2008 р.р.) характерно продовжен-
ня співробітництва України з МВФ за програмою «Stand-By». Про-
тягом 2005 — 2008 р.р. Україну відвідували повномасштабні місії з 
метою надання технічної допомоги в сфері управління державним 
боргом та розвитку внутрішнього ринку цінних паперів, митного 
адміністрування, монетарної та податкової політики. 5 листопада 
2008 р. МВФ схвалив рішення про виділення Україні стабілізацій-
ного кредиту в обсязі 16,43 млрд. дол. США для зміцнення довіри 
у фінансовому секторі та допомоги економіці країни, яка постраж-
дала від світової фінансової кризи [3].

На даний час Україна фактично отримала з МВФ 4,41 млрд. 
дол. США (3009,83 млн. СПЗ) кредитів фонду, по програмах EFF, 
STF, Stand-by, що були спрямовані на підтримку курсу національ-
ної валюти, міжнародних резервів держави й активних позицій 
платіжного балансу.

Позитивні та негативні сторони співпраці України з МВФ 
можна представити в табл.
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Таблиця
Позитивні та негативні сторони співпраці України з МВФ
Позитивні сторони 

співпраці України з МВФ
Негативні сторони 

співпраці України з МВФ

Покриття касових розривів 
для своєчасної виплати зар-
плат і пенсій

Жорстке встановлення мінімальних лімітів 
золотовалютних резервів НБУ і обсягів ва-
лютних інтервенцій

Сприяння надходженню 
іноземних інвестицій

Вимоги щодо підвищення пенсійного віку і 
заробітних плат

Економічні реформи (гро-
шова, податкова, пенсійна) Вимоги щодо підвищення газових тарифів

Стимулювання розвитку 
торгівлі Вимоги щодо упорядкування пільг

Дешеві кредити

Нестабільний курс гривні
Лібералізація ресурсного ринку
Відміна обов’язкового продажу валютної 
виручки
Нераціональне використання коштів кредиту

Станом на 2013 р. борг України перед МВФ становить 
3,66 млрд. СПЗ (приблизно 5,63 млрд. дол. США), з яких 2,44 млрд. 
СПЗ (приблизно 3,75 млрд. дол. США) буде спрямоване на пога-
шення зобов’язань за програмою кредитування, підписаною в лис-
топаді 2008 р. Протягом першого півріччя 2013 р. Україною пога-
шено за кредитами «Stand-By» від МВФ — 1,2 млрд. дол. США  [4].

Співпраця України з МВФ призвела до того, що країна ста-
ла одним з найбільших його боржником, а рекомендації експер-
тів МВФ прямими вказівками українській владі щодо напрямків 
розвитку, які безвідмовно виконуються. Серед вимог МВФ щодо 
заходів, які повинна здійснити Україна для одержання чергового 
траншу кредиту, найбільшого резонансу визвали соціальні вимоги: 
підвищення пенсійного віку для громадян, підвищення ціни на газ 
для населення, упорядкування пільг тощо. При цьому перший кре-
дитний транш, як правило, надається без особливих вимог, а лише 
супроводжується загальними рекомендаціями [5].

Проблема залежності від зовнішніх кредиторів ускладнюєть-
ся нераціональним використання коштів, отриманих кредитів. На 
відміну від розвинутих країн, які інвестують високотехнологічні 
галузі, такі як фармакологія, машино і приладобудування, Україна 
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спрямовує отримані у кредит кошти на виплати зарплат, погашен-
ня заборгованостей, тощо.

Отже, співпраця України з МВФ має як позитивні, так і нега-
тивні аспекти. Україні необхідно виплатити всі боргові зобов’я зання 
перед МВФ. Припинити кредитні відносини та обмежитись консуль-
тативною підтримкою фахівців МВФ, оскільки від характеру взаємо-
відносин з МВФ залежить інвестиційна привабливість держави для 
інших світових організацій, що координують свої дії з МВФ. Таким 
чином із зменшенням боргової залежності України від МВФ не бу-
дуть ставитися вимоги в якому напрямку розвивати економіку країни.
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ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ 
З  МІЖНАРОДНИМ ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ

Розроблення стратегії співпраці України з Міжнародним ва-
лютним фондом є однією з найактуальніших науково-практичних 
проблем, які постали перед вітчизняною економічною наукою та 
потребують невідкладного вирішення. Складність на шляху фінан-
сової стабілізації та економічного зростання України здебільшого 
зумовлена дефіцитом фінансових ресурсів. Саме зовнішні запози-
чення є одним із реальних інструментів пом’якшення фінансових 
проблем та пожвавлення фінансової кон’юнктури в країні, але при 
цьому майже всі запозичення держави стали трансформуватися в 
її зовнішній борг [1]. 
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Співробітництво України з МВФ викликає неоднозначну 
оцінку як серед економістів, так і політиків. Одні наголошують на 
тому, що співпраця з МВФ позитивно вплинула на темпи еконо-
мічного зростання дало позитивні загальноекономічні результати, 
підняла імідж держави і в результаті припинення співпраці від-
будеться гальмування економічних реформ (пенсійної, житлово-
комунальної тощо). На думку інших, кредити МВФ створюють 
швидше довгострокову залежність, ніж надають допомогу в корот-
костроковому періоді. Згідно зі Статутом МВФ кредити Фонду по-
винні мати короткостроковий характер, однак більшість країн ста-
ють постійними партнерами Фонду протягом тривалого періоду. 

Розглянемо позитивні аспекти взаємодії МВФ та України. 
По-перше, довгострокові і дешеві кредити МВФ (передбача-

ють виплату відсотків у розмірі близько 2 % річних від загальної 
суми боргу) сприяють вирішенню проблем платіжного балансу [2]. 
Завдяки наданій підтримці, став можливим відтік 8,1 мільярда до-
ларів на рефінансування зовнішнього боргу банків та корпорацій у 
2012 р., а також внутрішній відтік 6,9 мільярда доларів з банків, які 
осіли у кишенях населення.

По-друге, НБУ зумів провести рекапіталізацію проблемних 
банків, що дало змогу вкладникам повернути свої кошти і припи-
нити депозитну паніку. 

По-третє, завдяки траншам була дещо послаблена проблема 
фіскального дефіциту, оскільки частина коштів МВФ перекрила 
видатки з погашення зовнішніх зобов’язань уряду, проведення роз-
рахунків за російський газ та покриття касових розривів для своє-
часної виплати зарплат і пенсій.

По-четверте, позитивними наслідками кредитів МВФ також 
можна вважати створення достатніх валютних резервів, що дозво-
лить Україні зміцнити та підтримувати стабільність національної 
валюти, успішно провести грошову реформу [3]. 

По-п’яте, Україні потрібно виплачувати свої зобов’язання за 
вже взятими позичками МВФ та процентами по ним. А без інших 
кредитів державі просто не обійтися. І більш дешевих грошей, ніж 
від МВФ немає. А якщо вони і будуть, то будуть інші політичні та 
економічні вимоги, які обійдуться для країни ще дорожче.

По-шосте, розпочато економічні реформи (грошова, податко-
ва, пенсійна), що викликали деякий спротив, але дозволили про-
демонструвати позитивну динаміку показників функціонування 
економіки України. Динамічно підвищується внутрішній попит. 
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Підтримується низький рівень інфляції, насамперед, за рахунок 
падіння цін на продукти харчування.

По-сьоме, в умовах, коли загострюється ситуація на зовніш-
ніх ринках, українські експортно-орієнтовані галузі економіки 
опиняться у важкій ситуації, виходом з якої може стати: залучення 
інвесторів, що без відсутності співпраці з МВФ зробити буде про-
блематичного. Без залучення інвесторів ми не зможемо диверсифі-
кувати експорт та зміцнити економіку.

Але крім позитивних сторін впливу міжнародного кредиту 
на економіку України є ще ризики появи негативних тенденцій і 
результатів, серед яких можна виділити такі: по-перше МВФ од-
ночасно блокує свободу дій в усіх інших питаннях економічної 
політики держав-позичальниць, що робить таким чином їх уряди 
підконтрольними [4].

По-друге, підриває економічну стабільність української еко-
номіки як залежність від зовнішніх кредиторів, так і нераціональне 
використання коштів, отриманих від кредитів. У той час, коли роз-
винуті країни інвестують високотехнологічні галузі, такі як фар-
макологія, машинобудування, Україна спрямовує отримані у кре-
дит кошти на виплати зарплат, погашення заборгованостей тощо. 
Державні витрати перевищують бюджетні надходження і велика 
частина державного боргу йде саме на покриття державного дефі-
циту, інакше і не може відбуватися при збільшенні заробітних плат, 
пенсій, та коштів на обслуговування уряду в умовах кризового за-
стою промислового виробництва 

По-третє, ризиком такого інструмента погашення дефіциту 
платіжного ба лансу, як іноземні кредити, є збільшення державного 
боргу, оскільки виникає обов’язок країн-позичальників виплачува-
ти як основну суму позики, так і від сотки. Також слід враховувати, 
що вимоги МВФ за позикою суттєво впливають на загальну ма-
кроекономічну ситуацію в країні. Тільки для обслуговування цього 
боргу Україні буде необхідно щорічно 2,5 млрд. дол. США [5].

По-четверте, надмірне залучення зовнішніх позик може поро-
джувати загрози для макроекономічної стабільності, оскільки підви-
щує вразливість національної фінансової системи до зовнішніх шо-
ків. Адже нарощування зовнішньої заборгованості супроводжується 
підвищенням валютних ризиків і ризиків рефінансування боргу.

Отже, співпраця з Міжнародним валютним фондом є важли-
вою з огляду на необхідність збереження належного іміджу країни, 
що сприятиме підвищенню її кредитного рейтингу на світових фі-
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нансових ринках, зменшенню відсоткових ставок по кредитах, удо-
сконаленню банківської та грошово-кредитної системи держави, над-
ходженню іноземних інвестицій. Але в той же час є багато негативних 
наслідків, які несе з собою дана співпраця, це і зростання державного 
боргу, і блокування свободи дій держави-позичальниці в економічній 
політиці, а також підрив економічної стабільності національної еко-
номіки. Тобто всі проблеми, які зумовлює співпраця з МВФ можна 
об’єднати одним словом – залежність. Тому при залучення все нових 
і нових міжнародних кредитів від МВФ потрібно проявляти неабияку 
обережність, щоб не залишитися ні з чим. 

Література
1. Вонсович В. О. Вплив міжнародного кредитування на стан та пер-

спективи розвитку економіки України: Матеріали II Всеукраїнської науково-
практичної заочної конференції «Наука України. Перспективи та потенціал» / 
Вонсович В. О., Данилишин В. Ю. — Д.: Всеукраїнське громадське об’єднання 
«Нова Освіта», 2011. — С. 31.

2. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду [електронний ре-
сурс]. — Доступ до ресурсу : http://www.imf.org.

3. Гришина л. О. Україна та Міжнародний валютний фонд: перспекти-
ви співпраці / Гришина л. О., Карась П. М., Черешня В. М. // Всеукраїнський 
науково-виробничий журнал. — 2012. — № 13. — С. 28.

4. Пікалов В. л. Світова економіка в умовах прискорення глобалізації 
крізь призму геополітики / В. л. Пікалов // академічний огляд: економіка та 
підприєм ництво. — 2012. — Вип. 2(37). — С. 182—189.

5. Мирошниченко Ю.  В.  Кредитна залежність української економіки 
від МВФ / Ю.  В.  Мирошниченко // академічний огляд: економіка та 
підприємництво. — 2013. — Вип. 1. — С. 153.

Дідоренко А. О.,
студентка 4 курсу соціально-правового факультету,

Національний університет «Одеська юридична академія»

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Конкурентоспроможність підприємства як оцінка його мож-
ливостей на ринку викликає підвищену увагу дослідників, науков-
ців, практиків. Ця проблема розглядається у багатьох наукових 
дослідженнях, теоретичних розробках, практичних рекомендаціях 
на всіх континентах світу [1]. Також ця тема набуває ще більш ак-
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туального значення для України у світлі скорого підписання Угоди 
про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом та мож-
ливості українських виробників вийти на європейський ринок. За-
безпечення конкурентоспроможності підприємства — це процес 
здійснення систематизованих та впорядкованих видів діяльності, 
метою яких є досягнення необхідного рівня конкурентних переваг 
на стратегічних напрямах діяльності підприємства [2].

Проблема конкурентоспроможності є визначальною в про-
мисловому розвитку країн світу. Існуюча конкурентна боротьба 
між господарюючими суб’єктами промисловості змушує їх ефек-
тивно використовувати наявні ресурси, підвищувати якість това-
рів і послуг, постійно диференціювати виробництво та продукцію. 
Наявність міжрегіональних і міжнародних зв’язків промислових 
підприємств свідчить про те, що вони активно беруть участь у 
експортно-імпортних операціях, а також про те, що в конкурентній 
боротьбі в межах регіону беруть участь підприємства з інших регі-
онів, з інших країн [3].

Світовий досвід свідчить про те, що наявність чинників ви-
робництва є важливою, але недостатньою умовою успішної кон-
куренції. Для цього ще потрібні певний попит на продукцію, зо-
крема, вимогливі споживачі, конкурентоспроможні постачальники 
і суміжники, сумлінне ведення конкуренції, відповідна стратегія 
підприємств щодо їх розвитку і підвищення конкурентоспромож-
ності [3].

Тому керівництво підприємства повинно вміти відслідковува-
ти зміни, що відбуваються в умовах господарювання, і проводити 
відповідні перетворення в політиці ведення виробництва та реалі-
зації товарів. Такими перетвореннями можуть бути: зміна товарної 
політики впровадження нових технологій, диверсифікація вироб-
ництва, зміна організаційно-правового статусу підприємства, мо-
дернізація форм збуту продукції, вихід на нові ринки, створення 
спільних виробництв тощо. Слід пам’ятати, що від рівня конку-
рентоспроможності кожного конкретного суб’єкта промисловості 
залежить рівень конкурентоспроможності країни в цілому на сві-
товому ринку [3].

Нажаль, на сьогоднішній день українські товари не можуть 
вийти на ринок Європейського Союзу з наступних причин:

1) Незважаючи на те, що деякі українські товари можуть кон-
курувати з аналогічними товарами виготовленими в Європейсько-
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му Союзі за рахунок своєї дешевої вартості вони повинні відпо-
відати Євростандартам, але у сучасних умовах не всі українські 
товари їм відповідають, і тому відповідно Європейський ринок для 
багатьох українських товарів є закритим.

2) Нерозвинена система комунікацій з європейським ринком 
з причини браку коштів на експортних ринків та просування своїх 
товарів.

3) Відсутність існування концепції партнерського маркетингу 
із учасниками ринку. Слід зазначити, що впровадження цієї кон-
цепції залежить не тільки від підприємств, а й від політики держа-
ви у сфері економічних відносин [4].

Але нині тривають переговори України та Європейського Со-
юзу щодо підписання Угоди про Асоціацію. Згідно із Проектом 
Угоди на 83 % українських сільськогосподарських товарів запро-
ваджується нульова ставка ввізного мита до ЄС з першого дня дії 
Угоди. У разі підписання Угоди в Україні стане вигідно виготов-
ляти товари тому що безпечна продукція взагалі не буде підляга-
ти сертифікації. Також Угодою встановлюється право українських 
компаній надавати послуги громадянам ЄС, для чого вони будуть 
надсилати своїх фахівців, також Угодою встановлюються і інші 
норми, реалізація яких в Україні матиме безперечний позитивний 
вплив [5].

Отже, можна дійти висновку, що в теперішніх умовах для 
України конкурентоспроможність підприємств є дуже важливим 
фактором, оскільки саме від цього залежить майбутнє нашої краї-
ни, і створення конкурентних переваг та вихід на ринок ЄС наразі є 
найбільшими цілями кожного підприємства, яке дбає про свій роз-
виток.
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РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Ринок фінансів — це ринок, на якому відбувається обмін фі-
нансовими ресурсами, надання кредиту та мобілізація капіталу.

Проблема українського ринку фінансових послуг полягає у 
відсутності в нього фінансових ресурсів для забезпечення інвес-
тиційного попиту з боку реального сектору економіки. Відповідно 
вирішення цієї проблеми передбачає створення умов, які б дозво-
лили додатково залучити внутрішні фінансові ресурси, зокрема, 
заощадження населення та «тіньовий капітал», до інвестиційної 
діяльності, а також створити привабливі умови для іноземних ін-
весторів.

Основною проблемою є проблема мобілізації ресурсів. Здій-
снювати мобілізацію фінансових ресурсів можуть різні установи 
або компанії.

По-перше, це банки. Однак банків в Україні занадто багато 
(близько 180), тому фінансові ресурси є досить розпорошеними. 
Крім того значна частина коштів сьогодні перебуває в безготівко-
вій формі, обслуговуючи «тіньовий» капітал (близько 40 млрд. дол. 
США) та у формі заощаджень населення поза банками (за різними 
оцінками 10-15 млрд. дол. США). І це при тому, що загальні активи 
банківської системи України становлять всього лише 5 млрд. дол. 
США. Для порівняння, в Польщі працює близько 80 банків, а їх 
сумарні активи складають 70 млрд. дол. США.

По-друге, акумулюванням та інвестуванням фінансового ка-
піталу займаються різноманітні учасники фондового ринку: інвес-
тиційні компанії та фонди, трастові компанії (довірчі товариства). 
Вагомими учасниками фондового ринку можуть бути пенсійні 
фонди. Банки також є потенційними гравцями на ринку цінних па-
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перів, оскільки цінні папери є привабливим джерелом забезпечен-
ня ліквідності.

Однак усе це є справедливим за умов розвиненого фондового 
ринку, ми в Україні, на жаль, поки що не маємо. Слабкість фон-
дового ринку України виражається в таких основних моментах: 
недостатня ліквідність фондового ринку; переважання держав-
них цінних паперів; недостатня прозорість діяльності емітентів та 
професійних учасників ринку; нерозвиненість правової бази, не-
адекватність її сучасним вимогам діяльності на ринку фінансових 
послуг. Недостатня ліквідність українського фондового ринку по-
яснюється малими обсягами фінансових потоків, які обертаються 
на ньому. Ліквідність фондового ринку визначається тим, наскіль-
ки він може забезпечити достатній попит на певні цінні папери. 
Однією з найбільших проблем залишається прозорість фондового 
ринку. Адже на сьогоднішній день більшість операцій з купівлі-
продажу цінних паперів (більше 90 %) відбуваються поза біржами. 
За таких умов неможливо забезпечити потенційних учасників рин-
ку цінних паперів необхідною інформацією, порушуються умови 
чесної конкуренції. Фактично, емітенти цінних паперів втрачають 
можливості підвищення вартості своїх акцій.

В Україні ще не сформувалася корпоративна культура, яка 
б була внутрішнім поштовхом активного виходу підприємств на 
фондовий ринок. Менеджери підприємств ще не навчилися пра-
цювати заради підвищення доходів акціонерів, а не своїх власних.

Аналогічні провали в розумінні сутності фондового ринку іс-
нують і серед усього населення, яке довіряє вкладенню коштів в 
акції інвестиційних компаній ще менше ніж розміщенням своїх за-
ощаджень у банківському секторі.

Створення фінансових конгломератів, у яких холдинго-
ва компанія чи іншим чином консолідований власник володіє 
декількома фінансовими інститутами, що надають фінансові 
продукти, які відносяться до різних секторів фінансового рин-
ку; перехресні пропозиції фінансових продуктів: банками — 
страхових, фондових, пенсійних, колективних інвестицій тощо, 
страховими та брокерсько-дилерськими компаніями — бан-
ківських; сек’юритизація фінансових продуктів; взаємне про-
никнення різних напрямків фінансового бізнесу в результаті 
виникнення нових фінансових інструментів, в умовах якого 
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комбіноване надання фінансових стає домінуючою тенденцією; 
підвищення ролі небанківських фінансових інститутів та підви-
щення їх рівня кооперації з банківським сектором, в результаті 
чого процедури ліцензування, нагляду та регулювання різних 
фінансових компаній набувають цілком загальних рис; зміна 
якісних і кількісних характеристик ризиків, які виникають на 
фінансових ринках, що обумовлені надзвичайно стрімкою дина-
мікою розвитку фінансової сфери; консолідація бізнес-структур 
через процедури злиття й поглинання та створення на цій осно-
ві мегабанківських і мегафінансових структур, які, з огляду на 
стрімку динаміку переорієнтації потоків грошей та капіталу, бу-
дуть афілійовані із транснаціональним капіталом. Зважаючи на 
сьогоднішні реалії фінансового ринку України, гострої необхід-
ності у створенні мегарегулятора на даному етапі ще не спосте-
рігається, але вказані об’єктивні тенденції розвитку сучасного 
фінансового ринку вимагають формування адекватної середньо-
та довгострокової фінансової політики на макрорівні.

Ринок фінансових послуг є інфраструктурою, яка вимагає 
комплексного підходу до вирішення своїх проблем.

Це формування фінансових супер-ринків, де один або декіль-
ка фінансових посередників пропонують клієнту весь спектр фі-
нансових послуг.

Розвиток ринку фінансових послуг передбачає стратегічної 
постановки завдань та підтримки їх виконання як з боку урядових, 
так і неурядових організацій.

Розвиток інфраструктури фінансових ринків вимагає 
об’єднання зусиль держави та професійних учасників цих ринків 
з метою забезпечення необхідного ресурсного потенціалу пере-
творень. Лібералізація функціонування ринків фінансових послуг 
передбачає створення умов для більшої самостійності та незалеж-
ності від держави їх учасників.
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РОЗВИТОК РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

Процеси ринкової трансформації, які охопили майже всі сфе-
ри діяльності суспільства, вимагають адекватного розвитку рин-
ку цiнних пaперів — одного з найбільш ефективних інструментів 
ринкового механізму. Зазначимо, що сьогоднішній стан розвитку 
вітчизнянoгo ринку цінних пaперів, з oднoгo бoку, віддзеркaлює 
істoричні тенденції рoзвитку, з іншoгo — зaлежить від нaпрямів 
рoзвитку міжнaрoдних фoндoвих ринків. В Україні створені пере-
думови для активного використання можливостей ринку цінних 
паперів: розбудовано базову інфраструктури, запроваджено регу-
ляторну політику.

Аналізуючи oстaннiй пeріoд функціoнувaння вітчизняногo 
ринку цiнних пaперів, можнa сказaти прo нaявність пoзитивних 
тенденції в йoгo рoзвитку. Цьoму сприялa інфрaструктурa 
фондовoгo ринку, якa, незвaжаючи нa складність тa супeречність 
економічних прoцесів, щo aктивно прoходять в Україні, мaє схиль-
ність дo рoзвитку тa зрoстання. Сьогoднішній фoндовий ринок ужe 
зазнaв пeрших потрясінь, яких нaнесла йoму фінaнсoвa кризa. Тaк, 
в 2010 р., показники зменшились приблизнo нa 70 % у пoрівнянні 
з мaксимaльними знaченнями зa пoпередні рoки.

Основною функцією цінних паперів є мобілізація коштів для 
фінансового забезпечення активної підприємницько-виробничої 
діяльності. Впродовж 2010-2013 рр. макроекономічна ситуація 
посилюється у своїй нестабільності, світова фінансова криза на-
бирає обертів, відповідно відреагував і фондовий ринок України 
[3]. Протягом першої половини 2011 р. загальний обсяг випусків 
емісійних цінних паперів становив 916,56 млрд. грн. Як бачимо, 
прослідковується зростання загального обсягу зареєстрованих ви-
пусків цінних паперів від 25 % (як у 2010 р.) до 45 % (як у 2012 р.) 
на рік і протягом 2010 р. — І півріччя 2013 рр. він зріс більше, 
ніж у 8 разів. У цілому структурa випущених у першому півріч-
чі 2013 р. цінних пaперів мaє нaступний вигляд: акції — 43,61 %, 
цінні пaпери ІСІ — 35,42 %, облігації підприємств — 20,48 %, об-
лігації місцевих пoзик — 0,49 %, опціони — 0,0001 % [1].
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Слід мати на увазі, що метою за досягнення якої несе відпо-
відальність держава є залучення довготермінових інвестицій на 
фондовому ринку в реальний сектор, тому створення регулятивної 
інфраструктури у повному обсязі відповідно до розвинутих країн 
не є самоціллю.

Підвищення ефективності державного регулювання фондово-
го ринку вимагає:

1) введення єдиних для всіх учасників ринку стандартів роз-
рахунку основних показників, що відповідають міжнародним 
стандартам, а також встановлення вимог про щоденний розраху-
нок капіталу професійними учасниками;

2) розроблення та запровадження сучасних методик оцінки 
ризиків;

3) вдосконалення регулятивних вимог щодо порядку діяль-
ності уповноважених рейтингових агентств;

4) удосконалення електронної системи розкриття інформації 
на фондовому ринку;

5) забезпечення системи державного моніторингу виконання 
фондовими біржами вимог щодо здійснення операцій з цінними 
паперами в режимі реального часу;

6) посилення вимоги щодо реклами цінних паперів та послуг, 
що надаються професійними учасниками фондового ринку.

Прoблeмoю українськoгo ринку цінних пaперів є невеликі тер-
міни oбігу бoргoвих інструментів. Тaк, термін обігу кoрпoрaтивних 
oблiгaцій на період до oферти cтaнoвить 6-12 місяців, держaвних 
облігaцій — 2-3 роки, а термін обігу єврооблігацій — 3-5 років. Як 
ввaжaє бaгaто нaукoвців, зoкремa і ми, доцільним булo б викорис-
тання зaрубіжного дocвіду щодо впрoвaдження тaкого виду цін-
них пaперів, як «золота aкція» [2]. Дoсвід рoзвинених крaїн свід-
чить про те, що «золоті акції» — дoсить пoширене явище. Маючи 
«зoлоту акцію», держaва завжди буде готовa втручатися в гaлузь, 
яка працює неефективно, але при цьому мaє стратегічне знaчення 
для країни.

Для пoкрaщення стaну фoндoвoгo ринку України тa підтри-
мaння йoгo фінaнсoвoї безпеки пoтрібнo підвищити рoль держави 
на фoндoвoму ринку. Держaвa пoвинна ствoрити дoвгoтермінoву 
концепцію щoдo розвитку ринку цінних паперів, мaє знaйти шля-
хи пoєднання ресурсів держaви і привaтного сектoру з метoю його 
фoрмування, а тaкoж впорядкувати низку нормативно-правових 
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aктів. Тaк, ствoрення єдиної біржової фoндoвoї системи тa центра-
лізованого клірингового депозитарію на сучасному етапі розвитку 
вітчизняного ринку цінних паперів стане потужним чинником під-
вищення його ефективності.

Література
1. Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2012 рік. 

[електронний ресурс]. — режим доступу до ресурсу : http://www.ssmsc.gov.ua.
2. Чернишук В. р. розвиток ринку цінних паперів: проблеми й перспек-

тиви / В. р. Чернишук, а. П. Данькевич // Фінанси України. — 2010. — № 8. — 
С. 96-103.

3. Ватаманюк З. Г. Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні 
/ З. Г. Ватаманюк, О. В. Баула// Фінанси України. — 2011. — № 5. — С. 75-85.

Пастушенко А. Г.,
студентка 2 курсу соціально-правового факультету,

Національний університет «Одеська юридична академія»

ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ 
В  УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

У період політичних дискусій та загострення соціально-
економічних проблем в Україні надзвичайно актуальним є підви-
щення ефективності управління фінансовими ресурсами держави. 
Об’єктивними особливостями проведення бюджетної політики 
в Україні є: незначні (за обсягами) суми бюджетних коштів та їх 
хронічний дефіцит; нераціональна структура витрат і неефективне 
використання бюджетних коштів; надмірна централізація фінансо-
вих ресурсів, що не стимулює місцеві органи влади та місцевого 
самоврядування до максимальної мобілізації власних ресурсів ре-
гіонів. Через бюджет як головний інструмент державної політики 
та фінансовий план країни здійснюється реалізація бюджетної 
політики. Важливим завданням бюджетної політики на сучасно-
му етапі є вирішення проблеми удосконалення міжбюджетного 
регулювання з позиції досягнення узгодженості інтересів органів 
центральної влади та місцевого самоврядування в частині розпо-
ділу повноважень і закріплення фінансових ресурсів на здійснення 
державних повноважень.

Місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування 
практично позбавлені стимулів до збільшення доходів і раціональ-
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ного їх використання. Така ситуація обумовлена тим, що значна 
частина зібраних на певній території коштів надходить до Держав-
ного бюджету України, а обсяг коштів, що залишається на місцях, 
не дає можливості здійснювати перспективне прогнозування і пла-
нування розвитку територій. Тому проблема збалансування бю-
джету, тобто досягнення бюджетної рівноваги, також належить до 
ключових проблем сьогодення.

З причин об’єктивного і суб’єктивного характеру держава в 
процесі свого функціонування витрачає все більше коштів. Це, у 
свою чергу, викликає необхідність зростання доходної частини бю-
джету за рахунок додаткових надходжень, зокрема податків. Але 
збільшення податкового тягаря призводить до зниження ефектив-
ності виробництва, скорочення робочих місць, зростання рівня 
безробіття. Як наслідок, з одного боку, скорочується дохідна части-
на бюджету (у зв’язку зі зниженням ділової активності), а з іншого 
боку, — зростає його видаткова частина (у зв’язку зі зростанням 
соціальних виплат). У такому випадку утворюється зворотня ситу-
ація: бажання уряду підвищити доходи бюджету за рахунок підви-
щення податкового тиску в середньо і довгостроковій перспективі 
призводять до їх зменшення та зростання витрат [1].

Сьогодні державний борг є важливою складовою фінансо-
вої системи, дієвим інструментом у механізмі макроекономічного 
регулювання та засобом реалізації економічної стратегії держави. 
Управління та обслуговування державного боргу є одним із пріори-
тетних завдань економічної політики держави, важливою умовою 
стабільності її фінансової системи. В Україні цей процес має низку 
проблем, а саме: недосконалістю законодавчої бази, значним обся-
гом державного боргу та його постійним збільшенням, механізмом 
реструктуризації боргу і його обслуговуванням, що не сприяє реа-
лістичному прогнозуванню основних макроекономічних показни-
ків соціально-економічного розвитку країни [2].

Незбалансованість державного бюджету України, дефіцит-
ність торговельного балансу, прийняття державою боргів підпри-
ємств і невиважена політика державного запозичення вкрай заго-
стрили проблему державного боргу. За умов кризи рефінансування 
заборгованості держави виконання нею своїх зобов’язань у рамках 
нинішнього курсу економічної політики вимагатиме направлення 
податкових надходжень до бюджету на боргові виплати, що озна-
чатиме кардинальне скорочення бюджетних видатків на соціально-



45

економічний розвиток. Розв’язання боргової проблеми лише за 
рахунок видатків бюджету призведе до руйнування сфер науки, 
освіти та охорони здоров’я, а також розширить масштаби зубожін-
ня населення.

Крім істотного обмеження бюджетних видатків, Уряд намага-
ється покрити нестачу фінансування перенесенням строків сплати 
за існуючими борговими зобов’язаннями держави. Однак реструк-
туризація боргу держави на умовах перенесення строків сплати за 
її борговими зобов’язаннями не знімає гостроти проблеми обслу-
говування державного боргу. Тому що в такий спосіб досягається 
лише тимчасове полегшення, оскільки при цьому його загальна 
сума не зменшується, а борговий тягар навіть посилюється [3].

На нашу думку, боргова політика України потребує значно-
го удосконалення шляхом розширення спектра інструментів та 
кола завдань і пріоритетів, оскільки нинішній рівень економічної 
безпеки в Україні, з огляду на триваючу тенденцію до швидкого 
зростання обсягу зовнішньої і внутрішньої заборгованості, є до-
сить низьким. Слід відзначити, що необхідною умовою розвитку 
та покращення економічної ситуації в країні є ефективна бюджетна 
політика, яка розробляється з метою збалансування бюджетних па-
раметрів з урахуванням бюджетних пріоритетів, розвитку бюджет-
ної сфери. Звідси головним пріоритетним напрямком бюджетної 
політики має стати фінансове оздоровлення підприємств, шляхом 
забезпечення бюджетних витрат, створення сприятливого валют-
ного курсу та використання програмно-цільового методу складан-
ня бюджету, що в подальшому дає можливість скоротити відсотки 
недовиконання бюджету в Україні, а як наслідок — покращить еко-
номічну, фінансову та інвестиційну могутність України.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Механізм валютної політики України є досить неоднозначним 
за своїм характером та впливом на національну економіку. Біль-
шість заходів, що застосовуються у валютній сфері, або не відпові-
дають загальносвітовим тенденціям, або не приносять очікуваного 
результату. Валютна політика покликана забезпечити стабільність 
курсу національної грошової одиниці, сприяти через курс валюти 
залученню іноземних інвестицій в економіку, регулювати зовнішні 
платіжні відносин з іншими країнами, забезпечити збалансування 
зовнішніх платежів і накопичення централізованих валютних ре-
зервів. Водночас, поведінка окремих учасників валютного ринку, 
за певних обставин, може призвести до значних курсових коливань 
і, як наслідок, до дестабілізації ринку [1].

Тенденція до накопичення міжнародних активів в Україні по-
казує розширення можливостей НБУ здійснювати валютні інтер-
венції. Однак вона може також свідчити про те, що при необхід-
ності підвищення курсу гривні НБУ може надавати перевагу не 
ринковим методам (зокрема, валютній інтервенції з продажу до-
лара), а більш адміністративним заходам (наприклад, ревальвації). 
Така система регулювання курсу робить валютний ринок України 
недостатньо лібералізованим і не відповідає світовим тенденціям 
курсової політики. З іншого боку, нарощування валютних резервів 
може бути пов’язане зі значними обсягами скуповування іноземної 
валюти під час перевищення її пропозиції над попитом, тобто в 
такому випадку обмежуються можливості об’єктивного ринкового 
подорожчання гривні [2].

Важливою проблемою є доларизація, за визначенням МВФ, 
доларизація — це використання іноземної валюти (зазвичай дола-
ра США або євро) в розрахунках і для накопичення коштів нарівні 
з національною грошовою одиницею. У 2013 р. рівень долариза-
ції за прогнозами економістів становитиме приблизно 40 %, в той 
час коли за методикою НБУ порогове значення цього показника 
повинне складати не більше 25 %. Високий рівень доларизації зу-
мовлює зростання чутливості обмінного курсу до змін грошової 
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пропозиції; додатковий тиск на золотовалютні резерви країни вна-
слідок виникнення потреби у проведенні валютних інтервенцій 
НБУ; зниження дієвості облікової ставки як інструменту регулю-
вання грошової маси; посилення чутливості структури й обсягів 
грошової маси до коливань обмінного курсу національної валюти 
та девальвації.

Серед заходів зниження рівня доларизації можна виділити 
такі: обмеження рівня кредитування в іноземній валюті із запро-
вадженням заборони на такий вид кредитування для фізичних осіб, 
які не займаються підприємницькою діяльністю; встановлення 
більш жорстких правил діяльності банківських установ, пов’язані 
з іноземним капіталом на вітчизняному ринку; посилення норма-
тивів обов’язкового резервування за депозитами в іноземній валю-
ті. недопущення надмірного зростання зовнішніх запозичень, які 
збільшують загрозу настання фінансової кризи внаслідок існуван-
ня значного валютного ризику [3].

В Україні досить загрозлива ситуація щодо відпливу капіталу. 
За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, з часу 
проголошення незалежності з України виведено близько 30 млрд. 
доларів США, причому щорічний обсяг відпливу капіталу з Украї-
ни становить близько 1,5 — 2 млрд. доларів США [4].

Взаємодія українських суб’єктів з міжнародними валютни-
ми ринками має в наші дні обмежений характер. Україна більше 
інтегрована в міжнародні ринки цінних паперів (акцій та обліга-
цій), але й ця інтеграція стримується наявними обмеженнями, зо-
крема такими, як фактична відсутність вільної конвертації гривні. 
При визначенні перспектив розвитку системи валютного регулю-
вання України обов’язково мають враховуватися особливості ва-
лютних політик зарубіжних країн, оскільки економіка України є 
відкритою, а отже, залежною певною мірою від дій основних зо-
внішньоекономічних партнерів. Тому, можна сказати, що валютна 
політика України потребує розробки дієвої державної стратегії за-
безпечення валютної безпеки та стабільності і вимагає для цього 
проведення реформ Національним Банком України. Ефективність 
як короткострокової, так і довгострокової валютної політики, бага-
то в чому залежить від іміджу країни в світі. Його покращення по-
требує, крім стабільного економічного зростання, підвищення ролі 
України у міжнародних фінансових організаціях та посилення її 
позицій на світовій політичній арені [5].
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Для стабілізації національної валюти необхідна реалізація на-
ступних заходів у сфері валютно-курсової політики:

1) перехід до нового сценарію регулювання Національним 
банком України валютного курсу, ключовими ознаками якого має 
стати концентрація зусиль на створенні належних інституційно-
організаційних умов для розвитку ринкових засад курсоутворення;

2) раціональнішого використання валютних коштів, поси-
лення мотивації суб’єктів валютних відносин до підтримання зба-
лансованих валютних позицій і страхування валютних ризиків;

3) вдосконалення політики валютних інтервенцій у напрямі 
підвищення її узгодженості з процентною політикою;

4) прискорений розвиток строкового сегменту валютного 
ринку та системи інструментів страхування валютних ризиків;

5) активніше використання гнучкого валютного курсу за при-
значенням — як компенсатора негативних зовнішніх шоків та за-
собу підтримки конкурентоспроможності товаровиробників [6].

Отже, завдання валютної політики з відновлення стабільнос-
ті обмінного курсу національної валюти і відновлення довіри до 
неї має бути невід’ємною складовою процесу реалізації державної 
економічної політики, яка в сучасних умовах має спрямовуватися 
не на відновлення попередньої моделі економічного зростання, що 
забезпечувала розширення внутрішнього попиту за рахунок ім-
портних поставок, а на принципово інших позиціях. Йдеться про 
забезпечення зростання виробництва за рахунок підвищення про-
дуктивності праці і скорочення виробничих витрат при зростанні 
інвестицій в основний капітал. Необхідною умовою таких інвес-
тицій є високий рівень довіри власників коштів до національної 
валюти, яка і є базою для вартісного вираження усіх об’єктів інвес-
тування та отримання прибутку. Національному банку необхідно 
чітко визначити цільові орієнтири валютного курсу на найближчу 
перспективу з тим, щоб мінімізувати девальваційні очікування та 
повернути довіру інвесторів.
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ВЗАЄМОДІЯ РЕАЛЬНОГО І ФІНАНСОВОГО 
СЕКТОРІВ В УКРАЇНІ

У нормативно-правовій базі України відсутні акти, які б чіт-
ко визначали сутність та межі реального сектора економіки. Не-
зважаючи на це, реальний сектор займає визначне місце в еконо-
мічній політиці. У Щорічному посланні Президента України до 
Верховної Ради України у 2011 р. зазначається: «Пріоритетність 
державної політики економічного зростання та стимулювання роз-
витку реального сектору на основі його модернізації та оновлення 
основного капіталу обумовлює завдання використання фінансової 
системи як засобу розвитку економіки країни, виводить цілі та за-
вдання фінансової політики держави поза межі фінансового секто-
ру та подовжує їх часові горизонти» [1, С. 90].

На даний час актуальною є взаємодія реального та фінансово-
го секторів економіки. Ефективність банківської системи, її здат-
ність забезпечити економіку достатнім обсягом грошової маси, 
в значній мірі впливає на розвиток та функціонування реального 
сектора економіки.

Особливу роль відіграє кредитування, яке розширяє інвести-
ційні можливості підприємств, стимулює розвиток інноваційних 
технологій, дозволяє підприємству підтримувати рівень плато-
спроможності на достатньому рівні. Розміщуючи залучені кошти, 
включаючи їх до своїх активних операцій, банківська система здій-
снює перерозподіл ресурсів і формує структуру сукупного попиту. 
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Але в той же час неефективність банківської системи може при-
звести до занепаду вітчизняної економіки.

Реальний та банківський сектори пов’язані між собою систе-
мою кредитування та заощадження грошових ресурсів. Суб’єкти 
господарювання і домогосподарства із надлишками грошових ре-
сурсів формують кредитну базу банків, яка, відповідно, виступає 
джерелом забезпечення суб’єктів реального сектора, що відчува-
ють гостру потребу в ресурсах.

Доступ до фінансування на міжнародних ринках та стабіль-
ний приріст депозитів дозволили вітчизняним банкам значною мі-
рою збільшити кредитування приватних і корпоративних клієнтів.

Фінансова криза 2008 р. висвітлила недосконалість банків-
ської системи України, що позначилось на фінансовому становищі 
більшості українських підприємств та громадян.

У реальному секторі простоює чимало виробничих потужнос-
тей, різко погіршилася платіжна дисципліна, почастішали випадки 
розірвання контрактів. Унаслідок девальвації національної грошо-
вої одиниці на 58 % більшість підприємств реального сектору еко-
номіки отримали значні збитки. Лояльні вимоги до позичальників, 
прийняття на себе високих кредитних ризиків, спричинило стрім-
кий ріст кредиторської заборгованості. Це, водночас з відпливом 
депозитів, спровокувало досить тяжкий стан банківської системи.

У собівартості виробництва більшості вітчизняної продукції 
закладені імпортні складові (газ, нафта та ін.) та відсотки по креди-
тах. Тому автоматично відпускні ціни в національній валюті різко 
зросли, це призвело до посилення інфляції та падіння промислово-
го виробництва.

Останні дані свідчать про появу деяких ознак стабілізації ві-
тчизняної економіки (промислове виробництво за 2012 р. зросло 
на 10 % у порівнянні з 2009-2010 рр.), вклади фізичних осіб збіль-
шилися на 22 % до 257,6 млрд. грн., а юридичних — на 17 % до 
135, 7 млрд. грн., обсяг кредитного портфелю зріс лише на 0,5 %, 
проте кредитування юридичних осіб зросло на 5,3 %, а кредитний 
портфель у валюті скоротився на 2 %. За думкою експертів дана 
стабілізація нестійка, а вітчизняна економіка, а отже і взаємодія її 
секторів потребують серйозного реформування [2].

Проаналізувавши всі можливі канали банківського інвесту-
вання реального сектору можна відзначити, що на сьогодні однією 
з головних проблем розвитку української економіки є підвищен-
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ня інвестиційної активності в секторі нефінансових корпорацій, 
оскільки переорієнтування лише банківського сектору недостат-
ньо для економічного зростання.

Також можна виділити такі проблеми у взаємодії реального 
сектору економіки з банківським капіталом: недостатність довго-
строкового кредитування бізнесу; популяризація позик на поточні 
потреби підприємств; високі ризики для банківських установ; не-
великий перелік кредитоспроможних підприємств тощо.

Також однією з проблем є те, що Україна має низький рівень 
інвестиційної привабливості у іноземних інвесторів до українсько-
го бізнесу. Українські банки зацікавленні в кредитуванні реального 
сектору, але за вищевказаних умов та в умовах недостатності обі-
гових коштів, не можуть здійснювати такого роду діяльність відпо-
відно існуючому попиту на дані послуги.

Аналіз взаємодії банківського та реального секторів економі-
ки підтвердив їх тісний зв’язок. Незважаючи на позитивні тенден-
ції розвитку взаємовідносин кредитування між банківськими фі-
нансовими установами та реальним сектором економіки протягом 
останнього десятиріччя, низька частка кредитування капітальних 
інвестицій промислових підприємств, навіть у порівняні з сусід-
німи країнами СНД, високі відсоткові ставки, короткотерміновість 
більшості позик та їх валютна складова свідчать про наявність зна-
чної відірваності фінансового сек тору від потреб реального.

Для удосконалення відносин між банками і підприємствами 
необхідно, на сам перед, знизити відсоткові ставки або встанови-
ти гнучкі ставки для підприємств, установ, організацій. Також, на 
нашу думку, відіграє важливе значення процедура оцінки плато-
спроможності. Для кращої взаємодії підприємств, установ та орга-
нізацій з банками вона має бути більш простою та прозорою.
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РОЗВИТОК ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Історично склалося, що поняття фондового ринку і ринку цін-
них паперів рівнозначні. Під фондами мається на увазі, перш за 
все цінний папір в найзагальнішому сенсі. Фондовий ринок — це 
сукупність відносин обміну цінних паперів і фінансових ресурсів.

Фондовий ринок як складова фінансового ринку традиційно 
вважається забезпечувальною ланкою всієї фінансової системи 
держави. Проте це твердження цілком правомірно можна вважати 
спірним.

Фондовий ринок виступає найяскравішим проявом самої сут-
ності фiнансiв i в теоретичному, i в прикладному аспектах. Сфера 
його функціонування та специфічні рiзноманiтнi інструменти, які 
на ньому обертаються, мають майже необмежені можливості свого 
застосування. В iдеалi фондовий ринок спроможний повноцінно 
замінити інші аналогiчнi сегменти фінансового ринку, що характе-
ризуються капiталотворчими ознаками.

Розвиток фондового ринку сьогодні є одним із найактуаль-
ніших завдань для відродження української економіки, яка пере-
живає не найкращі часи. Аналізувати проблеми фондового ринку 
необхідно з різних сторін, розуміючи і інтерпретуючи системні 
зв’язки. Аналітики українського фондового ринку нині досить ре-
тельно відслідковують процеси, що там відбуваються, достатньо 
грамотно пов’язують закономірності нинішнього обігу цінних па-
перів з процесами фінансової сфери і реальної економіки.

В Україні всі складові інфраструктури фінансового рин-
ку — інституційні, правові, інформаційні, соціальні — є пере-
хідними, незрілими. Відзначається низький рівень використання 
сучасних інформаційний систем здійснення професійного ана-
лізу, прогнозування ситуації. Залишається незадовільною діяль-
ність фінансових посередників щодо забезпечення населення 
комерційно-фінансовою інформацією, чим обумовлюється фак-
тична відсутність на фондовому ринку фізичних осіб як ключових 
інвесторів економіки країни. Економічне і «біржове» мислення 



53

громадян знаходиться на початковому рівні, що не дозволяє їм ак-
тивно включитися у функціональну систему фінансового ринку.

Сьогоднішній фондовий ринок в Україні все ще перебуває на 
стадії становлення. Аналізуючи останній період функціонування 
вітчизняного фондового ринку, можна простежити наявність пози-
тивних тенденції в його розвитку. Цьому сприяла інфраструктура 
фондового ринку, яка, незважаючи на складність та суперечність 
економічних процесів, що активно проходять в Україні, має схиль-
ність до розвитку та зростання.

Проведений аналіз стану і динаміки фондового ринку свід-
чить про те, що в Україні сформувався волатильний, спекулятив-
ний фондовий ринок, який перебуває у значній залежності від 
іноземного капіталу й зовнішньоекономічної динаміки. Ринку 
властиві висока концентрація власності й незначна участь насе-
лення в інвестуванні у фінансові активи. Сучасний етап розвитку 
фондового ринку характеризується втратою державою контролю 
як за макроекономічними показниками, про що свідчать від’ємне 
сальдо зовнішньоторговельного балансу, високі темпи інфляції, 
високий рівень державного боргу, так і за діяльністю фінансових 
інститутів, які безконтрольно здійснювали приватні запозичення 
на внутрішньому і зовнішньому ринках капіталу, що призвело до 
глибокої фінансової кризи.

У розвитку фондового ринку на сучасному етапі існує ряд 
проблем, які не здатні до саморегулювання ринковим механізмом, 
а потребують активізації державного регулювання:

– політична нестабільність в країні, що посилює недовіру ін-
весторів;

– відсутність достатньої кількості кваліфікованих фахівців;
– відсутність великих, з тривалим досвідом роботи, інвести-

ційних інститутів, які заслуговують суспільної довіри;
– відсутність єдиного державного органу, який би регулював 

та здійснював прямий вплив на ринок, недостатньо розвинений 
ринок корпоративних облігацій;

– нерозвиненість матеріальної бази, технологій торгівлі, регу-
лятивної і інформаційної інфраструктури, реєстраційної, депози-
тарної і клірингової мережі;

– невідповідність біржової торгівлі світовим тенденціям;
– недостатня капіталізація фондового ринку;
– недостатня прозорість українського фондового ринку тощо.
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З цього приводу, доцільно запропонувати комплекс захо-
дів, спрямованих на подолання існуючих проблем розвитку ві-
тчизняного фондового ринку та забезпечення його ефективного 
функціонування. Наприклад, такі як: підвищення капіталізації та 
ліквідності організованого ринку цінних паперів; підвищення про-
зорості операцій на фондовому ринку та інформації емітента щодо 
свого фінансового стану та результатів діяльності згідно з вимога-
ми Міжнародної організації комісій з цінних паперів та Директи-
вами Європейського Союзу; узгодження вітчизняного законодав-
ства з міжнародними стандартами і сучасними вимогами розвитку 
фінансових відносин; розробка ефективної системи державного 
регулювання ринків капіталу з метою контролю за дотриманням 
вимог законодавства, запобігання шахрайству тощо.

Отже, варто зробити висновок, що здійснення послідовної 
цілеспрямованої політики формування в Україні ефективного фон-
дового ринку є принципово важливою складовою завершення про-
цесу ринкової трансформації національної економіки, забезпечен-
ня інституційної збалансованості останньої, суттєвим чинником 
зміцнення національної конкурентоспроможності у довгостроко-
вій перспективі.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПОЗАБІРЖОВОГО 
РИНКУ В УКРАЇНІ

Торгівля цінними паперами на фінансових біржах є досить 
ефективною, що зумовлюється підвищеною надійністю вкладення 
капіталу завдяки жорсткому контролю за угодами і глибокою пере-
віркою фінансового стану емітента.
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Поряд із біржовим ринком існує позабіржовий. Суть позабір-
жового фондового ринку виражено його назвою — це та частина 
фондового ринку, що перебуває поза сферою діяльності фондових 
бірж. Незважаючи на те, що біржовий і позабіржовий ринки конку-
рують між собою, їх слід розглядати не як такі, що взаємовиключа-
ють, а як такі, що взаємодоповнюють один одного [1].

Роль позабіржового ринку полягає в тому, що він:
− збільшує обсяг інвестицій, оскільки завдяки своїй розгалу-

женості, масовості та оперативності наближає фондовий ринок до 
дрібного інвестора;

− оперативно знаходить для інвесторів найвигідніші об’єкти 
вкладання капіталу;

− сприяє розвитку фондового ринку на рівні регіонів (облас-
тей, районів, міст);

− є корисним економічним інструментом для місцевих орга-
нів влади;

− створює передумови для прискорення розвитку інфра-
структури фондового ринку в країні, зокрема для створення елек-
тронних інформаційних каналів і мереж, що забезпечують відкри-
тість процесу випуску й обігу цінних паперів та обґрунтованість 
рішень, що приймаються, щодо їх продажу й купівлі;

− є сприятливим середовищем розвитку послуг для учасни-
ків фондового ринку: інвестиційного консультування, управлін-
ня портфелями цінних паперів, інших видів діяльності фондових 
бірж;

− змушує фондові біржі постійно вдосконалювати якість 
своєї роботи, щоб вистояти в конкурентній боротьбі з позабіржо-
вим ринком.

У всьому світі спостерігаються тенденції до зростання обся-
гів позабіржового обороту. Але не слід вважати, що сучасна роль 
фондової біржі в торгівлі цінними паперами зменшується. Біржа 
продовжує виконувати важливу роль по акумуляції і мобілізації 
грошового капіталу. Цей ринок забезпечений швидкою і кваліфіко-
ваною інформацією, має в розпорядженні цілу систему спеціалізо-
ваних посередницьких і консультативних фірм. Тобто біржа — це 
своєрідний сервіс по обслуговуванню ринку капіталів і кредитної 
системи. Тому — на біржах багато індивідуальних вкладників.

Позабіржовий ринок відрізняється від інших фінансових рин-
ків тим, що його учасником фактично може стати хто завгодно із 
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доволі невеликими попередніми внесками (депозитом). Для участі 
в ринку не вимагається ані спеціальної освіти, ані великого старто-
вого капіталу, ані потужної матеріальної бази [2].

Контроль за проведенням валютних операцій в Україні здій-
снює Національний банк України (НБУ). Питання щодо надання 
послуг фізичним особам у сфері здійснення арбітражних операцій 
на умовах маржинальної торгівлі було врегульоване шляхом при-
йняття Правлінням Національного банку України постанови від 
03.08.2012 № 327. Цією постановою було закріплено право здій-
снювати арбітражні операції на умовах маржинальної торгівлі ви-
ключно за уповноваженими банками [3].

Не зважаючи на це на території України діють так звані 
форекс-компанії. На відміну від банків, більшість форексних ком-
паній працює як фірми, що надають інформаційні послуги. А до-
говори з клієнтами укладає іноземна компанія, що зареєстрована, 
як правило, в офшорній зоні. Така компанія не несе жодної від-
повідальності — ані юридичної, ані фінансової — і відповідно не 
може дати жодних гарантій щодо виконання своїх зобов’язань [4].

Особливості офшорної діяльності таких компаній дозволя-
ють їм реалізовувати недобросовісну політику, що призводить до 
виникнення додаткових ризиків для клієнтів. Так клієнтські заявки 
часто виконуються за неринковими курсами або взагалі не викону-
ються. Клієнти часто зазнають втрат через неповернення отрима-
них прибутків. Окрім того, офшорний статус таких компаній до-
зволяє їм без особливих проблем припинити свою діяльність. У 
такому разі повернути власні кошти клієнту буде неможливо. Адже 
кошти переказувались за кордон не як гарантійний внесок з метою 
здійснення арбітражних операцій, а як оплата послуг, що нібито 
надала йому ця компанія. Клієнт подібної компанії зазвичай не має 
реальної можливості яким-небудь чином оскаржити її дії та отри-
мати юридичний захист у конфліктних ситуаціях [5].

Привабливими форексні компанії для наших громадян робить 
спрощена система відкриття рахунків, відсутність фінансового мо-
ніторингу та необхідності податкових сплат. Ці сумнівні переваги 
неспівставні з тим ризиком, на який наражають своїх клієнтів ці 
компанії.

Це викликає гостру необхідність в чіткому врегулюванні на 
законодавчому рівні, всіх відносин які виникають у цій сфері. Адже 
враховуючи роль такого ринку в країнах з розвинутою економікою. 
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Закріплення прав і обов’язків такого ринку на державному рівні, 
дозволить здійснювати жорсткий контроль за діяльністю таких 
компаній. Також, доцільно було б розширити повноваження НБУ 
стосовно регулювання операцій на ньому, зокрема створити відпо-
відні органи виконавчої влади. Прикладом існування таких органів 
можуть бути Британське Управління з фінансового регулювання і 
спостереження, та Комісія із ф’ючерсної торгівлі товарами у США. 
Окрім того, у США велику роботу із розробки правил торгів, умов 
надання брокерських послуг і розв’язання конфліктних ситуацій 
здійснює неурядова Національна ф’ючерсна організація.

Проведення таких заходів дозволить не тільки захистити пра-
ва громадян країни, але й дозволить отримувати додаткові кошти 
до державного бюджету. Також це зробить роботу на таких ринках 
більш популярною, що теж принесе свої дивіденди.
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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ БАНКРУТСТВА 
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Становлення інституту банкрутства в Україні відбулося після 
проголошення її незалежності. Перший Закон «Про банкрутство» 
[1] був прийнятий Верховною Радою України в 1992 р. Наступ-
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ним кроком було прийняття Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 
30 червня 1999 р. [2].

Банкрутство банку — це результат негативних тенденцій 
(процесів), які відбуваються в ньому протягом тривалого часу. По-
передження кризових явищ якомога раніше дозволяє виправити 
ситуацію за допомогою прийняття відповідних рішень, знизити 
ризик для інших суб’єктів господарювання, уникнути ланцюго-
вої реакції [3]. Банкрутство комерційних банків — типове явище 
для економічних систем більшості країн світу, яке є дуже дорогим 
для суспільства, оскільки банки виконують важливі систематичні 
функції.

Основними проблемами процедури банкрутства є недоско-
налість правового регулювання. Ця процедура здійснюється не за 
загальними положеннями Закону «Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його банкрутом», а за певними 
статтями Закону «Про банки та банківську діяльність» [4]. Законо-
давець суттєво обмежив роль суду в ситуації неплатоспроможності 
комерційного банку.

Тому на сьогоднішній день важливою є розробка практич-
них методів вирішення проблеми банкрутства комерційних банків 
України. Одним з таких організаційно-правових методів може бути 
створення, так званих, госпітальних банків. Основна мета функціо-
нування таких банків полягає в тому, що проблемні активи замість 
того, щоб ліквідуватися в авральному порядку і за будь-якої ціни, 
можуть бути реструктиризовані в спеціальній установі, яка має 
відповідні фінансові можливості і може спокійно «дочекатися» за-
кінчення кризи, щоб з відновленням платоспроможності боржни-
ків повернути ці активи на ринок за оптимальною ціною [5].

Щоб вивести банк з кризи і повернути йому платоспромож-
ність, його необхідно перевести в режим фінансового оздоров-
лення з ініціативи НБУ. Такий режим становить собою сукупність 
непримусових і примусових заходів впливу на комерційний банк, 
спрямований на збільшення капіталу банку до необхідного рівня 
протягом визначеного періоду й усунення порушення, що призве-
ли до збиткової діяльності, а також наслідків такої діяльності.

Якщо таких заходів не буде достатньо, то НБУ може напо-
лягати на обов’язковій реорганізації або призначенні тимчасової 
адміністрації.
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Методами фінансового оздоровлення задля запобігання бан-
крутства є наступні. Передача активів неплатоспроможного банку 
в платоспроможний. До фінансово стабільної установи передають 
обов’язки перед вкладниками. Так, наприклад, у 2009 р. активи 
«Укрпромбанка» були переведені в «Родовід банк». Передача акти-
вів і обов’язків — достатньо поширена практика рішення проблем 
комерційних банків (зокрема, вона передбачена законодавством 
США, Канади, Іспанії).

Продаж інвесторам за вже визначеною програмою санації.
З метою відновлення платоспроможності й приведення діяль-

ності банку до стандартів банківського законодавства, до програми 
санації можуть використовуватися наступні заходи: виплата бор-
гу кредиторам, внесення на розгляд загальних зборів питання про 
зміну органів управління банком залучення осіб, уповноважених 
інвесторами виконувати належні заходи.

Шляхом призначення тимчасової адміністрації.
Цей метод є достатньо дієвим і можна побачити, що остан-

ні три роки НБУ активно ним користується. За допомогою цього 
заходу певну кількість українських банків вдалося врятувати від 
ліквідації.

Оскільки ці методи не завжди приносять позитивний резуль-
тат, самі акціонери банків можуть вирішувати свої проблеми і 
використовувати злиття чи об’єднання установ як один з методів 
фінансового оздоровлення. Так, менш фінансово стійка установа 
приєднується до більш стійкої, унаслідок чого уникає банкрутства.

Отже, щоб подолати фінансову кризу і вирішити проблему ко-
мерційних банків варто запропонувати наступні дії:

− провести оптимізацію системи управління ризиками, що 
дозволяє їх передчасно виявити і мінімізувати;

− створити на основі головного офісу потужний аналітич-
ний, методологічний і розрахунковий центр, що дозволить змен-
шити витрати на аналогічні децентралізовані служби при струк-
турних підрозділах;

− проводити єдину процентну, тарифну політику для кожно-
го структурного відділу;

− знизити імовірність здійснення фінансових махінацій спів-
робітниками банку;

− уникати витрат, пов’язаних з економічно необґрунтовани-
ми покупками основних і нематеріальних активів;
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− зменшити залежність комерційного банку від некомпе-
тентних дій співробітників структурних відділень;

− створити комплексну систему ризик-менеджменту (забез-
печує надійний процес виявлення, оцінки, контролю та моніторин-
гу всіх видів ризику на всіх рівнях організації.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Протягом останніх десятиліть у сфері світового банківсько-
го бізнесу спостерігається стійка тенденція диверсифікації видів 
банківської діяльності [1]. Зокрема в сучасній Українській банків-
ській системі через високу потребу інноваційного сектору еконо-
міки в інвестиціях, з метою розширення джерел отримання додат-
кових прибутків, створюються банки, що працюють професійно 
в сфері інновацій. Інноваційні банки – це різновид комерційних 
банківських установ, що спеціалізуються на фінансуванні та кре-
дитуванні інноваційних проектів, тобто різних науково-технічних 
розробок, починаючи від проектування чи створення дослідного 
зразка до масового впровадження. Кредитування такими банками 
забезпечується шляхом придбання відповідних акцій, а також роз-
міщення облігаційних позик [2]. Варто зазначити те, що на сьогод-
нішній день розвиток спеціалізованого інноваційного банкінгу є 
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досидь перспективним видом діяльності, його можна вважати най-
більш затребуваним з боку суб’єктів інноваційної діяльності.

Незважаючи на важливість функцій інноваційних банків в 
Україні, на даний час існує ряд проблем їх функціонування у бан-
ківському просторі держави:

1. Недостатнє нормативно-правове регулювання питань роз-
витку інноваційної інфраструктури та інноваційних банків [3]. 
В Україні відсутній єдиний нормативно-правовий акт, норми яко-
го врегульовували би відносини у сфері банківської діяльності, 
зокрема функціонування інноваційних банків. Правовим доку-
ментом загального спрямування, що виділяє інноваційні банки як 
важливий елемент забезпечення функціонування інноваційної інф-
раструктури, є Постанова Верховної Ради України «Про Концеп-
цію науково-технологічного та інноваційного розвитку України» 
від 13 липня 1999 р.

2. Відсутність державної підтримки інноваційних банків та 
економічного стимулювання їх створення. Оскільки держава не за-
безпечує умови та гарантії повернення грошей, не надає пільг для 
інноваційних банків, у зв’язку з чим банківські установи віддають 
перевагу більш стабільній і традиційній діяльності, що зумовлює 
незначну частку інноваційних установ у банківській системі.

3. Надзвичайно високий ризик банків при фінансуванні та 
участі в управлінні інноваційними проектами, у зв’язку з чим ін-
новаційні банки неохоче надають фінансові ресурси новаторам [3]. 
Це зумовлює в свою чергу проведення жорсткого конкурсу по від-
бору кращих інноваційних проектів та фінансування невеликої їх 
кількості.

4. Недостатнє застосування особливих технологій, інстру-
ментів та схем фінансування, відсутність відповідної кваліфікації 
банківського персоналу, відсутність якісного методичного забезпе-
чення щодо оцінки специфічних ризиків інновацій та оцінки ефек-
тивності інноваційних проектів.

5. Заорганізованість процедури державної реєстрації, ліцен-
зування, сертифікації, системи контролю та дозвільної практики, 
регулювання орендних відносин [4].

Незважаючи на негативні моменти, функціонування інно-
ваційних банків в Україні має значний потенціал та перспективи 
розвитку. Держава повинна стимулювати створення спеціалізова-
них інноваційних банків шляхом встановлення відповідних пільг 



62

з оподаткування коштів, що інвестуються для досягнення техно-
логічних змін, змін до порядку розподілу коштів від податку на 
додану вартість [5]. Також, потрібно запровадити механізми дер-
жавного страхування ризиків інноваційної діяльності за рахунок 
спеціально створеної страхової компанії. Варто зазначити й те, що 
розробка профілактичних заходів для попередження нецільового 
використання кредитів, призначених для інновацій, має також ва-
гоме значення для розвитку інноваційних банків, оскільки забезпе-
чить раціональне використання коштів учасниками інноваційного 
процесу. Важливим для розвитку даних установ є створення роз-
галуженої системи інноваційних банків, що має сприяти реаліза-
ції наукового потенціалу у повній мірі. Варто також виділити дві 
основні думки щодо розвитку інноваційних банків: перша перед-
бачає їх розвиток під контролем єдиного державного інноваційно-
інвестиційного банку, на який покладатимуться функції дер-
жавного стимулювання діяльності банків в сфері фінансування 
інновацій — таким чином держава виступає гарантом нормального 
функціонування інноваційних установ в Україні; друга думка пе-
редбачає створення спеціалізованої фінансово-кредитної устано-
ви, в якій як засновники візьмуть участь як держава, так і приватні 
інвестори.

Отже,функціонування інноваційних банків України містить 
ряд проблем, які мають негативний вплив, проте завдяки наявнос-
ті значного наукового потенціалу, що виступає основним каталі-
затором створення даних установ, можна говорити про перспек-
тивність розвитку інноваційних банків, їх розгалуженої системи та 
підвищення якісних характеристик.
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ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ В 
СФЕРІ ФОРМУВАННЯ ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ

Як відомо, однією з найголовніших функцій Національного 
банку України є — забезпечення стабільності державної грошової 
одиниці — гривні [1]. Для того, щоб дана функція виконувалась не-
обхідна постійна наявність золотовалютних резервів. Золотовалют-
ний резерв (ЗВР) — це частина національного багатства України, 
до складу якої входять активи, визнані світовим співтовариством 
як міжнародні і яка перебуває під контролем Національного банку 
та призначена для прямого чи непрямого регулювання платіжного 
балансу шляхом проведення валютних інтервенцій та інших цілей, 
передбачених законодавством України [2]. Експерти вважають, що 
тенденція падіння ЗВР буде зростати, оскільки починаючи з грудня 
цього року їх обсяг скоротився майже на 12 %. Основними при-
чинами такого спаду є те, що Україна виплачує зовнішні борги, а 
вони беруться із ЗВР. Також іншою причиною є зростання курсу 
долара, що аж ніяк не позитивно вплинуло, оскільки дані резерви 
виміряються саме за його курсом.

НБУ у силу об’єктивних та суб’єктивних причин не в змозі 
постійно контролювати надходження даних резервів та їх продук-
тивно розподіляти. У силу своїх функції він намагається забезпечи-
ти стабільність гривні, але, як бачимо, з урахуванням світової еко-
номічної кризи та нестабільності міжнародних валют дана функція 
виконується не завжди ідеально. З іншою сторони інформація про 
те, як розподіляють ці резервів є закритою навіть для Парламенту 
та Національної Ради України. Тому постає питання ефективного 
регулювання та управління ними, але невідомо як, оскільки зако-
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нодавством чітко не визначено процес використання цих резервів 
[4]. Натомість НБУ надає інформацію про валютні резерви МВФ. 
Окрім цього, коли НБУ розміщує резерви за кордоном це свідчить 
про те, що він погоджується на умови угоди з іншими країнами, а 
це йде всупереч фінансовій незалежності держави.

Як бачимо проблеми даного правового регулювання НБУ за-
лишаються актуальними і на сьогоднішній день. Це говорить про 
те, що практика не відповідає закріпленим нормам у законодавстві. 
Законом про НБУ чітко встановлено його повноваження, функціях, 
основні шляхи підтримання економіки країни, статус. Але навіть 
усупереч чітко регламентованому та затвердженому порядку букві 
закону, реалії досить не втішні. Необхідно врахувати ті фактори, 
які формують ЗВР більш глобально. На приклад, напрямок розви-
тку монетарної політики, рівня стабільності національної еконо-
мічної системи, загального рівня ВВП, рівень інфляції.

Чинне законодавство закріплює, що до ЗВР входить лише 
резерви НБУ. Професіоналізм посадових осіб також грає важливу 
роль при збільшенні ЗВР. Так, на приклад, уповноважені з даних 
питань не можуть виробити певної стабільності. Ще з моменту 
проголошення незалежності до сьогодення показники постійно ко-
ливаються. У лютому 2010 р. втрати ЗВР були близько 4 мільярдів 
доларів США. З початку даного року до сьогоднішнього дня відтік 
ЗВР складає близько півмільйона доларів США. Тенденція постій-
ної зміни і коливання не призводить до усталеності та стабільнос-
ті. Постає необхідність у реорганізації штабу усіх управлінських 
структур до меж компетенції яких входить дане питання. Іншими 
словами необхідні «нові розуми», що могли б чітко знайти шляхи 
до вирішення даних нестабільностей. Зокрема, перше, що необхід-
но втілити в життя це внести зміни до чинного законодавства. А 
саме затвердити норми, які б чітко регламентували та розподіляли 
повноваження між ВРУ та НБУ, а саме шляхи їх координації. Та-
кож працівники НБУ мають прислухатися до експертів у сферах 
економічної теорії та фінансового права. ЗВР можуть збільшувати-
ся, якщо органи державної влади будуть частіше враховувати між-
народний досвід. Так підвищення питомої ваги золота на 15 % буде 
дорівнювати європейським стандартам, іншими словами оптиміза-
ція ЗВР — найкращий шлях до того, щоб їх показник завжди був 
стабільний і не падав.
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БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Останнім часом проблеми банківського кредитування дедалі 
більше впливають на розвиток економіки. В останні десятиріччя 
в Україні спостерігається стрімкий розвиток банківського креди-
тування. Банківська система стає провідним сектором економіки. 
Водночас протягом останніх років Україна дедалі гостріше від-
чуває проблеми кредитування. Безвідповідальність клієнтів банку 
спричиняє зростання рівня простроченої позичкової заборгованос-
ті. Велика кількість банків потерпають від недосконалої оцінки 
ризиків і вимушені завищувати відсоткові ставки за кредитами, від 
чого, своєю чергою, потерпають позичальники [1].

Процес економічних перетворень в Україні після проголо-
шення незалежності розпочався з реформи банківської системи, 
яка продовжує розвиватись і модернізуватись і на сьогодні. Комер-
ційні банки стали центральною ланкою ринкової системи функ-
ціонування економіки, в умовах якої банківська справа набуває 
надзвичайної ваги у суспільному житті. Банки своєю діяльністю 
активно впливають на всі економічні й соціальні процеси у країні. 
У ринкових умовах з банківською справою постійно стикаються 
майже всі члени суспільства, чим зумовлюється необхідність того, 
щоб усі члени суспільства були добре обізнаними з банківською 
діяльністю [2].
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Банківська система України розвивалась прискореними тем-
пами. Переломним у її розвитку став 2008 р., за підсумками якого 
ВВП виріс лише на 2,1 %, а промислове виробництво знизилося на 
3,1 %. Відбувся спад внутрішнього та зовнішнього попиту. Ката-
строфічне погіршення економічної ситуації поглиблювалось різким 
знеціненням гривні, яка за останні місяці 2008 р. впала на 60 % [3].

Оскільки до кризи більшість кредитів видавались у іноземній 
валюті, то через девальвацію гривні знизилась платоспроможність 
позичальників повертати кошти. У такій ситуації посилились тен-
денції до зміни структури власності й активного втручання НБУ 
у фінансову політику. Причиною виникнення кризи в Україні є 
залучення банками зовнішніх запозичень з метою кредитування 
в Україні. Причому важливим є те, що переважно здійснювалося 
споживче кредитування населення. Тобто гроші сплачували не на 
реальний розвиток економіки, а на споживання матеріальних благ.

Головною проблемою стало те, що гроші надавалися спо-
живачам на тривалий термін, але через світову фінансову кризу 
іноземні банки спочатку зробили жорсткішими умови залучення 
кредитів в Україну, а незабаром взагалі перестали надавати кре-
дити українським банкам. Беручи до уваги статистичні дані НБУ 
останніх років, стає помітним сповільнення темпів розвитку кре-
дитування в Україні. У 2008 р. обсяги виданих кредитів становили 
734 млрд. грн.. у 2009 р. — 723 млрд. грн.. у 2010 р., порівняно з 
2009 р. обсяги наданих кредитів скоротилися на 7 млрд. грн.

Впродовж 2011 р. загальний обсяг кредитування збільшився 
тільки на 10 %, що було повільніше, ніж зростання ВВП [3]. Жор-
стка валютно-кредитна політика НБУ та проблеми з ліквідністю 
банків в Європі вплинули на вартість фінансування українських 
банків у 2011 р. Це підштовхнуло банки до відповідного підви-
щення ставок за кредитами. Хоча ситуація з ліквідністю трохи по-
кращилася у грудні 2011 р. і січні 2012 р., ця ліквідність головним 
чином короткострокова.

Зростанню обсягів банківського кредитування в Україні, пе-
решкоджають ряд чинників, а саме:

– відносно високий рівень ризиків банків: валютного і кре-
дитного – через значну доларизацію активів банківської системи; 
операційних і регуляторних – через політичну нестабільність та 
мінливе нормативно-правове середовище; ліквідності – через пе-
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реважання короткострокових пасивів у структурі ресурсної бази і 
збереження ризиків її відтоку, обмежених можливостей рефінансу-
вання зовнішніх запозичень;

– збереження великої частки неробочих активів через відкла-
дені кредитні ризики за реструктуризації банками проблемної за-
боргованості;

– збереження низького рівня довіри внутрішніх і зовнішніх 
інвесторів та кредиторів до банківської системи, що обмежить 
можливості залучати додаткові фінансові ресурси на внутрішньо-
му та зовнішньому ринках капіталу;

– низький рівень фінансування іноземними групами своїх 
дочір ніх українських банків через високі кредитні і девальваційні 
ризики, а також через проблеми з ліквідністю самих материнських 
груп.

Специфіка сучасної практики кредитування полягає в тому, 
що українські банки не мають довершеного механізму оцінки кре-
дитоспроможності позичальника, що є заставою їхньої фінансової 
безпеки.

Не можна не погодитись з Л. Б. Євтухом, що для підвищення 
ефективності функціонування системи банківського кредитування 
потрібно дотримуватись працівникам банку встановлених стан-
дартів кредитування, інструкцій; забезпечувати високий рівень 
професійної підготовки банківських працівників; встановлювати 
довготермінову співпрацю між позичальником та кредитором; вес-
ти загальнодержавний офіційний реєстр виданих кредитів; приді-
ляти більшу увагу відбору інвестиційних проектів тощо
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РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
ЯК  ОДИН З НАПРЯМКІВ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Туризм є однією з найбільш динамічних та перспективних 
галузей світової економіки. Його частка становить близько 12 % 
світового валового внутрішнього продукту, 7 % загального обсягу 
інвестицій, 11 % світових споживчих витрат, 5 % усіх податкових 
надходжень і третину світової торгівлі послугами. За прогнозами 
експертів, число поїздок в світі до 2020 р. досягне 1,6 млрд. турист-
ських прибуттів, з яких 717 млн. припаде на Європу [1].

Туризм істотно впливає на економічний розвиток держави, 
сприяє створенню нових робочих місць, є джерелом поповнення 
бюджету та припливу валютних надходжень, поєднує прибутко-
вість з екологічною рівновагою.

Враховуючи велике значення туристичної галузі, Україна за-
декларувала її одним з пріоритетних напрямів розвитку національ-
ної економіки. Проте Україна, маючи усі передумови, не приділяла 
належної уваги розвитку туризму. У зв’язку з такою ситуацією пи-
тання проведення якісної оцінки та регулювання туристичної при-
вабливості регіону набувають значної актуальності.

Рівень забезпеченості України туристичними ресурсами є 
дуже високим. По-перше, в Україні значна кількість унікальних 
та естетично привабливих природних ландшафтів, що придатні 
для тривалого відпочинку та пригодництва у поєднанні з місцеви-
ми пам’ятками культури та природи. Зокрема, це гірські території 
Карпат (гірськолижні центри, наприклад, Ворохта) та Криму (на-
приклад, Ай-Петрі), приморські ресурси Південного берегу Кри-
му та морських прибережних територій Одеської, Миколаївської, 
Херсонської, Запорізької і Донецької областей, річкові ресурси, що 
передусім пов’язані із мальовничими ландшафтами навколо Дні-
пра, Десни, Південного Бугу тощо.

По-друге, в Україні сконцентрована величезна кількість 
культурно-історичних ресурсів. Так, Центральна Україна багата на 
історичні пам’ятки, пов’язані із запровадженням і розвитком укра-



69

їнської державності та культури, Південна Україна є територією, 
де виявлено чимало пам’яток античної культури, Західна Україна 
виділяється етнічними особливостями, пам’ятками фольклору, на-
родної архітектури.

В Україні налічується понад 200 тис. об’єктів пізнаваль-
ного туризму, понад 300 музеїв [2]. Всесвітньо відомими є 
історико-культурні заповідники (Києво-Печерський, Переяслав-
Хмельницький, Хортиця, Поле Полтавської битви) та історико-
архітектурні заповідники (Львівський, Кам’янець-Подільський, 
Новгород-Сіверський, Софіївський). Важливе значення мають 
палацово-паркові комплекси (Воронцовський, Лівадійський), ста-
ровинні замки (Мукачівський на Закарпатті, Луцький на Волині), 
фортеці (генуезькі фортеці Криму — Судак, Ялта, Феодосія; Хо-
тинська на Буковині, Кам’янецька на Поділлі), залишки стародавніх 
міст (Ольвії, Херсонеса, Неаполя Скіфського), місця паломництва 
(Печерська, Почаївська Лаври). І це далеко не остаточний перелік 
природних та історико-культурних туристичних ресурсів України.

Водночас рівень забезпеченості України туристичною інфра-
структурою є недостатнім. Найістотніша проблема — відсутність 
достатньої кількості готельних комплексів, мотелів, хостелів. Так, 
станом на 2012 р. в Україні функціонує лише 6041 підприємство 
готельного типу [3].

Звертаючи увагу на транспортну інфраструктуру, зазначимо, 
що незважаючи на загальне збільшення довжини доріг з твердим 
покриттям, проблемою залишається стан та якість дорожньої сис-
теми України.

Основу державного регулювання туризму становить закон 
України «Про туризм» [4], що визначає загальні правові, організа-
ційні та соціально-економічні засади реалізації державної політи-
ки України в галузі туризму та спрямований на забезпечення прав 
громадян на відпочинок та інших прав при здійсненні туристичних 
подорожей.

Постановою Верховної Ради України № 11-VII [5] від 25 груд-
ня 2012 р. створено Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, 
спорту та туризму [6], що передбачає створення організаційно-
правових та економічних засад становлення туризму та його інф-
раструктури як важливого засобу культурного та духовного ви-
ховання громадян України, відтворення їх трудового потенціалу. 
Нажаль, в Україні сьогодні фактично відсутня якісна реклама та 
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глибинна інформація про тури по країні та послуги, які надаються, 
готелі, санаторії тощо.

Інвестування галузі туризму передбачає сукупність умов, ре-
сурсів і заходів, необхідних для здійснення інвестиційного проце-
су. Значна увага звертається саме на залучення іноземного капіталу.

Підсумовуючи все вищезазначене, можна стверджувати, що 
успішність функціонування національної туристичної галузі за-
лежить, в основному, від ефективної системи управління та коор-
динації всіх компонентів туристичної привабливості: від турис-
тичних ресурсів та інфраструктури до залучення інвестицій в їх 
розвиток та якісне обслуговування. Все це вимагає пошуку шляхів 
не лише покращення стану окремих складових туристичної при-
вабливості, але й визначає необхідність комплексного пошуку за-
ходів її підвищення та максимальної кооперацій і координації всіх 
суб’єктів туристичного господарства.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ 
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Можна виділити декілька головних проблем розвитку сіль-
ських територій, що потребують негайного вирішення: це деін-
дустріалізація сільського господарства, житлові умови, державна 
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підтримка села, соціальні проблеми, оплата праці та бідність та, як 
наслідок, демографічні проблеми.

Формування соціально-економічних умов розвитку села ра-
зом з організаційно-технологічними особливостями аграрного 
виробництва, у якому основним засобом виступає земля, а пред-
метом праці слугує сукупність сільськогосподарських культур і 
видів продуктивних тварин, створюють специфічний спосіб життя 
сільського населення держави, що знаходиться в основі організації 
аграрного виробництва як сектору народногосподарського комп-
лексу.

Аграрний сектор, який охоплює сільське господарство та хар-
чову й переробну промисловість, забезпечує продовольчу безпеку 
й продовольчу незалежність країни, близько 60 % фонду спожи-
вання всього населення. Цей сектор економіки посідає друге місце 
у товарній структурі експортних поставок. Сільська мережа роз-
ташована по всій території держави, де постійно проживає понад 
третини загальної кількості населення країни. Отже, українське 
село — це понад 28 тисяч населених пунктів. Працездатна чисель-
ність сільських жителів налічує 8,3 млн. осіб. З них працююча ка-
тегорія працездатного населення у сільському господарстві дорів-
нює 3,8 млн. осіб, тобто 45 %. Із числа зайнятих 40 % працювало 
за межами свого населеного пункту, а 71 % — у містах і селищах 
міського типу. Таким чином, безпосередньо у сільськогосподар-
ському виробництві України зайнято не більше 2,3 млн. жителів 
села працездатного віку. Разом з тим необхідно підкреслити, що 
протягом останніх кількох років, кількість сільських жителів, які 
працюють за кордоном, збільшилась майже на 55 тис. осіб. Фак-
тично ця цифра в декілька разів більша [1, С. 35-39].

Слід зазначити, що продовольча криза стала явищем резонанс-
ного характеру в планетарному розвитку суспільного буття, скорі-
ше — системного посилення жорстокості різноманітних умов, тіс-
но пов’язаних з процесом відтворення продовольчих ресурсів для 
забезпечення наростаючої світової чисельності населення. Ситуа-
ція, що склалася в світі з продовольством, безпосередньо стосуєть-
ся і України. З одного боку, продовольча криза не обминула і нашу 
державу, а з іншого — в Україні є реальні можливості для збіль-
шення виробництва й експорту, зокрема зерна. Урожай зернових 
щорічно становить в середньому 34 — 40 млн. тонн. За оцінкою 
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міжнародних фінансових організацій, при умові вкладення відпо-
відних інвестицій у перспективі можна довести урожай зернових 
культур до 70 млн. тонн і стати важливим постачальником продо-
вольства на світовий ринок.

Сьогодні у виробничій сфері України спостерігається досить 
стрімка тенденція до деіндустріалізації сільського господарства. 
Основний капітал в галузі зменшився в 1,7 рази. Частка інвестицій 
в сільське господарство в народногосподарському комплексі скоро-
тилася з 24 до 6 %. Різко знизився демографічно-відтворювальний 
процес на селі, активізувалась міграція сільської молоді за кордон, 
що нині набуло визначального впливу на деградацію українського 
села. До тенденції сільської бідності слід віднести такі. По-перше, 
сільське населення має значно нижчі темпи (відставання становить 
30-60 %) зростання заробітної плати і відповідне формування до-
ходів сільського домогосподарства. По-друге, перехід частини на-
селення працездатного віку в число безробітних (рівень безробіт-
тя в регіоні, зокрема серед сільського населення віком від 35 до 
55 років, становить понад 8 %), матеріальна допомога на випадок 
безробіття яких майже в два рази нижча, ніж для міського безро-
бітного населення. По-третє, сільське населення регіонів має біль-
ші бар’єри в доступі до системи соціальних пільг і виплат, кому-
нального обслуговування. Цей факт посилює сільську бідність та 
негативно позначається на розвитку демографічного й трудового 
потенціалу регіону [2, С. 41-43].

Отже, нинішній соціально-економічний стан українського 
села, аграрного сектору економіки перебуває в критичній фазі, яка 
тягне за собою дестабілізацію всього народногосподарського комп-
лексу країни. Сучасний стан українського села, його соціально-
економічної інфраструктури, культурно-побутові умови населен-
ня, рівень оплати праці є незадовільними [3, С.86-89]. Вирішення 
цих неможливо без всебічної допомоги від держави і потребує 
значних інвестицій, переходу на якісно новий рівень розвитку еко-
номіки аграрного сектору на основі передових технологій. Держа-
ва має виробити цілісну саморегульовану систему для вирішення 
економічних, соціальних проблем та забезпечити продовольством 
належної якості населення, стати провідним експортером сільгос-
ппродукції.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ 
ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ 

УКРАЇНА — ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

Переговорний процес щодо Угоди про асоціацію Україна — 
ЄС (далі — УА) був розпочатий 5 березня 2007 р. і тривав майже 
п’ять років. Назва угоди була попередньо узгоджена міністрами за-
кордонних справ Європейського Союзу 22 липня 2008 р. у Брюс-
селі на засіданні Ради ЄС. Про завершення переговорів договірні 
сторони оголосили під час саміту Україна — ЄС, що відбувся в 
Києві 19 грудня 2011 р. Підписання даної Угоди планується на лис-
топад 2013 р.

Для нашої держави підписання Угоди про асоціацію (УА) 
матиме цілу низку наслідків як фіскального, так і інституційного 
характеру. Ключовий компонент Угоди про Асоціацію — це на-
ближення законодавства та адміністративних процедур України до 
відповідних норм та процедур ЄС. Це завдання покладено на сек-
тор державного управління, і його реалізація визначатиме вплив 
та довгострокові наслідки УА для країни у цілому. Угода містить 
перелік з понад 350 директив та інших нормативних актів ЄС, з 
якими має бути поступово гармонізоване законодавство України.

Основний текст Угоди містить понад 900 сторінок, 80 % яких 
займає торгівельним питанням стосовно зони вільної торгівля між 
Україною та ЄС. Дана зона має бути створена не пізніше, ніж через 
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10 років після підписання Угоди. 15 % тексту Угоди займає еконо-
мічне та секторальне співробітництво. Цей розділ разом з розді-
лом про торгівлю є ядром угоди, містить конкретні заходи із впро-
вадження законодавства ЄС (усього близько 300 документів), що 
вплине на реформування всієї економіки.

Угода базується на тому, що сторони мають спільні цінності: 
верховенство права, повагу до демократії, прав людини і її осно-
вних свобод, зокрема, прав національних та інших меншин, а та-
кож керуються принципами вільної ринкової економіки.

Наведемо ряд моментів, що мають вплинути на соціально-
економічне життя не тільки всієї країни, але й кожного пересічного 
громадянина нашої держави:

1) Зменшення корупції. Кожен розділ Угоди базується на бо-
ротьбі з корупцією в державній та приватній сфері. Зміни відбу-
дуться в управлінні державними фінансами та плануванні держав-
ного бюджету. Зміняться функції КРУ та Рахункової палати.

2) Посилення захисту прав споживачів. Вводяться європей-
ські стандарти контролю якості продукції. Ліквідуються мита на 
імпорт. Українські товари стануть максимально безпечними та 
продаватимуться на європейських ринках. Українці, в свою чергу, 
отримають дешевші європейські товари.

3) Переваги для малого та середнього бізнесу. В Україні стане 
вигідно виробляти товари. Продукція взагалі не буде сертифікува-
тися. Скасовуються ГОСТи і технічні умови. Імпортери зможуть 
легше оформлювати товари на митниці, митна вартість визначати-
меться за контрактом.

4) Експорт товарів в ЄС. Приблизно до 383 млн. євро змо-
же заробити Україна за рахунок скасування ввізних мит до ЄС. На 
83 % українських сільськогосподарських товарів запровадиться 
нульова ставка з першого дня дії Угоди. Пришвидшиться процеду-
ра сертифікації при виході на ринки ЄС.

5) Експорт послуг в ЄС. Українські компанії зможуть надава-
ти послуги громадянам ЄС, для цього матимуть право відправляти 
своїх фахівців у ЄС. Українські компанії зможуть відкривати свої 
філії на території європейського союзу, а інвестиції матимуть до-
датковий захист.

6) Соціальна політика та освіта. Вводиться 4 додаткові дня 
відпустки. Забороняється платити жінкам менше, ніж чоловікам. 
Має вдосконалитись система первинної медичної допомоги. На-
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вчальні програми у вузах і ПТУ будуть рівнозначними та уніфіко-
ваними з програмами у вузах ЄС. Українські дипломи і кваліфіка-
ції для роботи в ЄС визнаватимуться дійсними.

7) Чистіше та безпечніше довкілля. Введуться нові стандарти 
на якість повітря та води, зміняться методи контролю стану довкіл-
ля, управління сміттєзвалищами та переробкою сміття. Українські 
підприємства мають зробити свої виробництва безпечнішими.

8) Космос, наука і технології. Інформаційне суспільство. Пла-
нується сумісна праця над створенням європейської навігаційної 
системи — конкурента GPS. Європейський Союз користувати-
меться нашими технологіями ракетобудування [1, 2].

З розвитком і впровадженням в життя всіх вищезазначених 
пунктів з Договору про Асоціацію Україна вийде на якісно новий 
рівень життя як економічно, так і соціально. Досягнення та реалі-
зація всіх цілей, що містяться в ньому, є можливим лише за плід-
ної, цілеспрямованої праці всієї країни.
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КАДРОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В рыночных условиях хозяйствования важное (если не ре-
шающее) значение приобретает экономическая безопасность всех 
субъектов предпринимательской и других видов деятельности [1].

Экономическая безопасность фирмы (предприятия, органи-
зации) — это такое состояние корпоративных ресурсов (ресурсов 
капитала, персонала, информации и технологии, техники и обо-
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рудования, прав) и предпринимательских возможностей, при ко-
тором гарантируется наиболее эффективное их использование для 
стабильного функционирования и динамического научно– техни-
ческого и социального развития, предотвращение внутренних и 
внешних отрицательных влияний (угроз) [1].

В свою очередь, достижение экономической безопасности 
невозможно без обеспечения важной её составляющей — кадро-
вой безопасности, так как персонал, кадры первичны для лю-
бой ее составляющей (финансовой, информационной, технико-
технологической, правовой, экологической).

Кадровая составляющая — это комбинация составляющих 
(финансовая, карьерная, безопасность труда, информационная без-
опасность, пенсионно-страховая безопасность, безопасность владе-
ния современными знаниями, психологически-коммуникационная 
безопасность), которые связаны между собой и рассматриваются 
как единое целое.

Следовательно, обеспечение кадровой безопасности является 
необходимым условием безопасного функционирования предпри-
ятия. Персонал воздействует на экономическую безопасность че-
рез следующие направления:

− удачный подбор персонала;
− оптимальное число работающих;
− профессиональная подготовка кадров;
− правильная организация и дисциплина труда;
− мотивация персонала;
− сохранение коммерческой тайны.
Обеспечение кадровой безопасности — это система, комп-

лекс мер по предотвращению рисков связанных с персоналом, его 
интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в це-
лом.

Меры по обеспечению кадровой безопасности целесообразны 
в следующих ситуациях:

− при подборе кандидатов на вакантные должности;
− при работе с трудовым коллективом;
− при служебных разбирательствах в связи с чрезвычайными 

происшествиями;
− при планировании увольнения сотрудников [2].
В Кодексе законов о труде Украины указан ряд документов, 

напрямую влияющих на безопасность предприятия, и служба пер-
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сонала как раз обязана обеспечить их наличие, правильность, ра-
ботоспособность и отсутствие негативных юридических послед-
ствий.

К таким документам, в первую очередь, относятся:
− трудовой договор;
− правила внутреннего трудового распорядка;
− договор о полной индивидуальной (коллективной) матери-

альной ответственности;
− документация по охране труда и др.
Итак, можно сделать вывод, что обеспечение кадровой без-

опасности является необходимой составляющей экономической 
безопасности предприятия. Обеспечить кадровую безопасность 
на предприятиях Украины можно при принятии следующих мер: 
наличие и применение документов, напрямую влияющих на без-
опасность предприятия; внедрение уникальной технологии кадро-
вой безопасности, которая позволит не только эффективно бороть-
ся с мошенничеством и воровством сотрудников, но и обеспечит 
управление рисками при подборе персонала. Обеспечение кадро-
вой безопасности необходимо осуществлять в взаимосвязи всех её 
составляющих.
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МЕТОДИ Й ГОЛОВНІ ВАЖЕЛІ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ

Найважливішими питаннями, за умов, що склалися в Украї-
ні, є формування сучасного трудового мотивування, створення та 
використання нових методів оцінки якості роботи персоналу на 
підприємствах, які мотивували б працівників та сприяли високій 
результативності.



78

З погляду управління мотивація це по-перше, функція управ-
ління, що створює у підлеглих стимули до праці з максимальною 
віддачею та прибутком для підприємства. По-друге, прямий і не-
прямий вплив на персонал для його орієнтації та розвитку трудо-
вого потенціалу.

Основи сучасних концепцій мотивування закладено у пра-
цях відомих зарубіжних учених: Ф. Мак-Клелланда, А. Маслоу, 
Л. Портера, Ф. Тейлора та інших, також такі вітчизняні вчені, як: 
Г. Дмитренко, М. Туган-Барановський та інші.

Під час управління персоналом на підприємствах використо-
вують методи мотивування, які спонукають до тих чи інших дій, а 
саме:

− організаційно-розпорядчі — встановлюють допустимі 
норми поведінки, пояснюють мету та завдання трудової діяльнос-
ті, методи базуються на змушенніі до виконання діяльності, спра-
ведливому нормуванні праці, створенні сприятливих умов праці 
[2, С. 112].

− соціальні або соціально-психологічні (неекономічні або 
нематеріальні);

− економічні (матеріальні).
На думку В. Т. Жигалова та Л. М. Шимановської, за допо-

могою цих методів можна досягти: дотримання організованості та 
впорядкованості у трудовій діяльності персоналу; контролю та ко-
ординації в роботі [3, С. 41].

Соціальні методи — система важелів впливу на процеси фор-
мування та розвитку ефективних комунікацій [2, С. 149].

До складу соціальних методів учений Е. Е. Вершигора [4, С. 
113] відносить: соціальне прогнозування — визначає методи со-
ціального впливу; соціальне нормування — наявність норм, які 
встановлюють порядок поведінки; соціальне регулювання — під-
тримання справедливості у колективі та соціальне планування — 
постановка цілей.

Психологічні методи — методи, що спрямовані на конкретну 
особистість робітника. Вони використовуються з метою встанов-
лення найбільш сприятливого психологічного клімату.

Жигалов В. Т. та Л. М. Шимановська розглядають такі основні 
групи психологічних методів управління мотивуванням персоналу 
підприємств [3, С. 48]: методи психологічного спонукання — роз-
виток ініціативи; методи формування і розвитку трудового колек-
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тиву; методи гуманізації стосунків; методи професійного відбору і 
навчання — розвиток компетентності співробітників.

Дороніна М. С. [2, С. 116-117] виділила основні способи пси-
хологічного мотивування персоналу: переконання — зміни думок 
особи на основі обґрунтованої версії; спадковість — прагнення 
людини до спадкоємства; залучення — активізація виконання дій; 
навіювання — вплив на психіку людини; психологічний тиск — 
активізація страхів об’єкта мотивування.

Економічні методи займають головне місце серед методів 
впливу на трудову діяльність персоналу. Маслов Є.В. економічні 
методи визначає, як систему мотивів та стимулів, що спонукають 
весь персонал до ефективної трудової діяльності для досягнення 
загальних результатів [1, С. 52].

Серед економічних методів мотивування в управлінні персо-
налом можна виділити: планування, комерційний розрахунок, ці-
нова політика, фінансова політика та інше.

Одним з основних методів мотивування трудової діяльності 
персоналу є заробітна плата, яка дає змогу контролювати матері-
альні інтереси персоналу підприємства, забезпечувати зростання 
його життєвого рівня.

Комплексне використання економічних методів дасть змогу 
підвищити ефективність роботи персоналу, але рекомендується 
використовувати підвищення оплати праці як короткостроковий 
метод мотивації. Тому останнім часом керівники почали опанову-
вати нематеріальні методи мотивації.

Нематеріальна мотивація — це процес спрямований на немо-
нетарне заохочення та формування корпоративного духу працівни-
ків, що сприяє підвищенню інтересу персонала до роботи.

Нематеріальну мотивацію поділяють на: нормативна моти-
вація — це заохочення людини до певної поведінки шляхом пе-
реконання, навіювання; примусова мотивація, заснована на вико-
ристанні влади; стимулювання — це дія безпосередньо на особу, 
зовнішні обставини за допомогою благ — стимулів.

На сьогоднішній день використання матеріального заохочен-
ня без орієнтування на нематеріальну мотивацію не принесе кра-
щого ефекту як при використанні цих двох методів. Нематеріальна 
мотивація повинна бути пріоритетом, частиною культури компанії, 
яка базується на внутрішніх потребах працівників, а монетарна 
мотивація повинна носити додатковий преміальний характер.



80

Таким чином, неможливо створити єдиний мотиваційний під-
хід до людей, які працюють на підприємствах різних типів, щоб 
вітчизняні підприємства вижили в сучасних умовах, на них має 
працювати висококваліфікований персонал, мотивований на до-
сягнення цілей організації за допомогою ефективних методів, такі 
як економічні, але мотиваційний механізм на підприємстві пови-
нен більшою мірою ґрунтуватися на нематеріальній мотивації, бо 
основа трудової діяльності є людські взаємовідносини.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПАКЕТ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Результатом развития экономических отношений в Украине и 
других странах является изменение содержания и формы социаль-
ного обеспечения. Наряду с традиционными формами появляются 
новые социальные инструменты, которые характеризуют социаль-
ную ответственность работодателя и являются инструментами мо-
тивации персонала. Дополнительный социальный пакет (СП) для 
работника следует рассматривать как эффективный способ моти-
вации персонала и повышения уровня продуктивности труда [3].

Следует отметить, что существует основной (базовый) СП, 
который заключается в гарантировании минимальных условий 
труда и предоставлении льгот и гарантий, предусмотренных дей-
ствующим законодательством и дополнительный пакет, который 
включает различные материальные блага, предоставляемые ра-
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ботодателем по собственной инициативе [4]. Наличие на пред-
приятии дополнительного СП имеет правовые основания — ст. 
9-1 Кодекса законов о труде предусматривает, что «предприятия, 
учреждения, организации в пределах своих полномочий и за счёт 
собственных средств могут устанавливать дополнительные по 
сравнению с законодательством трудовые и социально-бытовые 
льготы для работников» [1]. Но какие именно «дополнительные» 
законодательство не уточняет.

Актуальность проблемы обусловлена тем, что, учитывая 
существенные недостатки в социально-трудовой сфере, наполне-
ние и предоставление СП на предприятиях (как частных, так и 
государственных) не соответствует нормам и реалиям современ-
ной жизни и носит стихийный и нефиксированный характер. Пред-
оставление СП присуще сегодня только крупным и авторитетным 
игрокам на экономическом пространстве Украины. К факто-
рам, которые негативно влияют на внедрение системы наполне-
ния и предоставления СП в Украине можно отнести: отсутствие 
объективных критериев оценки персонала; устарелость системы 
трудовых отношений; кризисные экономические процессы в стра-
не и колебания на валютном рынке; нестабильность налоговой 
системы; слабое нормативно-законодательное обеспечение; расту-
щий спектр влияния «теневой» экономики на основные процессы 
и отношения в стране [2].

В зарубежных странах в условиях рыночной экономики СП 
для наёмного работника из способа дополнительного стимулятора 
превратился в действенный инструмент мотивации персонала, для 
потенциального работника — в одну из базовых требований к рабо-
тодателю, а для самих компаний социальный пакет является одним 
из критериев авторитетности, стабильности, успешности, а также 
показателем уровня корпоративной культуры. В западной системе 
менеджмента сформировался ряд устойчивых методов наполнения 
СП, среди которых наибольшее распространение получили:

1. «Институциональный метод» (или традиционный) — на-
полнение СП происходит согласно стандартам законодательства и, 
возможно, актов самого предприятия, он включает в себя базовые 
пункты: предоставление отпусков, пособия по болезни, праздники 
и др., оплаты определенного процента от стоимости путёвок, пре-
мии за достижения, за преданность делу и т.п.;
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2. Программа «Буфет», которая предусматривает, что сотруд-
ник имеет возможность пересмотреть свой СП и сделать выбор 
в пользу увеличения объёма наиболее важных для него выплат 
и услуг (например, лечение в стоматологии) за счёт снижения 
объёма других услуг (например, негосударственного пенсионного 
страхования);

3. «Комплексная программа», предлагающая на выбор работ-
никам предприятия несколько различных пакетов выплат и услуг 
примерно одинаковой стоимости, но разных по «наполнениям». 
Как пример, это могут быть пакеты, рассчитанные на молодых 
сотрудников (помощь в получении специфических (по условиям 
получения) кредитов на жильё или приобретение авто, дополни-
тельное обучение и др.);

4. «Система баллов», которая основывается на идее гибкого 
механизма стимулирования, адаптированного к потребностям каж-
дого из работников;

5. «Метод ветвей», который заключается в том, что структуру 
предприятия делят на определенные подразделения, или «ветви», 
а для каждого из них разрабатывается определенный комплект 
социальных и экономических возможностей, которые будут фор-
мировать СП для того или иного подразделения [3].

Таким образом, существует множество способов наполне-
ния СП, которые активно используются в зарубежной практике и 
все, кроме традиционной, ориентированы на интересы работника. 
Отечественным кампаниям также следует учесть гибкую систему 
наполнения СП. Для более активного внедрения соответствующей 
системы предоставления СП на предприятиях Украины, считаю 
необходимым на государственном уровне:

1) внести изменения и дополнения в Кодекс законов о тру-
де относительно установления расширенного перечня благ и 
услуг, которые обязательно должны предоставляться работникам 
(как государственных, так и частных предприятий всех видов 
экономической деятельности);

2) рекомендационный дополнительный перечень составляю-
щих СП;

3) ввести налоговые льготы для предприятий, предоставляю-
щих дополнительный пакет СП, чтобы мотивировать работодате-
лей более быстрыми темпами внедрять СП.
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Таким образом, социальный пакет как мотивация персона-
ла играет важную роль в управлении предприятием, поскольку 
каждый работник имеет свои потребности и интересы и хочет, 
чтобы они были удовлетворены. В свою очередь это выгодно и ра-
ботодателям, так как персонал — это главный ресурс организации, 
и если компания начинает вкладывать в него средства, она получит 
лучшие результаты и конкурентные преимущества перед другими 
фирмами.
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СТРАХОВИЙ РИНОК В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

З огляду на ризиковане функціонування будь-якого підпри-
ємства і не менш ризиковане проживання кожної людини існує 
нагальна потреба попереджувати й відшкодовувати збитки, що 
їх завдають ризиковані обставини. Без цього неможливо забезпе-
чувати безперервність процесу виробництва матеріальних благ, 
підтримувати належний рівень життя людей. Тому страхування є 
перспективним видом діяльності, хоч і досить складним за своєю 
природою.
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У зв’язку з сучасними трансформуваннями ринкової еконо-
міки з метою забезпечення стабільності розвитку та ефективнос-
ті економічних відносин, підвищення рівня життя населення, со-
ціальної стабілізації зростає роль страхового ринку — особливої 
сфери грошових відносин, де об’єктом купівлі-продажу виступає 
специфічна послуга — страховий захист, формується пропозиція 
і попит на неї [1].

Об’єктивними умовами існування страхового ринку є суспіль-
на потреба у страхових послугах та наявність страховика, здатного 
її задовольнити. Учасниками страхового ринку є страхувальники, 
застраховані, вигодонабувачі, страховики, перестраховики, това-
риства взаємного страхування, страхові та перестрахові брокери, 
страхові агенти, актуарії, аварійні комісари, а також професійні 
об’єднання страховиків, страхових посередників та інших учас-
ників страхового ринку [2]. Вони є самостійними у своїх рішен-
нях, між ними існує рівноправне партнерство, розвинена система 
горизонтальних і вертикальних зв’язків. Відповідно до норм За-
кону України «Про внесення змін до Закону України «Про страху-
вання» (2001) в Україні вже створені й провадять свою діяльність 
такі об’єднання, як: Ліга страхових організацій України, Моторне 
(транспортне) страхове бюро, Авіаційне страхове бюро, Морське 
страхове бюро, Національний ядерний страховий пул та інші.

Не дивлячись на зазначені утворення, страховий ринок нашої 
держави все ще перебуває на початковому етапі розвитку, окремі 
його сегменти стрімко розвиваються, проте рівень страхового по-
криття залишається на низькому рівні (він складає лише 3-5 %, 
тоді як у країнах Західної Європи — понад 95 %). Розвиваються 
лише класичні види страхування — КАСКО, майнове страхування, 
тоді як, наприклад, медичне страхування знаходиться на етапі за-
родження.

Причинами цього є, по-перше, низька капіталізації україн-
ських страхових компаній, по-друге, вітчизняні страхові компанії 
в основному поки не готові працювати з незначними сумами ін-
дивідуального страхувальника, а більш орієнтовані на фінансово-
промисловий бізнес [1].

На сьогоднішній день актуальними проблемами страхового 
ринку є:

– відсутність цілеспрямованої державної політики у даній 
сфері, що супроводжується невідповідністю вітчизняного законо-
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давства міжнародним стандартам та недостатнім регулюванням 
страхового посередництва;

– значна інформаційна закритість діяльності страхових ком-
паній, під якою криється недосконала фінансова звітність і методи 
обробки даних;

– низький рівень страхової культури населення;
– нерозвиненість довгострокового страхування життя, зумов-

лене недовірою населення й господарських об’єктів до страхових 
компаній;

Значна кількість наявних проблем пояснюються передусім 
прагненням страхових компаній максимізувати прибуток, незважа-
ючи на всі вище зазначені недоліки.

Аналізуючи їх, для удосконалення та подальшого ефектив-
ного розвитку страхового ринку України потрібно здійснити ряд 
першочергових заходів:

– розробити ефективні механізми захисту інтересів страху-
вальників та споживачів страхових послуг;

– збільшити капіталізацію страховиків та конкурентоспро-
можність національного страхового ринку;

– підвищити прозорість діяльності учасників страхового рин-
ку [3];

– впорядкувати страхове законодавство в цілому та окремих 
його положень, і привести їх у відповідність до існуючих еконо-
мічних реалій;

– відмінити непотрібні бар’єри, перепони та регулювання на 
ринку, що гальмують його розвиток та залучення іноземних інвес-
тицій;

– створити об’єднання страховиків із метою зміцнення їх фі-
нансового становища та надійності щодо здійснення страхових 
операцій, що , в свою чергу, зменшило б кількість бюрократичних 
перепон в даній галузі;

– розвивати страхове брокерство залученням професійних 
компаній;

Отже, сучасне становище страхового ринку України характе-
ризується яскраво вираженою нестабільністю. Набутий рівень роз-
витку, на жаль, не відповідає тенденціям світових страхових рин-
ків, що зумовлює його суттєве відставання у глобальному процесі 
формування світової фінансової системи. Український страховий 
ринок має великий потенціал і, якщо негативні чинники будуть 
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усунуті повністю (або хоча б частково), то це сприятиме інтеграції 
України до регіональних та світових страхових структур.
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СОЦІАЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Теорія і практика соціально-економічного співробітництва, 
форми соціально-економічного співіснування постійно розвива-
ються, змінюються, вдосконалюються. Це й дає змогу говорити 
про соціально-економічний прогрес людства. Він охоплює проце-
си взаємодії людини із світом соціальної економіки, її соціально-
економічну поведінку, вплив цього світу на саму людину, взаємо-
дію людського соціуму з навколишнім середовищем, з економікою 
як опосередковуючою системою між природою і суспільством, 
створення соціально-економічного устрою — соціальної ринкової 
економіки [1].

Соціалізація економічної системи за своїм змістом є резуль-
татом узгодження взаємодії між продуктивними силами і відноси-
нами економічної власності відповідно до вимог і координаційної 
діяльності з боку певних інститутів [2]. В свою чергу, етапом соці-
алізації економічної системи є соціальне орієнтування економіки, 
що означає плавний перехід від трохи «відстороненої» участі дер-
жави у соціальних проектах до повного і всебічного співробітни-
цтва держави і недержавних суб’єктів.

Соціально орієнтованою економікою є народна економіка, 
що означає розвиток економіки в інтересах народу, та її модерні-
зація — спосіб підвищення життєвого стандарту, що передбачає 
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використання всіх типів і форм власності, всебічний соціальний 
захист населення й національне демократичне економічне плану-
вання. Така економіка відкриває широкий простір для розвитку 
малого та середнього підприємництва, на основі якого формувати-
меться середній клас населення [3].

Важливим етапом соціалізації економічної системи має стати 
активна соціальна політика, але за умови стабілізації та пожвав-
лення економіки. На цьому етапі найважливішими умовами її со-
ціалізації стає істотне збільшення ефективності економіки, спря-
мування зусиль на розв’язання найгостріших соціальних проблем 
та формування нових механізмів реалізації соціальних програм, 
які б забезпечували скорочення бюджетних витрат і раціональніше 
використання інших джерел ресурсів для функціонування та роз-
витку соціальної сфери. Суттєвим аспектом у зміні моделі соціалі-
зації є перехід від переважно соціальної підтримки до соціального 
страхування з диференціацією ризиків і залежністю розмірів стра-
хових виплат від страхових внесків. Це — одна з найважливіших 
форм переходу від системи соціального патерналізму до адресної 
соціальної системи, що принципово змінює характер даного блоку 
економічних відносин [2].

Суб’єкти соціальної економіки — це носії економічних від-
носин, об’єднані адекватною моделлю економічної поведінки, що 
забезпечує розвиток даної системи. Соціальна структура прямо 
взаємозв’язана з економічною. Не випадково визнанням реаль-
ного існування соціальної економіки служить не просто соціаль-
на орієнтація, а її якісна спрямованість. Критерій тут у тім, на які 
елементи соціальної структури спрямована економічна діяльність, 
яким класам, групам, прошаркам і т.п. вона сприяє. Якщо це стосу-
ється масових прошарків населення, то така економіка буде вже не 
просто соціальною, а демократично орієнтованою, тому що вона 
задовольняє їхні основні інтереси [1].

Основу соціальної економіки складає її ідеологія, що базуєть-
ся на двох фундаментальних положеннях. Це, насамперед, права 
людини, суть яких полягає у тому, що всі люди від народження 
дістають рівні права і задача суспільства в створенні механізмів 
їхньої реалізації. Друге ґрунтується на тому, що єдиним джерелом 
багатства є праця. Отже, чим вище є рівень розподілу створюва-
них матеріальних і культурних благ за працею, тим справедливіше 
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соціально-економічна система. По суті, ідеологія соціальної еко-
номіки визначає її основну спрямованість, пов’язану з ростом до-
бробуту народу.

Соціальна орієнтація економічної системи передбачає пріори-
тетність прав людини. З огляду на концептуальний розвиток прав 
людини і підвищення ролі інформаційних та колективних прав, 
формування цільових програм структурної перебудови економіки 
та засобів здійснення науково-технологічного й гуманітарного по-
ступу має стати основним засобом переорієнтування економічних 
відносин у сучасному світі.

До механізмів можуть належати суспільні фонди, конкурси, 
спеціальні програми, спрямовані на підтримку окремих осіб, зай-
нятих творчою діяльністю, різних суспільних організацій, науко-
во-технічних колективів, великих науково-технічних комплексів 
та науково-дослідних інститутів. Не менш важливим є створення 
інформаційних систем, що забезпечують загальний доступ до ін-
формації (банків даних) для інноваційної творчої діяльності. До 
того ж таке забезпечення повинно бути безоплатним, на відміну 
від комерційного використання інформації, коли інформація екс-
плуатується на умовах платності — для одержання грошового, ма-
теріального прибутку.

Таким чином, соціальне переорієнтування економічних сис-
тем має відбуватися на державному рівні та на рівні міждержав-
ного спілкування, де на перший план будуть виходити пріоритети 
прав людини, а цінність інформації та соціального діалогу стане 
важливим завданням співпраці держави та недержавних суб’єктів 
на благо розвитку економіки.
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ПРОБЛЕМИ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

На сьогоднішній день на ринку України панує олігополістич-
на конкуренція, яка характеризується наявністю від 2 до 10 вироб-
ників, які випускають подібну продукцію і є надзвичайно чутли-
вими до політики ціноутворення один одного. Також характерним 
для цієї ринкової структури є те, що новим виробникам надзви-
чайно важко проникнути на ринок. Для максимального збільшен-
ня прибутку фірми-олігополісти можуть шляхом узгоджених дій 
утворювати монополію. Згідно із Законом України від 11.01.2001 р. 
№ 2210-ІІІ «Про захист економічної конкуренції» узгодженими 
діями є укладення суб’єктами господарювання угод у будь-якій 
формі, прийняття об’єднаннями рішень у будь-якій формі, а також 
будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, безді-
яльність) суб’єктів господарювання [1].

Монополізація економіки несе в собі низку недоліків. По-
перше, монополії придушують конкуренцію, а це, в свою чергу, 
призводить до уповільнення науково-технічного прогресу. По-
друге, будучи об’єднанням великих підприємств, не дають вийти на 
ринок меншим підприємствам попросту придушуючи їх. По-третє, 
можлива монополізація засобів масової інформації, за допомогою 
яких здійснюється вплив на свідомість населення у необхідному 
напрямку. По-четверте, монополії здатні збільшувати прибутки, 
зменшуючи обсяг випуску продукції і підвищуючи її ціну. Отже, 
розвиток національної економіки є можливим лише за умови по-
єднання як ринкових (економічних) інструментів, так і державно-
го регулювання економіки, одним з видів якого є антимонопольне 
регулювання. Його головне призначення полягає у стимулюванні 
конкуренції, попередженні та припиненні протиправної діяльності 
учасників економічного процесу, які зазіхають на механізм конку-
рентної боротьби [3].

Для нашої країни питання антимонопольної політики є надто 
новим та незвичним. Специфіка економіки України полягає в тому, 
що ще в період її входження в народногосподарську систему СРСР 
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вона відзначалась одним з найвищих рівнів концентрації та цен-
тралізації виробництва, його монополізацією. Сьогодні надмірний 
рівень монополізації не тільки зберігся, а й певною мірою навіть 
збільшився, оскільки держава протягом останніх років своєчасно 
не впровадила механізм його обмеження шляхом створення умов і 
підтримки конкуренції. Для боротьби з монополізацією в Україні 
створено Антимонопольний комітет України [1, ст. 1]. Основним 
змістом сучасного етапу антимонопольної політики в Україні є 
захист уже створеного конкурентного середовища, підвищення 
ефективності функціонування існуючих конкурентних відносин 
[2]. Від проведення антимонопольної політики в сучасних склад-
них економічних умовах України не слід очікувати дива, однак 
дуже важливо, завоювати довіру й підтримку населення.

Проблемами антимонопольної політики в Україні є майже не-
розвинуте законодавство щодо монополій у міжнародній торгівлі; 
недостатньо розвинутий захист прав інтелектуальної власності 
(формально захист цих прав є,однак на практиці реальних важе-
лів впливу на порушників немає); неконкретизованість термінів, в 
яких має визначатись монопольне становище.

Напрямки усунення недоліків антимонопольної політики є 
наступними:

1. Врахування різних цілей суспільства. Наприклад, колектив-
ні угоди та злиття мають оцінюватись з огляду на суспільні інтер-
еси, необхідно визначати баланс їхніх переваг та недоліків.

2. Використання досвіду інших країн, у якому поширеною є 
практика організаційного відокремлення діяльності суб’єктів при-
родних монополій від суміжних ринків, що забезпечить: визначен-
ня тарифів на основі принципів справедливого розподілу витрат, 
стимулювання підприємств до скорочення витрат, підвищення 
якості продукції, створення умов для розвитку конкуренції тощо.

3. Надання монополістам державної методичної допомоги, 
розробка правових норм із ціноутворення, вплив держави за допо-
могою економічних методів на прийняття монополістами рішень 
щодо цін. Отже, реальне завдання антимонопольної політики по-
лягає в тому, щоб поставити діяльність монополій на державний 
контроль, виключити можливість зловживання монопольним ста-
новищем.
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ПОРТРЕТ УКРАЇНИ В ОЦІНКАХ МІЖНАРОДНИХ 
ЕКОНОМІЧНИХ РЕЙТИНГІВ

Стратегічною метою розвитку України є побудова сильної та 
сучасної європейської демократичної держави з потужною еконо-
мікою. Своєрідними барометрами інвестиційного клімату будь-
якої країни, у тому числі і нашої, є відомі щорічні світові рейтин-
ги: «Doing Business», «Eco nomist Intelligence Unit», «Forbes», «The 
Global Competitiveness Index» та інші. Саме на них орієнтується 
іноземний бізнес, вибираючи найбільш перспективні майданчики 
для розміщення бізнесу та інвестицій, а міжнародні інституції — 
при виборі партнерів для співпраці [1]. 2012 — 2013 рр відзна-
чились для України покращенням позицій водночас у декількох 
економічних рейтингах. Впровадження в рамках податкової ре-
форми системи електронного декларування, спрощення процедур 
реєстрації, введення єдиного соціального внеску та низка інших 
заходів не обійшли увагою авторитетні міжнародні експерти.

У рейтингу оцінки легкості ведення бізнесу «Doing Business 
2013» Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації (IFC) 
Україна піднялася відразу на 15 позицій. Ця динаміка була зумов-
лена поліпшенням позицій держави за шістьма субіндексами з де-
сяти. Зміцнення позицій України у рейтингу в першу чергу було 
пов’язане зі зростанням за субіндексами «Започаткування бізнесу» 
(на 66 позицій), «Реєстрація власності» (на 19 позицій) та «Сплата 
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податків» (на 18 позицій). Разом з тим, спостерігалося погіршення 
позицій країни за субіндексами «Захист прав інвесторів» (на 3 по-
зиції), «Зовнішня торгівля» (на 1 позицію) та «Дозвільна система у 
будівництві» (на 1 позицію) [2]. За цим рейтингом Україна увійшла 
до списку країн-лідерів зростання у рейтингу серед країн СНД. 
Україна потрапила до десятки країн-найбільших реформаторів по-
даткової сфери діяльності за останні 7 років (6 місце) і до перших 
25 країн, що добилися значного прогресу за останні 7 років у спро-
щенні умов ведення бізнесу.

Щодо майбутнього рейтингу «Doing Business 2014» існують 
об’єктивні причини прогнозувати зростання позицій України в 
ньому, завдяки значним реформам в податковій і митній сфері в 
2013 році. Так, кількість часу, необхідного для дотримання подат-
кового законодавства, вже скоротилася до 300 годин (торік 491 го-
дини) і наближається до середньосвітового показника (267 годин). 
Крім того, позитивним сигналом для інвесторів стало передбачене 
в Податковому кодексі зниження з 1 січня 2013 р. ставки податку 
на прибуток до 19 % і перехід від щоквартального до щорічного 
декларування з податку на прибуток. Крім того, введено автома-
тичне відшкодування ПДВ; діють «податкові канікули» для ново-
створених та малих підприємств, працює спрощена система опо-
даткування зі сплатою єдиного податку.

Що стосується інших економічних рейтингів, то місце Укра-
їни в них покращується лише помірно. Відповідно до результатів 
дослідження «The Economist Intelligence Unit» Україна, хоча і по-
кращила за минулий рік свою позицію з 77-тої сходинки (4,29 ба-
лів з 10-ти) до 74-тої (4,92 балів з 10-ти), залишилася, на думку 
фахівців, важким місцем для ведення бізнесу через корупцію, бю-
рократію, слабкий захист прав власності і складність податкової 
системи [3].

За рейтингом Глобального індексу конкурентоспроможності 
«The Global Competitiveness Index 2013 — 2014» Світового еконо-
мічного форуму (World Eco no mic Forum) Україна посіла 84 місце 
зі 148 країн, погіршивши свій статус на 11 позицій порівняно з ми-
нулим роком (73 місце) [4].

У рейтингу «Forbes» найкращих для бізнесу країн Україна за 
11 різними показниками посіла 104 місце зі 141 країни, обігнавши 
на одну позицію Росію [5].
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За рейтингом економічних свобод «Index of Economic Freedom 
2013» Україна опинилася в його кінці, посівши 161 місце серед 
177 країн і останнє 43 місце серед 43 країн європейського регіону, 
хоча оцінка України на 0,2 пункту вище, ніж минулого року [6].

Необхідними є реформи щодо поліпшення інвестиційного 
клімату та бізнес-середовища. Саме на відновлення економічного 
зростання й модернізації економіки країни орієнтована запропо-
нована Президентом України Програма економічних реформ «За-
можне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава». Передбачені у цій Програмі реформи спрямовані на по-
будову сучасної, стійкої, відкритої й конкурентоспроможної у сві-
товому масштабі економіки, формування професійної й ефектив-
ної системи державного управління, і зрештою — на підвищення 
добробуту українців.

З метою активізації розпочатих в країні позитивних перетво-
рень була затверджена Державна програма активізації розвитку 
економіки на 2013 — 2014 рр., пріоритетними напрямами якої є 
підвищення конкурентоспроможності економіки та покращення 
інвестиційного клімату, підтримка національного товаровиробни-
ка та забезпечення розвитку високотехнологічних секторів еконо-
міки [7].

Уряд наголошує, що висновки фахівців Світового банку будуть 
враховані при розробці Програми лібералізації державної податко-
вої політики, яку доручив сформувати Президент до 2014 року. Тож 
на Уряд чекає велика робота щодо залучення інвестицій для ство-
рення сучасного виробництва, впровадження нових знань, техноло-
гій і принципів управління, підвищення рівня зайнятості.
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В УКРАИНЕ

Одной из важнейших проблем современной экономики яв-
ляется проблема безработицы. Безработица — это социально-
экономическое явление, связанное с превышением предложения 
рабочей силы относительно спроса на нее и состояние занятости 
части экономически активного населения. В наши дни безработи-
ца все более становится непременным элементом жизни общества, 
оказывающим существенное влияние не только на социально-
экономическую, но и на политическую ситуацию, как в отдельной 
стране, так и в мире в целом. Она остается в центре внимания и 
населения, и научной общественности [2].

Работа является одним из основных источников богатства и 
фактором роста производства [1]. Безработица оказывает влияние 
на экономическое, социальное и психологическое состояние лю-
дей. Психологами доказано, что столкновение с безработицей от-
рицательно сказывается на средней продолжительности жизни, со-
стоянии здоровья, долголетии и уровне смертности, пристрастии к 
алкоголю.

Безработица составляет угрозу стабильному национальному 
развитию и национальной безопасности, поскольку может высту-
пать главной причиной социально-экономической дестабилизации 
среди работников крупных промышленных и ключевых в жизнеобе-
спечении страны предприятий (особенно военно-промышленного 
комплекса) или хорошо организованных профессиональных групп 
(учителя, врачи, шахтеры, энергетики и т.п.) [4].
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По данным ООН сегодня в мире каждый третий трудоспособ-
ный человек не имеет работы вообще или имеет случайный или 
сезонный заработок (750 млн. чел.). Поэтому безработица является 
центральной социальной проблемой современного общества.

Безработица считается, с одной стороны, важным стимулято-
ром активности работающего населения, а с другой — большим 
общественным бедствием. Все страны мира прикладывают много 
усилий для преодоления безработицы, но ни одной еще не удалось 
ликвидировать его полностью. Эксперты Международной орга-
низации труда считают, что в ближайшие годы в среднем в мире 
уровень безработицы достигнет 10 % и полностью ликвидировать 
его не сможет ни одна страна [5]. Существует несколько основных 
теоретических направлений, объясняющих причины безработицы:

1. Согласно классическому направлению безработицу вызы-
вает слишком высокая заработная плата. Если заработная плата 
поднимается выше того уровня, когда все, кто ищет работу, ее на-
ходят, то возникает избыток предложения на рынке труда, т.е. без-
работица.

2. Сторонники марксистского направления выделяют только 
одну причину безработицы — избыточное рабочее население как 
необходимый продукт накопления капитала. По их мнению, избы-
точное рабочее население является не только следствием накопле-
ния, но оно составляет условие развития капитала, поскольку ка-
питалистическая экономика развивается циклически, а в моменты 
ее оживления требуется резервная рабочая сила. В периоды кризи-
са она вновь выталкивается, чтобы образовать резерв для будуще-
го подъема.

3. Согласно кейнсианскому объяснению единственным пара-
метром, с которым соотносится объем занятости, является объем 
эффективного спроса. Падение потребитель ского спроса сокраща-
ет интерес вкладывать капитал, и, как следствие, падает спрос на 
инвестиции [3].

Уровень безработицы, достаточно дифференцированный по 
отдельным регионам Украины. Высокий уровень безработицы 
характерен для западных областей страны — Волынской, Жито-
мирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Терно-
польской. Низкие показатели уровня безработицы сложились в 
Одесской области, Киеве и Севастополе.
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По итогам сентября 2013 г., количество безработных украин-
цев сократилась. Такую информацию приводит Государственная 
служба статистики Украины. Количество зарегистрированных без-
работных украинцев осенью составило 422,1 тыс. человек. Для 
сравнения, в августе этот показатель составлял 435,4 тыс., а в ян-
варе — 564,5 тыс. граждан. В процентном отношении к общей чис-
ленности населения трудоспособного возраста сентябрьская без-
работица измеряется показателем 1,5 % в сравнении с 1,6 % месяц 
назад и 2 % — в начале года. Среди украинцев, не имеющие ра-
боты, преобладают женщины (241 тыс. чел). Мужчин, которые 
оказались в аналогичной ситуации и встали на официальный учёт 
181,1 тыс. чел.

Таким образом, для преодоления безработицы необходимо ее 
государственное регулирование — начиная от профессиональной 
ориентации молодежи и заканчивая принципами регулирования 
оплаты труда. Изучая вопросы безработицы на Украине можно 
сделать вывод, что проблема трудоустройства остается актуальной 
и социально значимой на ближайшее время.
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РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

На сучасному етапі становлення та розвитку України, як до-
сить молодої держави, виникає безліч питань щодо вирішення 
проблем та пошуку оптимальних рішень стосовно ефективного 
функціонування економіки. Це в свою чергу спричиняє глибоке та 
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різнобічне вивчення її структури та головних аспектів функціону-
вання. Одним з основних складових ринкової економіки є ринок 
праці.

Якщо говорити про вплив глобалізації на ринок праці варто 
сказати що глобалізація світової економіки характеризується як 
сукупність процесів організованого використання матеріальних і 
нематеріальних ресурсів у масштабі всієї планети, а одним із осно-
вних її напрямків вважають інтенсифікацію міжнародного руху ро-
бочої сили. Останній відбувається, по-перше, у вигляді стихійних 
міграцій некваліфікованих і низько кваліфікованих робітників, по-
друге, у вигляді «відпливу мізків». [1]

Особливість ринку праці в Україні — непропорційне скоро-
чення зайнятості щодо динаміки обсягів виготовлення. Затяжний 
характер трансформаційної кризи, в якій перебувала економі-
ка України, спричинив істотне зменшення обсягів виготовлення, 
що, по-своєму призвело до значного скорочення кількості робо-
чих місць, які потребують висококваліфікованої праці. Доцільним 
вважається створення умов для збереження існуючого трудового 
потенціалу країни, що можливо тільки при досягненні макроеко-
номічної стабілізації, підвищенні інноваційної активності економі-
ки, збереженні існуючих та створенні нових ефективних робочих 
місць, забезпеченні дієвої державної підтримки конкурентоспро-
можних вітчизняних виробництв [2].

Якщо говорити про потенційні переваги України від глобалі-
зації для національного ринку праці домінуючими є такі можли-
вості:

− прискорити реструктуризацію та модернізацію національ-
ного виробництва, що приводитиме до оптимізації структури за-
йнятості;

− посилити мобільність робочої сили, сформувати ринкові 
моделі поведінки, посиливши творчий характер праці внаслідок 
набуття досвіду трудової діяльності за кордоном, що сприятиме 
підвищенню загального професійно-кваліфікаційного рівня зайня-
того населення;

− підвищити стандарти з оплати праці в результаті більшої 
відкритості економіки;

− розширити експортний потенціал за рахунок відкритого 
доступу на світові ринки, що забезпечуватиме створення нових ро-
бочих місць;
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− подолати дискримінаційне ставлення до України у світовій 
антидемпінговій політиці, що сприятиме забезпеченню продуктив-
ної зайнятості в експортноорієнтованих галузях економіки;

− посилити конкурентоспроможність освітніх послуг, що за-
безпечуватиме підвищення освітнього рівня робочої сили;

− залучати іммігрантів на малопривабливі за умовами опла-
ти та найму робочі місця [3].

Разом з тим, глобалізація містить у собі й велику кількість 
небезпек і ризиків. Одним з найбільш відчутних негативних впли-
вів може стати погіршення якості людського капіталу внаслідок 
міграційного відтоку за кордон кваліфікованої робочої сили (з ме-
тою працевлаштування), від’їзду молоді (з метою отримати осві-
ту) й водночас скорочення кількості вітчизняних вищих навчаль-
них закладів (з низьким рівнем конкурентоспроможності освітніх 
послуг) через посилення конкурентного тиску з боку зарубіжних 
навчальних закладів, що спричинятиме зниження частки осіб з 
вищою освітою в загальній чисельності зайнятого населення. 
Крім того, глобалізація може привести до звуження спеціалізації 
української економіки, збільшення імпорту застарілих техноло-
гій, що посилюватиме деформації в професійно-кваліфікаційній 
структурі зайнятості в напрямі зростання частки некваліфікованої 
праці. Варто зауважити про наступ розвинених країн на внутріш-
ній ринок України з метою збуту виробленої ними продукції, що 
призводитиме до звуження масштабів вітчизняного виробництва, 
дискримінації національних товаровиробників, занепаду неконку-
рентоспроможних виробництв, збільшення в перспективі чисель-
ності незайнятого населення.
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ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Ринок праці України характеризується високим ступенем за-
лучення жінок і має відносно гендерно нейтральне регулювання, за 
винятком захисту робітниць у шахтах та інших галузях важкої про-
мисловості. Участь жінок на ринку праці швидко зростала під час 
та після світових війн. На початку 70-х років у Радянському Союзі 
був досягнутий гендерний баланс. Такі неофіційні відносини при-
зводять до численних гендерних наслідків. По-перше, працівника, 
який має намір подати скаргу на несправедливе поводження, може 
зупинити страх втратити роботу, яка неформалізована чи формалі-
зована частково.

Жінки, як правило, більшою мірою страждають від дискри-
мінації та експлуатації на ринку праці, аніж чоловіки. Бракує ініці-
атив, спрямованих на зменшення гендерної різниці в оплаті праці 
або підтримки кар’єрного розвитку жінок, а ініціативи, спрямовані 
на поєднання роботи і сімейного життя, залишаються поодиноки-
ми. Надання відпустки по догляду за дитиною батькові стало од-
нією з небагатьох ініціатив, запроваджених нещодавно з метою 
підвищення гендерної рівності. Проте ця можливість не отримала 
достатньої інформаційної підтримки з боку уряду, а статистичні 
дані про її використання відсутні. В Україні важко обчислити ре-
альну гендерну різницю в оплаті праці, оскільки статистика за-
робітної плати враховує лише офіційну заробітну плату і не зва-
жає на оплату в «конверті» чи незареєстровану підприємницьку 
діяльність. Утім, за даними ЄЕК ООН, у 2012 р. гендерна різни-
ця в оплаті праці становила приблизно 27 %. Служби зайнятості 
України надають підтримку безробітним і функціонують подібно 
до аналогічних служб у країнах ЄС [1]. За даними Міністерства 
праці та соціальної політики, ці послуги надаються без дискри-
мінації. Проте такий підхід не визнає, що жінки та чоловіки мо-
жуть опинятися в різних ситуаціях у період безробіття, наприклад, 
через необхідність поєднувати роботу і сімейні обов’язки. Окрім 
того, існує вірогідність того, що на практиці служби зайнятості по-
різному ставляться до жінок і чоловіків, наприклад, пропонуючи 
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різне професійно-технічне навчання з огляду на стать безробіт-
ного (наприклад, пропонують чоловікам перепідготовку за фахом 
«зварювальник», а жінкам — за фахом «перукар»). Практика ці-
льових оголошень заборонена на законодавчому рівні і, на думку 
Міністерства праці та соціальної політики, відсутня у державній 
адміністративній системі. В Україні сформувався й домінує тип 
гендерного контракту, який можна визначити як «контракт працю-
ючої матері». Це правило особливо стосувалося жіночої участі в 
політичній сфері. Політика в нашій країні вважалась і вважається 
чоловічою справою. Участь жінок у політиці, що забезпечувалася 
спеціальними квотами, обмежувалася традиційно жіночою роллю 
— соціального захисту. Таким способом гендерний контракт реа-
лізовувався й реалізується на політичному рівні. Цей феномен, до 
речі, спостерігається не тільки в Україні.

Безробіття у однаковій мірі є проблемою як для жінок, так і 
для чоловіків, але досвід засвідчує, що жінкам важче знайти ро-
боту ніж чоловікам. Рівень зареєстрованого безробіття жінок є 
вищим від рівня безробіття чоловіків на 2,5 % і на 1,3 % — від 
загального зареєстрованого безробіття в Україні. Найвищий рівень 
безробіття жінок спостерігається у Тернопільській, Рівненській 
та Сумській областях. Наведені факти дають вагомі підстави, щоб 
при реалізації гендерної політики в Україні чи не найважливішу 
увагу приділяти саме питанням становища жінки на ринку праці. 
Для цього необхідне, перш за все, чітке усвідомлення проблеми. 
Адже у силу дії різних обставин, розглядаючи проблему нерівності 
між чоловіком і жінкою в Україні, часто звертаються до прикладів 
розвинутих держав світу, копіюються «неукраїнські» стереотипи 
мислення, не враховуються особливості культури, звичаїв, мораль-
них цінностей. Жіночий рух на Заході спрямований на вирішення 
проблем, які менш тісно пов’язані з проблемами суто матеріально-
го характеру. Статистичні дані показують, що частка жінок у ро-
бочій силі була, за міжнародними нормами, надзвичайно велика.

Враховуючи психологічні фактори, сучасний стан економі-
ки України, недостатню підтримку з боку держави, можна ствер-
джувати, що жінка у нашій країні практично не має права вибору: 
працювати чи не працювати. Згідно із даними соціологічних до-
сліджень, лише одна із 100 жінок відчуває себе нині абсолютно 
впевненою, 8-9 із 10 перебувають у постійній тривозі за завтраш-
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ній день, а частка тих, хто остаточно зневірився знайти будь-яку 
роботу, становить у структурі економічно неактивного жіночого 
населення 6,4 % [2].

Найбільш вираженою в Україні формою гендерної нерівно-
сті у сфері зайнятості є гендерна професійна сегрегація, негатив-
ним проявом якої є те, що жінки концентруються у тих секторах, 
де оплата праці є нижчою. Вони займають близько 80 % робочих 
місць в освіті, охороні здоров’я і соціальній сфері, приблизно стіль-
ки місць у готельному та ресторанному бізнесі, більше половини 
місць в оптовій та роздрібній торгівлі, у сфері фінансових послуг. 
Чоловіки переважають у промисловості, сільському господарстві, 
у державному управлінні і бізнесі. Отже, значна частина робочих 
місць для жінок є у галузях, які не гарантують їм необхідного ма-
теріального забезпечення. Рівень гендерної професійної сегрегації 
в Україні в останнє десятиріччя становив приблизно 39 %. Це озна-
чає, що для того, щоби зрівноважити гендерне представництво у 
кожній професії, 39 % жінок або чоловіків повинні змінити свою 
професію. Для порівняння можна вказати, що рівень професійної 
сегрегації найбільш високим був у Великобританії — 44 %, а най-
менший — 32 % — у Швейцарії [3].

Отже, необхідно забезпечити гендерне співвідношення на 
рівні 50 на 50 у представницьких органах, зменшити на половину 
розрив між доходами чоловіків і жінок. При вирішенні даної про-
блеми необхідно виходити із сучасних економічних і соціальних 
умов, а не використовувати «шаблони» зарубіжних країн, що прак-
тикується на даний час.
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МЕРЕЖЕВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ФОРМА 
ОРГАНІЗАЦІЇ РИНКУ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

В умовах ринкових відносин в Україні особливого значення 
набуває такий вид господарської діяльності, як торгівельна діяль-
ність, що здійснюється за принципом прямої системи розповсю-
дження товарів та послуг — системи мережевого (багаторівневого) 
маркетингу.

Поняття «мережевий маркетинг» (multilevel marketing (MLM), 
Network Marketing, Multilevel System) вже давно відоме на Заході. 
Останніми роками система торгівлі за допомогою мережевого мар-
кетингу набуває все ширших обертів і в Україні, хоча така діяль-
ність не має під собою ніякого правового підгрунтя, хоча в США, 
Канаді, Великобританії, Австралії, Німеччині, Японії, Малайзії та 
інших країнах світу мережевий бізнес легалізований, а застосуван-
ня інтернету зробило цей бізнес ще ефективнішим. Принципово 
важливим є розуміння того, що мережеві компанії є легальними 
структурами самі по собі, ми ж говоримо про те, що мережевий 
маркетинг, саме як система розповсюдження товарів та послуг не 
врегульована спеціальним законом в Україні.

В жодному нормативному акті України не дається визначення 
поняття «мережевий маркетинг» та інших суміжних йому понять, 
що викликає можливості для різного роду зловживань та створення 
незаконних фінансових структур типу «фінансова піраміда». Мере-
жевий маркетинг є наступним логічним кроком в еволюції системи 
вільного підприємництва. МLМ — один із видів маркетингу, який 
забезпечує товарообіг через багаторівневу систему (мережу) аген-
тів збуту фірми виробника. МLМ — компанії реалізують свою про-
дукцію через незалежних консультантів-продавців. Такий формат 
торгівлі дозволяє знизити витрати на адміністрування бізнесу та 
проведення рекламних кампаній, що дозволяє компанії-виробнику 
переспрямувати заощаджені кошти на розвиток виробництва, під-
вищення конкурентоспроможності випущеної продукції і, звісно, 
створення й підтримку розгалуженої мережі партнерів — незалеж-
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них дистриб’юторів — основної ланки МLМ-процесу [4]. Мереже-
вий маркетинг — бізнес, привабливий для багатьох. Так, за даними 
експертів, сьогодні у світі налічується понад 3,5 тис. легальних ме-
режевих компаній [4]. Найвідоміші серед них — такі гіганти ме-
режевої торгівлі, як АmWау, AVON, Fаbеrlіс, Маrу Кау, Оrіflame, 
Zерtеr та ін. Однак, поряд із легітимними МLМ — компаніями, на 
ринку діють і незаконні організації — фінансові піраміди, що мас-
куються під МLМ-компанії, що є наступною проблемою розвитку 
мережевого бізнесу в Україні. Основу прибутку таких організацій 
становлять досить значні початкові внески нових членів, залуча-
ти яких покликані діючі учасники такої структури. Дана проблема 
може бути вирішена прийняттям закону «Про заборону фінансо-
вих пірамід в Україні», проект якого було внесено урядом до Вер-
ховної Ради України в 2013 році. 

Ще в 2001 р. групою народних депутатів України до Верхо-
вної Ради було внесено проект Закону України «Про торговельну 
діяльність за допомогою багаторівневого мережевого маркетингу 
та дистриб’юторської діяльності», але й до сьогодні він залиша-
ється неприйнятим. В законопроекті надано поняття багаторівне-
вого мережевого маркетингу, що визначений як «діяльність юри-
дичної чи фізичної особи, яка полягає в створенні багаторівневих 
мереж дистриб’юторів на підставі цивільно-правових угод з ме-
тою реалізації товарів чи послуг, виплати дистриб’юторам вина-
город за реалізацію таких товарів і послуг кінцевому споживачу 
або надання пільг (знижок, заохочень) за особисте споживання і/
або за побудову багаторівневих мереж дистриб’юторів, а також 
діяльність із залучення потенційних дистриб’юторів до багато-
рівневої мережі збуту товарів чи послуг, яка здійснюється згідно 
з маркетинговим планом таких осіб»[1]. Також у новому проекті 
закону «Про торговельну діяльність за допомогою багаторівневого 
мережевого маркетингу та дистриб’юторської діяльності» надано 
тлумачення інших необхідних термінів, таких як: «багаторівневі 
мережі», «дистриб’ютор БММ», «компанія БММ», «маркетинго-
вий план», «дистриб’юторський договір» тощо. Крім того, заде-
кларовано підхід до реєстрації й оподатковування дистриб’юторів. 
Для ефективного запровадження системи МLМ в Україні законо-
давчий орган має прийняти спеціальний закон «Про торговельну 
діяльність за допомогою багаторівневого мережевого маркетингу 
та дистриб’юторської діяльності», який фактично легалізує дану 
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систему розповсюдження товарів та послуг та закон «Про заборо-
ну діяльності фінансових пірамід в Україні», який підсилить роль 
вищезгаданого закону[2]. Також необхідно внести зміни в подат-
кове законодавство, адже дистриб’ютори є платниками податків та 
у зв’язку з цим мають особливий механізм реєстрації. Важливими 
є відповідні зміни до закону «Про захист прав споживачів» та по-
рядок зайняття торгівельною діяльністю і правила торгівельного 
обслуговування населення.  

Узаконення в Україні торговельної діяльності за допомогою 
мережевого маркетингу дало б змогу розвиватися даній ланці під-
приємництва, що створило би нові робочі місця і привело до над-
ходжень додаткових коштів до бюджету.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

МЕРЕЖЕВОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

Поступовий перехід України до ринкової економіки та стрім-
ке зростання науково-технічного прогресу в світі зумовили розви-
ток нових форм торговельно-економічних відносин. У сучасних 
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умовах все більшої популярності набуває метод прямих продаж 
товарів, одним з яких є мережевий маркетинг. Такий бізнес є ви-
гідним як для виробника, що хоче розповсюдити свої товари, так і 
людей, що їх розповсюджують — дистриб’юторів [1].

Мережевий маркетинг — це поширений варіант роздрібної 
торгівлі методом прямих продажів. Його ще називають «багато-
рівневий маркетинг» або Multi Level Marketing (MLM). Для MLM 
характерна відсутність оптових торгових фірм між виробником 
товару та продавцем — весь рух товарів проходить в мережі роз-
повсюджувачів, не породжуючи нових націнок. Також для MLM 
характерна відсутність реклами, що також знижує вартість про-
дукту, продавець сам представляє товар покупцеві, повідомляє про 
особливості товару, проводить демонстрацію його переваг. Кожен 
учасник мережевого маркетингу може «підключати» до бізнесу 
нових учасників. Таким чином утворюється розгалужена мережа 
розповсюджувачів.

За даними експертів, сьогодні у світі налічується понад 
3,5 тис. легальних мережевих компаній, які досягли сумарного 
обороту понад 100 млрд. дол. США на рік. Багаторівневий мар-
кетинг легалізовано в США, Канаді, Великобританії, Австралії, 
Німеччині, Японії, Малайзії та інших країнах світу. Застосування 
Інтернету зробило цей бізнес ще ефективнішим.

В Україні у такий спосіб продають свою продукцію понад 
100 фірм. Прикладами компаній, що працюють за принципом 
MLM, на ринку України є: Amway, Herbalife, Mary Kay, Oriflame, 
Avon Products та інші.

Слід зазначити, що така діяльність не має під собою ніякого 
правового підґрунтя, що ставить під сумнів законність діяльності 
відповідних суб’єктів господарювання і створює можливості для 
різного роду зловживань та створення структур типу «фінансова 
піраміда». Адже в жодному нормативному акті України не дається 
визначення поняття «мережевий маркетинг» та інших суміжних 
йому понять.

Головною відмінністю «фінансових пірамід» від MLM є те, 
що головна ціль перших це залучення до «бізнесу» якомога біль-
шої кількості людей та їх вкладів. Головна ціль MLM це — про-
сування продукції без зайвих витрат на рекламу, завдяки побудові 
«структури» консультантів.
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В США, де йде жорстка боротьба з «фінансовими піраміда-
ми», чітко відмежовують останні від MLM. Відбувається таке роз-
межування за допомогою серії рішень Федеральної торгової Ко-
місії, що для «прецедентної» системи права цілком допустимо і 
ефективно.

В Кодексі штату Джорджія чітко визначено, який об’єм про-
дажу і на яку суму повинен здійснити «продавець» (власник фір-
ми), адже податок буде сплачуватись у будь-якому разі з цієї, фік-
сованої суми (15 млн. доларів США, або 3 млн. одиниць товару), 
якщо, зовнішнім аудитом не буде виявлено більший дохід. Крім 
того встановлено, що це не повинна бути страхова фірма, сільсько-
господарська або така, що направлена лише на залучення інших 
учасників; також вона повинна бути публічна.

Ще далі пішла Канада, де прийняли закон проти «фінансо-
вих пірамід» — акт «Про конкуренцію» у якому вимагається чітко 
обґрунтовувати нарахування бонусів, діяльність повинен здійсню-
вати лише учасник «структури», має бути проведений розрахунок 
правових та фінансових ризиків, учасники зобов’язані діяти відпо-
відно до маркетингового плану. При недотриманні цих вимог вони 
будуть звинуваченні у шахрайстві та обмані покупців і оштрафо-
вані на суму 200 тис. канадських доларів, або позбавлені волі на 
строк в 1 рік. При виявленні у діяльності фірми ознак «фінансової 
піраміди» строк ув’язнення збільшується до 5 років.

У 2000 р. до Верховної Ради України було внесено законо-
проект «Про торговельну діяльність за допомогою багаторівневого 
мережевого маркетингу та дистриб’юторської діяльності», але й до 
сьогодні він залишається неприйнятим [2].

Проте прийняття цього Закону у запропонованій редакції не 
вирішить існуючих завдань, оскільки у проекті наявний ряд не-
доліків. Зокрема, відсутні норми, які прямо передбачають і кон-
кретно регулюють обов’язкову зворотну купівлю продукції компа-
нією в дистриб’ютора в разі її неналежної якості чи припинення 
дистриб’юторства [3].

Визначення поняття «фінансова піраміда» в законопроекті 
розпливчасте і не враховує варіантів «замаскованих» структур та-
кого зразка, які формально проголошують мету реалізації товарів і 
послуг, а насправді фактично продають членство на умовах купівлі 
неліквідної продукції за вочевидь завищеною ціною.
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Підводячи підсумок, треба зазначити, що необхідно законо-
давчо чітко закріпити і розмежувати поняття мережевий маркетинг 
та фінансова піраміда, встановити відповідальність сторін і впрова-
дити схему оподаткування цього виду підприємницької діяльності.
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ПРОГРАМА «ДОСТУПНЕ ЖИТЛО ДЛЯ 
МОЛОДИХ СІМЕЙ»: МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

На сьогоднішній день однією з найгостріших соціальних про-
блем в Україні є низький рівень забезпечення житлом. Хоча це пра-
во закріплено в Конституції, але, як і більшість інших, воно зали-
шається правом декларованим, а не реалізованим.

Перед молодими людьми на етапі створення сім’ї з’являються 
безліч проблем, але найголовніша з них — це проблема житла. В 
Україні станом на 1 січня 2011 р. на квартирному обліку перебу-
вали 111722 молоді сім’ї, з них 32086 — десять і більше років [1].

Відсутність власної домівки змушує громадян відкладати на-
родження дітей (зокрема, 50 % молодих сімей основною причиною 
відкладання народження дитини називають відсутність житла), а 
також є однією з основних причин, які впливають на рішення не 
реєструвати шлюб або розлучитися. Не менш важливою є про-
блема міграції молоді, яка безпосередньо пов’язана із відсутністю 
умов для придбання власної квартири. За даними соціологічного 
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дослідження, понад шість мільйонів емігрантів у світі — українці, 
і вік половини з них — до 35 років.

Держава створює умови для доступу молодих сімей до купів-
лі власного житла, зокрема близько 11000 сімей у 2013 р. взяли 
участь у житлових програмах. Така позитивна тенденція це без-
перечною перевагою молодіжної політики та значним кроком у со-
ціальному розвитку країни [2].

Нормативною базою для реалізації Програми «Доступне 
жило для молодих сімей» є Указ Президента «Про заходи щодо бу-
дівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечен-
ня громадян житлом» від 8 листопада 2007 р., Постанова Кабінету 
Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. «Про затвердження Дер-
жавної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 рр.» 
та регіональні програми, спрямовані на реалізацію Програми по 
регіонах.

В основі Програми лежить державне кредитування, суть яко-
го полягає в наступному. По-перше, кредит на квартиру будуть ви-
давати в гривнях терміном на 15 років під 16 % річних, з яких 13 % 
відшкодовує держава (протягом десяти років), 3 % — позичаль-
ник. По-друге, кредити будуть видаватися тільки під нове житло, 
коли нормативна вартість одного квадратного метра така: Київ — 
7000 грн., обласні центри — 4500—5000 грн., інші населені пунк-
ти — до 4000 грн. По-третє, позичальники повинні мати кошти в 
розмірі 25 % від вартості житла на перший внесок. По-четверте, 
розраховувати на отримання доступної іпотеки зможуть українці, 
які стоять у квартирній черзі (ця категорія населення — пріоритет-
на) і мають річний дохід (на сім’ю з трьох осіб) від 55 тис. грн. до 
400 тис. грн. Отже, з урахуванням того, що сім’я може отримати 
58 кв. метрів (нормативна площа житла для сім’ї), а вартість одно-
го «квадрата» становить 4500 грн., квартира в 58 «квадратів жит-
лових» коштуватиме 261 тис. грн. Перший внесок в 25 % від цієї 
суми — це 65 250 грн., або 8156 дол. Далі річна ставка становитиме 
16 %. Кредит видається на 15 років. Виходить, щомісяця потрібно 
вносити внески в розмірі 2874,98 грн. Згідно з Програмою, дер-
жава повертає 13 % від суми кредиту й робить це протягом десяти 
років. Проте питання строків повернення відсотків, гарантії з боку 
держави щодо підтримки програми потребують нормативного вре-
гулювання і вдосконалення.
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За даними Мінрегіонбуду, нині в програмі беруть участь по-
над 1200 українців. Спочатку прогнозувалося, що «Доступним 
житлом» скористуються 30 тисяч осіб. Як пояснюють експерти, 
зарплата середньостатистичного українця не дозволяє йому брати 
участь у таких програмах [3].

Водночас, за офіційною статистикою, у черзі за квартирами 
зараз стоїть понад мільйон українців. Отже, дієвість Президент-
ської ініціативи складає 0,12 %.

В цілому, зміни можна назвати позитивними, але слід визна-
ти, що повною мірою вирішити проблеми забезпечення громадян 
доступним житлом державі не вдалося.

Таким чином, проблему слід вирішити через формування 
ринкової інфраструктури, зокрема, створення спеціалізованих фі-
нансових установ як з кредитування, так і з мобілізації довгостро-
кових ресурсів населення; вдосконалення іпотечного законодав-
ства та ухвалення кодифікованого акту — Закону про забезпечення 
громадян доступним житлом; організації належного контролю за 
впровадженням та виконанням іпотечних програм [4]; вивчення 
досвіду зарубіжних країн задля пошуку методів здешевлення бу-
дівництва житла.
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БІДНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ 
ЯВИЩЕ В УКРАЇНІ

На сьогоднішній день ми говоримо про поняття бідності не 
лише, як про соціальну категорію, яка має свій прямий вияв у сус-
пільстві, але як і про економічну. Саме на тлі економічної сфери 
життя, її трансформацій та постійних перехідних етапів, ми може-
мо бачити зростання чи зниження бідності у цілому.

Після здобуття Україною незалежності, країна зіткнула-
ся з рядом таких чинників, які стимулювали зростання бідності. 
Насамперед, до них можемо віднести: поступовий перехід від 
командно-адміністративної до ринкової економіки, економічна 
криза, інфляція, масова міграція населення за кордон, безробіття, 
депопуляція населення тощо. Тому проблема бідності залишаєть-
ся актуальною і зараз. Бідність є глобальною проблемою людства, 
вона існує в кожній країні світу, не дивлячись на економічний роз-
виток цих держав.

У чинному законодавстві юридично закріплюється визначен-
ня поняття бідності — це неможливість унаслідок нестачі коштів 
підтримувати спосіб життя, притаманний конкретному суспіль-
ству в конкретний період часу. Тобто йдеться про те, що внаслідок 
низького матеріального статку людина не в змозі забезпечити собі 
ті умови існування, які властиві тому середовищу, в якому вона 
перебуває. Тому бідні верстви населення не можуть харчуватися 
відповідно до місцевих стандартів, не можуть оплачувати житло 
та комунальні послуги виходячи зі своїх потреб, не можуть лікува-
тися та відпочивати, не можуть забезпечити оплату освіти собі та 
своїм дітям.

На законодавчому рівні в Україні діє закон, яким встановлено 
визначення прожиткового мінімуму та окремою постановою Кабі-
нету Міністрів України затверджено набори продуктів харчування 
та непродовольчих товарів і послуг для задоволення основних по-
треб громадянина. Такий перелік різних наборів може відповідати 
соціальному мінімуму, встановленому в деяких країнах, однак не 
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характеризує такий стан, як бідність, тобто прожитковий мінімум 
не виконує соціальної функції як межі бідності.

Прожитковий мінімум на одну особу щороку затверджується 
Верховною Радою України в законі про Державний бюджет Укра-
їни на відповідний рік [1]. Згідно зі статистичними даними впро-
довж 2011 по 2013 рр. розмір прожиткового мінімуму на одну осо-
бу та розмір мінімальної заробітної плати зазнавав змін (табл.1).

Таблиця 1.
Мінімальна заробітна плата

Рік Мінімальна заробітна плата Розмір мінімального 
прож. мінімуму

2011
2012
2013

1004 грн.
1134 грн.
1218 грн.

953 грн.
1095 грн.
1108 грн.

Цей показник збільшувався з року в рік і начебто мінімальна 
заробітна плата є більшою за розмір прожиткового мінімуму, але 
ця сума є досить незначною, адже людина не може забезпечити 
собі нормальні умови життя. І не дивно, що Україна з такими по-
казниками займає 83 місце у світовому рейтингу бідності.

Урядом України було розроблено Стратегію подолання бід-
ності, яку було затверджено Указом Президента України 15 серп-
ня 2001 р., яка визначила напрямки подолання бідності [2]. Після 
включення Комплексної програми по боротьбі з бідністю до цільо-
вих програм згідно з наказом Мінекономіки «Про реєстрацію дер-
жавних цільових програм» від 24.05.2001 р. З 2001 по 2008 рр. три-
вали суперечності між Мінекономікою та КабМіном. Як наслідок у 
2008 р. Комплексна програма не була включена до Закону України 
«Про державний бюджет на 2008 р.». Відповідно з 2003-2009 рр. 
не було подано кінцевих результатів виконання даної програми зі 
сторони Мінекономіки та Мінпраці. Це вказує на повну бездіяль-
ність у роботі цих органів, нездійснення тих зобов’язань та повно-
важень, які покладалися на них. У 2010 р. Кабінету Міністрів до-
ручено за участю Національної Академії Наук та інших провідних 
наукових центрів розробити та внести в тримісячний строк проект 
загальнодержавної програми подолання та запобігання бідності в 
Україні на 2010-2015 рр. [3]. Але, на жаль, проект не був внесе-
ний на розгляд ВРУ і зараз перебуває на доопрацюванні. Тобто, 
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це свідчить про те, що відповідні органи не забезпечили належної 
організації виконання Комплексної програми, рівень бідності так і 
залишився ганебно низьким.

Оскільки головною проблемою бідності є низький рівень до-
ходів, тоді шляхи зменшення можна запропонувати такі, як:

− підвищення зайнятості населення,як наслідок зменшення 
тих, хто перебуває у лавах безробітних;

− поліпшення соціальних умов життя, насамперед, впрова-
дження більш ефективних соціальних програм допомоги пенсіо-
нерам, багатодітним, малозабезпеченим;

− збільшення рівня доходів від трудової діяльності, напри-
клад, заохочувати працівників для отримання додаткової грошової 
премії;

− впровадження доцільних страхових засобів соціального 
захисту працівників;

− ліквідація тіньової економіки, адже окремі працюючі, за-
йняті у такій економічній діяльності, отримують набагато вищі до-
ходи, ніж це опубліковується офіційною статистикою, і використо-
вують їх виключно у власних інтересах;

− підвищення конкурентоспроможності економіки, техноло-
гічного рівня виробництва як основи зростання життєвого рівня 
працюючого населення.

Отже, якщо реально оцінювати проблемний характер біднос-
ті в України, то її неможливо уникнути чи подолати. Головне, що 
можна зробити, щоб бідність не стала кризовим явищем, це поси-
лити контроль над нею. Якщо є нормативно-правові акти, які чітко 
регламентують порядок, встановлюють методи та засоби боротьби 
з бідністю, тоді державні органи, на яких покладаються такі повно-
важення, повинні не ухилятися від них, а всіляко реалізовувати їх 
у життя.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ 
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

За умов глобалізації для України немає іншого вибору як роз-
робляти модель інноваційного розвитку економіки. Адже сучасний 
ринок діє за допомогою нововведень, а інноваційне прискорення є 
основою його сталого розвитку.

Вичерпання чинників екстенсивного економічного розвитку 
обумовлює постійне посилення уваги до пошуку нових факторів 
прискорення економічної динаміки, адекватних сучасному стану 
розвитку світової економіки. Відтак, запровадження в Україні ін-
новаційної моделі економічного зростання з політичної мети пере-
творюється на об’єктивну необхідність, альтернативою якій є за-
непад національної економіки, втрата економічного, а можливо, й 
національного суверенітету [1].

На сучасному етапі розвитку економічної системи не викли-
кає сумніву той факт, що інноваційні зрушення здатні не тільки 
гарантувати високі показники економічного зростання, але й ви-
рішити низку соціально-економічних проблем, забезпечити конку-
рентоспроможність національної економіки та підвищити еконо-
мічний потенціал України.

Науково-технічний розвиток, що визнаний у всьому світі 
як найважливіший чинник економічного прогресу, все частіше 
пов’язується саме з поняттям інноваційної діяльності.

Відповідно до закону України «Про інноваційну діяльність» 
інновації — новостворені і вдосконалені конкурентоздатні техно-
логії, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рі-
шення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого 
характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробни-
цтва і соціальної сфери, а інноваційна діяльність — діяльність, 
що спрямована на використання і комерціалізацію результатів на-
укових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових 
конкурентоздатних товарів і послуг [2].

Попередні роки економічних реформ не створили необхідних 
умов для примноження та зміцнення інтелектуального потенціа-
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лу українського суспільства, інноваційного розвитку економіки, 
освоєння нових високих технологій, подолання структурних де-
формацій, успадкованих від адміністративно-командної системи. 
Економічна динаміка досі, не лише, не набула сучасної постінду-
стріальної спрямованості, а навіть не створила достатньо міцного 
підґрунтя для запровадження основ інноваційного розвитку.

Глобалізація, яка стала однією з визначальних характеристик 
світової економіки кінця ХХ — початку ХХІ ст., поставила перед 
урядами багатьох країн проблему пошуку нових форм і методів 
адаптації національного економічного та політико-правового се-
редовища до сучасних вимог здійснення міжнародних економіч-
них відносин. Швидкі зміни чинників, які визначають конкурен-
тоспроможність фірм на світових ринках, динамічний розвиток 
глобального середовища змушують уряди при формуванні умов 
економічного зростання і процвітання нації дедалі більш активно 
звертатися до проблем забезпечення національної конкуренто-
спроможності у глобальному масштабі. Саме тому питання інно-
ваційного розвитку повинно стояти на першому місці не лише в 
реформуванні економіки, а і у створенні певної законодавчої осно-
ви для реалізації такої політики.

Парламентські слухання «Стратегія інноваційного розвитку 
України на 2010-2020 рр. в умовах глобалізаційних викликів», що 
відбулися 17 червня 2009 р. констатували необхідність реформу-
вання національної економіки. Що згодом і відобразилося в Законі 
України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Укра-
їні», який визначає правові, економічні та організаційні засади 
формування цілісної системи пріоритетних напрямів інноваційної 
діяльності та їх реалізації в Україні [3]. Проте такі стратегічні пла-
ни зазнали лише юридичного закріплення і на даний момент ніяк 
не втілились у реальність.

Економічний розквіт, рівень матеріального буття країни, її 
престиж і статус у сучасних умовах безпосередньо пов’язаний із 
рівнем розвитку інноваційної складової економіки, запроваджен-
ням наукових досягнень у виробництві, новизною і прогресивніс-
тю існуючих технологічних і виробничих систем тощо. Більш того, 
наукові досягнення і інновації нині є основою державності, бо 
якщо країна, навіть володіючи багатими природними ресурсами, 
такої основи немає, або ще гірше — втрачає її, як, власне, Україна, 
то їй дуже важко позиціонувати себе як передову та поважну дер-
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жаву у світі, відстоювати себе у глобальній конкурентній бороть-
бі. Крім того, досвід останніх років продемонстрував, що країни, 
економіки яких слабо спираються на інновації, найбільш вразливі 
щодо руйнівних наслідків економічної і фінансової криз [4].

Для України вкрай необхідна стратегія підвищення конку-
рентоспроможності економіки (на період до 2035 р.) та ряд роз-
роблених на її основі галузевих програм. Така стратегія має міс-
тити чітку ієрархію науково-технічних інноваційних пріоритетів, 
критичних технологій, а також конкретні механізми реалізації їх 
державної підтримки на національному, регіональному та галузе-
вих рівнях [5].

На даному етапі, можна з впевненістю стверджувати, що еко-
номіка України входить до стадії стагнації. Саме тому, перехід до 
дієвої державної політики інноваційного розвитку України є одним 
із першочергових завдань державного управління.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТІНЬОВОГО 
СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Важливою проблемою сучасного розвитку економіки України 
є значні обсяги її тінізації. Під тіньовою економікою слід розуміти 
економічні процеси (процеси виробництва, розподілу, обміну та 
споживання товарів і послуг), які приховуються їх учасниками від 
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державного та суспільного контролю, не фіксуються в повному об-
сязі офіційною статистикою [1].

Варто зазначити, що тіньовий бізнес на території України 
існував ще до появи незалежності України, в колишньому Радян-
ському Союзі, внаслідок певних обмежень господарської діяльнос-
ті населення. Проте, в відносно незначних масштабах. В сучасній 
Україні тіньова економіка перетворилася на таке масове явище, 
якого не можна не помічати і від якого не можна відмовитися в 
серйозному економічному дослідженні будь-якої проблеми. Без 
урахування тіньового сектора економіки всі статистичні дані но-
сять перекручений характер, не відбивають реального стану справ. 
В остаточному підсумку тільки з урахуванням процесів і тенден-
цій, що відбуваються в тіньовій економіці, можна уявити і всебічно 
аналізувати дійсну ситуацію у країні [2].

Причинами розвитку тіньової економіки є низка чинників, 
зокрема: нестабільність податкового законодавства, високий по-
датковий тиск і нерівномірність податкового навантаження на 
суб’єкти господарювання, існування значної кількості податкових 
пільг, низький рівень податкової дисципліни; надмірна регламен-
тація економічної діяльності, зокрема, існування різних обмежень 
підприємницької діяльності; низький рівень заробітної плати у 
державному секторі економіки, корупція у державних органах 
та органах місцевого самоврядування, правова незахищеність 
суб’єктів господарювання від зловживання з боку посадових осіб 
державних органів та органів місцевого самоврядування; недо-
статньо прозора процедура приватизації державного майна тощо.

В загальній структурі економіки аналітики виділяють такі 
напрями розвитку тіньової економіки, які використовуються для 
одержання не врахованих державою прибутків та легалізації кри-
мінальних коштів.

Неофіційна (паралельна) економіка, іншими словами, невра-
хована діяльність суб’єктів господарювання. Тобто це легальна 
економічна діяльність, яка через існуючі недоліки законодавства 
не підлягає оподаткуванню і недостатньо регулюється державою 
(бартерні операції, переробка давальницької сировини, окремі бан-
ківські та зовнішньоекономічні операції тощо);

Підпільна (кримінальна) економіка, яка, в свою чергу, поді-
ляється на:
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а) суто економічну злочинність (ухилення від оподаткування, 
розкрадання, шахрайства з фінансовими ресурсами, хабарництва, 
контрабанда, приховування валютної виручки тощо); б) криміналь-
ну діяльність, яка не безпосередньо завдає збитків економічній 
системі країни, а опосередковано, через незаконне виробництво і 
незаконне надання послуг (незаконний обіг наркотиків, зброї, про-
ституція, торгівля людьми тощо) та інші кримінальні дії (вимаган-
ня, розбої, шахрайства тощо).

Поширення тіньової економічної діяльності призводить до та-
ких негативних наслідків, як: зменшення податкових надходжень 
до державного та місцевих бюджетів; скорочення обсягів інвести-
цій в економіку держави та відпливу капіталу за кордон; нераці-
ональне розміщення трудових ресурсів; дискримінація суб’єктів 
підприємницької діяльності, недобросовісна конкуренція або не-
правомірне її обмеження; нерегламентовані зайнятість та доходи 
населення; криміналізація суспільства [3].

За таких умов у країні можна спостерігати розмаїття еконо-
мічної злочинності. Це: незаконне відчуження всенародної влас-
ності у процесі приватизації та зловживання під час керування 
нею; протиправний перерозподіл виробленого кінцевого продук-
ту на користь кримінальних прошарків за допомогою злочинних 
махінацій у кредитно-фінансовій і зовнішньоекономічній сферах; 
великомасштабні афери різних фінансових компаній стосовно 
вкладників; нелегальне заняття підприємницькою діяльністю, ви-
користання псевдофірм і підприємств, зареєстрованих на підстав-
них осіб.

Дані проблеми потребують нагального вирішення на держав-
ному рівні і відобразитися при розробці економічних, законодав-
чих, правових методів боротьби з тіньовою економікою.

Тіньовий сектор існує у всіх країнах, але в Україні його розмі-
ри є особливо значними. Він достатньо різноманітний, важко під-
дається узагальненню і порівнянню. Тільки системно-комплексний 
підхід до вирішення проблем детінізації економіки — створення 
єдиної системи правових, організаційно-економічних держав-
них заходів може стати ефективним засобом протидії тонізації 
суспільно-економічних відносин. Визначальна роль у цій ситуа-
ції належить державі, обов’язок якої — всіляко сприяти реалізації 
конкурентних переваг національного виробництва шляхом зміц-
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нення податкової системи, посилення і вдосконалення законодав-
ства, спрямованого на детінізацію економіки України.
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ОСОБЛИВОСТІ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Тінізація економічних відносин є однією з найбільш істот-
них перешкод щодо забезпечення стійкого економічного розвитку, 
підвищення добробуту, рівня і якості життя населення та зміцнен-
ня національної безпеки держави. Від самого початку перехідного 
періоду Україна в числі інших країн світу зіткнулася з проблемою 
тіньової економіки — неконтрольованого суспільством виробни-
цтва, розподілу, обміну та споживання товарно-матеріальних цін-
ностей та послуг, прихованих від органів державного управління 
та громадськості, соціально-економічних відносин між окремими 
громадянами і соціальними групами [1]. Крім того, у глобальному 
масштабі ця проблема, як негативне соціально-економічне явище, 
має тенденцію до загострення. Рівень тіньової економіки в Україні 
за 2009 р. становив 36 %, у 2010 — 40 %, а у 2012 — 46,8 %, що є 
найвищим рівнем в Європі). Саме тому вирішення проблеми щодо 
зменшення долі тіньової економіки набуває особливої актуальності.

На даному етапі розвитку, економіка потребує легалізації ті-
ньових капіталів та механізмів їх виникнення. Адже без цього не-
можливо досягти стратегічної мети розбудови відкритої конкурен-
тоспроможної економіки та забезпечити входження нашої держави 
до ЄС.

Гостро постає питання щодо виникнення та існування «пара-
лельної тіньової економіки», до складу якої входять:
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1. Сектор домашніх господарств, де товари (послуги) ви-
робляються (надаються) тільки для потреб власного споживання 
самих же виробників. У більшості такі суб’єкти господарювання 
стають активними учасниками ринкових трансакцій, тому в світі 
при розрахунках ВВП сектор домашніх господарств враховується 
лише частково.

2. Неформальний сектор, представлений дрібними виробни-
ками, підприємцями, власниками МПП, селянами-фермерами та 
іншими суб’єктами малого бізнесу. Сьогодні в Україні частка ма-
лих і середніх підприємств у ВВП становить 9 %, тим часом як в 
країнах із розвинутою економікою — 50-60 %.

3. Прихований сектор, до якого відносять середні та великі 
промислові підприємства, а також монопольні об’єднання. Діяль-
ність юридичних осіб у цьому секторі полягає не стільки в прямих 
порушеннях законодавства (таких, як несплата податків з результа-
тів легальної економічної діяльності), скільки в проведенні опера-
цій, законодавчо не заборонених (таких, як бартерні угоди).

Також слід зазначити, що підприємства стараються уникнути 
розрахунків у гривневому еквіваленті. Це пояснюється тим , що, 
наприклад, при конвертації гривні в готівкові долари та їх видачі 
на руки підприємець втрачає максимум 5 % доходів виділених на 
зарплату. При повній же легальній виплаті заробітної плати у грив-
нях майже 47 % визначеної суми становлять обов’язкові бюджетні 
платежі [2].

Відсутність легальних оборотних коштів робить неможливи-
ми активну інноваційну діяльність і технічне переоснащення укра-
їнських підприємств новітнім устаткуванням. За таких умов, при 
збереженні сировинної та напівфабрикатної орієнтації національ-
ної промисловості, нові власники приватизованих підприємств 
ставлять собі за мету лише швидко «витягнути» побільше коштів 
за рахунок експортних операцій [3].

Тож можна зробити висновок, що тіньова економіка в Украї-
ні — результат системної кризи економіки. Масштаби тіньової еко-
номіки істотно впливають на обсяги і структуру ВВП, призводять 
до створення офіційних даних про його величину. Тіньова еконо-
міка створює реальну загрозу національній безпеці та демократич-
ному розвитку держави. Високий рівень тінізації економіки вкрай 
негативно впливає на імідж країни, її конкурентоспроможність, 
ефективність структурних та інституційних реформ, тому необхід-
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но боротися з нею, розробляти заходи її зменшення та використо-
вувати механізми детінізації, а саме:

– реформування національної системи фінансового контр-
олю за здійсненням протизаконної діяльності у напрямі розробки 
конкретних інструментів обмеження тіньових систем перерозподі-
лу фінансових ресурсів за кожним конкретним випадком;

– формування спеціального реєстру та загального переліку 
декларацій із заявленими відшкодуваннями сумами ПДВ, які вва-
жаються сумнівними;

– застосування мінімальних цін на високоліквідні імпортні 
товари, передусім підакцизні, для розрахунків і сплати податків.
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: 
ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

З переходом до ринкової економіки Україна зіштовхнулася з 
вирішенням проблем національного господарства перехідного пе-
ріоду. Одним із дестабілізуючих факторів, що відчутно впливає на 
економіку, є наявність значного тіньового сектору.

Тіньова економіка — це економічна діяльність, яка не відо-
бражається в обліку та звітності суб’єктів підприємницької діяль-
ності, а також не враховується і не контролюється державними 
органами і спрямована на отримання неконтрольованого держа-
вою доходу, шляхом порушення чинного законодавства, від якої 
держава не одержує податкових надходжень [1]. Зростання тіньо-
вого сектору економіки призводить до структурних деформацій 
та нестабільності соціально-економічного розвитку країни, пере-
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шкоджає процесу розбудови держави, демократизації суспільства 
та європейської інтеграції України. Зростання тіньового сектору 
економіки також призводить до скорочення державних доходів, що 
створює проблему дефіциту державного бюджету.

За оцінкою Ф. Шнейдера, експерта Організації економічного 
співробітництва та розвитку, обсяги тіньової економіки в цілому в 
Європі сягають рівня 20 %, а в Україні — 57 % від ВВП.

Незважаючи на значні зусилля з боку влади у боротьбі з ті-
ньовим сектором економіки в Україні, що спрямовані на детіні-
зацію економіки, протидію корупції, профілактику злочинності, 
здійснення банками фінансового моніторингу, подолання кризових 
явищ в економіці та соціальній сфері, боротьбу з нестабільністю на 
валютному сегменті ринку тощо, рівень тіньового сектора, порів-
няно з іншими країнами, залишається ще значно високим.

Розвинуті країни мають на меті зробити все можливе заради 
зменшення обсягу тіньової економіки. Українському уряду, дії яко-
го спрямовані на зменшення масштабів тіньової економіки, треба 
врахувати позитивний досвід цих країн та підходити до цього про-
цесу системно й комплексно, зокрема:

1. Використовуючи досвід уряду Польщі, ввести заборону 
господарської діяльності тих фізичних осіб, які раніше вчинили 
серйозний податковий злочин; ввести майнову відповідальність 
юридичних осіб за здійснення злочину, наприклад, для керівників 
компаній, діяльність яких призвела до злочину, у результаті якого 
ця компанія отримала від цього майнові вигоди.

2. Використовуючи досвід США, посилити роль державних 
спеціальних служб у контролі за поширенням тіньової економіки 
в країні та їх взаємодію із державною структурою в цілому. Так, 
у США співробітники служб безпеки, таких як ФБР та ЦРУ, дуже 
часто працюють у відомих американських концернах та корпораці-
ях, тим самим контролюючи їх діяльність. Щодо України, то схожі 
функції повинні виконувати співробітники Служби безпеки Укра-
їни. Треба скоординувати роботу СБУ таким чином, щоб кожний 
громадянин України був упевнений у безпеці та усвідомлював, що 
будь-які протиправні дії матимуть покарання.

3. Використовуючи досвід Франції, обмежити можли-
вість проведення експортно-імпортних операцій національними 
суб’єктами господарювання з компаніями в офшорних зонах. Здій-
снення експортно-імпортних операцій за участю офшорних ком-
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паній дає змогу у деяких випадках завищити або занизити ціни 
товарів порівняно зі світовими і таким чином ухилитися від сплати 
податків та отримати додатковий прибуток на різниці в цінах.

4. Використовуючи досвід Великобританії, Україні для бо-
ротьби з корупцією, як основним чинником розвитку тіньової еко-
номіки, необхідно підвищити рівень довіри громадян до влади, по-
силити незалежність судів, посилити покарання за хабарництво.

5. Використовуючи досвід Німеччини, оптимізувати податко-
ву систему. Через те, що в Україні високі ставки та кількість подат-
ків і платежів, високі ставки відрахувань з фонду заробітної плати, 
важкий механізм обчислення розмірів податків тощо, суб’єкти гос-
подарювання намагаються уникнути оподаткування. Якщо в країні 
невисокий рівень оподаткування, відсутні або зведені до мінімуму 
адміністративні бар’єри, прозора та проста процедура створення, 
реорганізації й ліквідації підприємств, то мотивація підприємців 
до приховування своєї діяльності у тіні зводиться до мінімуму [2].

Реалізація зазначених рекомендацій та інших заходів щодо 
подальшої детінізації економіки не лише сприятиме формуванню 
повноцінного ринкового середовища, розвитку економіки, легалі-
зації капіталу, процесу демократизації економіки, а й забезпечен-
ню ефективного розвитку підприємництва.
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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО 
КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

В економіці завжди приділялась значна увага досліджен-
ню проблеми інвестування. Це відбувається тому, що інвестиції 
мають значний вплив на господарську діяльність та визначають 
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процес економічного зростання в цілому. В умовах сьогодення 
вони є найважливішим засобом забезпечення умов виходу з еко-
номічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, 
зростання технічного прогресу, підвищення якісних показників 
господарської діяльності на мікрорівнях та макрорівнях. Активі-
зація інвестиційного процесу є одним із ефективних механізмів 
соціально-економічних перетворень [3].

Одним з найбільш перспективних видів бізнесу в Україні є 
аграрна промисловість. Земель, які можуть бути придатні для 
сільського господарства у світі залишилось надзвичайно мало — 
близько 9 %. Проте ціни на продукти харчування зростають і це 
зростання складе 20-50 % у найближчі десять років.

Агробізнес в Україні має великий потенціал. Дані Державної 
служби статистики України свідчать,що станом на 1-ше січня по-
точного року в українське сільське господарство інвестовано іно-
земних капіталовкладень на суму 685,3 млн. дол. США. Частка 
іноземних інвестицій в агросектор складає 1,4 % від загальних іно-
земних інвестицій в економіку України.

Все агропромислове господарство України потребує оновлен-
ня та реконструкції за участю іноземного капіталу — від первинних 
виробничих процесів у сільському господарстві до випуску кінце-
вого продукту та його доставки до споживачів. Щоб збільшити ви-
хід кінцевої продукції та підвищити її споживчі якості,необхідно 
залучити технології для більш глибокої та комплексної переробки 
первинної сировини. Через технологічну неефективність в аграр-
ній промисловості щорічно знищуються тонни м’яса, 40 % овочів 
і фруктів, не використовується близько половини молочного білка. 
Великих втрат зазнає вирощена зернова продукція.

Іноземні інвестори найбільше зацікавлені у вкладі коштів у ті 
сфери, де можна в короткі строки одержати значний економічний 
ефект, зокрема створення порівняно невеликих підприємств, що 
не потребують великих вкладень і забезпечують швидку окупність 
початкових затрат при невисокому ступені ризику для іноземних 
інвесторів. Бажана участь іноземного капіталу також у переході аг-
ропромислового виробництва на сучасну технологічну базу, в тому 
числі з використанням потужного науково-технічного та виробни-
чого потенціалу оборонних галузей, що підлягають конверсії [2].
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В Україні агросектор може набути значного розвитку, бо через 
зростання населення збільшується попит на продукти харчування, 
споживання м’яса, молочних продуктів, овочів і фруктів. Однак 
агросектор гальмується через відсутність приватної власності на 
землю за такими основними причинами:

1. Вкладаючи кошти, інвестор хоче бути впевнений у май-
бутньому і хоче, щоб його капіталовкладення були захищені,тому 
інвестиційний потенціал сектору для іноземного інвестора збіль-
шується за умови вільної купівлі-продажу землі.

2. Селяни здають свою землю в оренду на короткий термін, 
орендарі при цьому вирощую одну і ту ж саму культуру протягом 
декількох років з метою одержання більш високої прибутковості, 
проте при цьому виснажують земельні ресурси, тобто відбувається 
нераціональне використання землі.

3. Земля не може виступати заставою для фінансування через 
відсутність узаконеної власності на землю.

В законодавстві України велике значення для ринку землі 
має Закон України «Про земельний кадастр», який набув чинності 
1 січня 2012 р. Його метою є реєстрація земельних ділянок та упо-
рядкування відомостей про них. Таким чином, можна уникнути 
шахрайства з видачею більш одного державного акту на кількох 
власників на одну земельну ділянку [1].

На сьогоднішній день ідея вільної купівлі-продажу землі 
є предметом активних дискусій. Зі зняттям мораторію на вільну 
купівлю-продаж землі, агросектор України приваблюватиме все 
більше інвесторів, а інвестиції в свою чергу є основним фактором 
для розвитку вітчизняного сільського господарства. Закон «Про 
ринок земель» надає підприємцям, зацікавленим у вкладенні ко-
штів у цю сферу,багато можливостей.

Політика уряду має бути рішучою для досягнення результату 
економічного ефекту від введення закону. Реформування аграрної 
сфери вимагає ретельної підготовки, опрацювання нормативних 
документів і законодавчих актів, а значить і часу. Однак уряд вже 
зробив перші кроки, а це означає,що він налаштований рішуче і 
проявляє політичну волю провести аграрну реформу. Отже, укра-
їнський агробізнес має великі перспективи розвитку при залученні 
інвестицій іноземних інвесторів, які зацікавлені вкладати гроші, 
що дозволить вийти на абсолютно новий рівень розвитку.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АТОМНОЇ 
ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

У світовому масштабі атомна енергетика є важливим допо-
вненням енергії викопних видів палива. Протягом останніх років 
з’явилася велика кількість авторитетних досліджень, які показу-
ють ядерну економіку у вигідному світлі. Однак також очевидно, 
що генеруючі компанії утримуються від будівництва нових атом-
них електростанцій без гарантій щодо затрат і ринків.

За останнє десятиліття загальне щорічне виробництво елек-
троенергії в Україні збільшилось, зросла й частка енерговидобу-
вання на атомних електростанціях. Тобто, атомних потужностей 
в Україні достатньо, але в найближчій перспективі ситуація може 
змінитися з точністю до навпаки.

Такій негативній ситуації сприяють заморожені вже другий 
рік поспіль практично всі розпочаті інвестиційні проекти, які ре-
алізуються в НАЕК «Енергоатом» (загальною вартістю майже 
60 млрд. грн.) у тому числі і найбільший з них — будівництво 
3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС вартістю близько 
40 млрд.  грн. [1].

Спостерігається і те, що сьогодні електроємність ВВП Укра-
їни в кілька разів перевищує аналогічний показник європейських 
країн. Однією з причин цього є структура української економіки, 
яка здебільшого складається з електроємних галузей, і надмірно 
високі витрати електроенергії на виробництво одиниці продукції.
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З економічної точки зору розвиток атомної енергетики на те-
риторії України стає все більш невигідним:

1. Вартість будівництва АЕС з кожним роком зростає у де-
кілька разів. У той же час електроенергія, отримувана сонячними 
батареями, неухильно дешевшає і при ККД сонячних елементів 
25 %, вже досягнутому в лабораторних умовах, стане порівнянною 
з енергією, що одержується на АЕС.

2. Україні для користування ядерними реакторами не ви-
стачає не тільки фінансових, а й природних ресурсів. Для роботи 
лише одного із 15-ти атомних блоків щогодини потрібно більше 
120-ти залізничних цистерн прісної води. Регіони поблизу всіх 
українських АЕС постійно зазнають проблем із водою.

3. Запаси урану вичерпаються навіть швидше, ніж нафти чи 
газу. Згідно з останніми даними Міжнародного агентства з атомної 
енергії (МАГАТЕ), урану у світі залишилось лише на 40 років.

4. Атомна енергетика може працювати лише за умов дер-
жавної фінансової підтримки. Тариф на вироблену АЕС електро-
енергію не покриває цілу низку необхідних витрат, зокрема на 
видобуток урану, на закриття станцій, на поводження з відходами 
тощо. Усі ці витрати забезпечуються з державного бюджету і спла-
чуються платниками податків. Вартість будівництва лише одного 
атомного реактора перевищує річні витрати з бюджету України на 
освіту та медицину.

5. Паливо для українських АЕС закуповують у Росії. Спроби 
купувати ядерне паливо в інших постачальників виявилися без-
успішними, оскільки немає іншого налагодженого виробництва 
палива для реакторів радянського зразка, які працюють в Україні. 
А створення власного виробництва ядерного палива є неможливим 
через його надзвичайно високу вартість (0,3 г ядерного палива = 
3 млн. т вугілля).

Отже, можна сказати, що більшу частину розходжень між 
економікою існуючих станцій і прогнозами щодо майбутніх стан-
цій можна пояснити лише детальним аналізом різних припущень 
щодо, наприклад, ефективності використання та поточних затрат, 
які не випливають з очевидністю з заявлених цифр. Подальший 
розвиток ядерної енергетики, передбачений Енергетичною страте-
гією України до 2030 року, вимагає створення власного потужного 
проектно-конструкторського і промислово-виробничого комплек-
су. Також необхідне додаткове будівництво енергоблоків АЕС з 
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більшою потужністю, вартість яких оцінюється в 96 млрд. грн. та 
160 млрд. грн. [2]. Тобто потрібні значні вкладення яких не має 
Україна.

На нашу думку для того щоб покращити ситуацію з вироблен-
ням електроенергії і не підірвати економіку нашої країни варто 
вкладати кошти у більш економніші проекти, які б замінили неви-
гідне будівництво енергоблоків. Наприклад будувати вітрові елек-
тростанції, адже за підрахунками вчених, загальний вітроенерге-
тичний потенціал Землі в 30 разів перевищує річне споживання 
електроенергії в усьому світі.

Навіть якщо сьогодні використовуватиметься лише мізер-
на частка цієї енергії — це не буде великою проблемою, оскіль-
ки коли потреба в електроенергії нижча, «зайва» потужність ВЕС 
може спрямовуватись на виробництво надзвичайно цінного енер-
гетичного продукту — водню. Водень може використовуватися як 
пальне для автомобілів, а також замість природного газу у багатьох 
інших установках, причому внаслідок його згоряння не утворю-
ються шкідливі речовини, а лише водяна пара.

Тобто такими нововведеннями було б вирішено значну кіль-
кість поточних проблем на економічному та екологічному рівні, 
без підтримки іноземних інвестицій, а спираючись на ті ресурси, 
які є на території України.
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ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Проголошений українською державою курс на перебудову 
національної економіки на інноваційних засадах та здійснення ви-
сокотехнологічного виробництва вимагають залучення потужного 
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фінансування, необхідного для забезпечення ефективного розвит-
ку інноваційних процесів, впровадження у масове виробництво 
уже існуючих інноваційних винаходів та розробок, а також дієвої 
підтримки фундаментальної та прикладної вітчизняної науки. 
Сьогодні ні держава, ні власне підприємства — інноватори, до-
слідники й виробники не в змозі на тривалий проміжок часу ви-
лучити із обігу значні обсяги коштів. Зважаючи на те, що практика 
залучення коштів підприємствами шляхом емісії цінних паперів та 
розміщення їх на фондовому ринку в Україні практично не розпо-
всюджена через необізнаність та незацікавленість фізичних осіб у 
такій низько прибутковій та ненадійній схемі вкладення своїх за-
ощаджень, на перший план сьогодні виходить питання розвитку 
венчурного фінансування інноваційної діяльності.

Терміни «венчурний капітал» і «венчурний бізнес» ( від англ. 
«venture») означає ризикове підприємство або започаткування. 
Венчурне підприємництво — це діяльність, спрямована на впро-
вадження ризикових проектів для одержання прибутків, підприєм-
ницького та засновницького доходів шляхом організації компанії, 
що займається впровадженням нововведень і подальшим їхнім 
розвитком. Венчурне підприємництво виконує функцію приско-
рювача інноваційного розвитку і здатне не тільки вивести еконо-
міку країни на вищий рівень, а й забезпечити прорив вітчизняних 
технологій на світові ринки [1]. Венчурний механізм відіграв важ-
ливу роль у реалізації базових інновацій в галузі мікроелектроні-
ки, автоматизації промислового виробництва, біотехнології тощо. 
За підтримки інвесторів ризикового капіталу знайшли широке 
практичне застосування такі науково-технічні розробки, як мікро-
процесор, персональний комп’ютер, інтернет-технології. За до-
помогою венчурного капіталу було створено американську фірми 
«Apple», «Netscape», а також реактивний двигун, кулькову ручку, 
кольоровий папір тощо. Венчурний бізнес сприяв якісним змінам 
у структурі виробничих сил суспільства та суттєво вплинув на ви-
робничі відносини. Зокрема, цей бізнес підтримав малий та серед-
ній наукоємний бізнес, забезпечивши симбіоз знань, фінансів та 
управління. У межах економічної теорії це відображено у нових 
моделях економічного зростання з ендогенним технологічним 
процесом, в яких, крім традиційних факторів виробництва (праця, 
капітал), виділено і такий фактор як людський капітал. Від того, 
наскільки успішно функціонує венчурний механізм сьогодні, за-
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лежить швидкість комерціалізації нових перспективних наукових 
ідей та технологічних розробок і, як наслідок, конкурентоспро-
можність національної промисловості в умовах глобалізації еко-
номічних відносин.

Фактори, що впливають на ринок венчурних інвестицій в 
Україні, можна представити у вигляді таких, що позитивно впли-
вають, прискорюючи формування ринку венчурного капіталу і 
таких, що гальмують цей ринок, впливаючи негативно. В Україні 
сьогодні не дуже багато проектів, які є цікавими з точки зору вен-
чурного інвестора. Це спричинено недостатньою кількістю малих 
інноваційних фірм, і в першу чергу — у сфері високотехнологіч-
ного бізнесу. Основними факторами, які гальмують розвиток вен-
чурного ринку є :

1. Капіталізація фондового ринку просувається досить низь-
кими темпами.

2. Відсутність відповідної законодавчої бази. Потрібно при-
йняти в Україні Закон про венчурні асоціації ,який має визначити 
умови розвитку ринку венчурного капіталу та забезпечити при-
вабливий інвестиційний клімат для учасників високо ризикового 
процесу венчурного фінансування.

3. Відсутність мотивації у створенні венчурних фондів і ком-
паній в Ук раїні спричинена недостатньою увагою держави до цієї 
проблеми.

4. Сьогодні маркетингові дослідження в інноваційній сфері в 
Україні майже не ведуться, що спричинено, між іншим, також іс-
нуючими недоліками у системі захисту інтелектуальної власності. 
Недосконала інформаційна база гальмує розвиток венчурного під-
приємництва.

5.Нестача висококваліфікованих фахівців в інноваційній сфе-
рі, які були б спроможні забезпечити ефективний менеджмент як 
венчурного бізнесу, так і всіх інших суб’єктів інноваційного під-
приємництва. У вищих навчальних закладах слід передбачити під-
готовку та перепідготовку інноваційних менеджерів з обов’язковим 
проходженням стажування в закордонних венчурних компаніях та 
фондах [2].

Таким чином низька активність венчурного інвестування в 
країні пов’язана з небажанням ризикувати у досить нестабільному 
зовнішньому середовищі, відсутністю розвиненої інфраструктури. 
Банки не прагнуть інвестувати в довгострокові ризиковані проекти 
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до того ж без гарантій. Страховий бізнес в Україні хоч і охоплює 
багато компаній, але він менш розвинений ніж у США і Західній 
Європі[3].

Отже, венчурне інвестування — це особлива система вкла-
дення коштів у нові проекти. Його головна і принципова відмін-
ність від традиційного полягає в тому, що необхідні кошти можуть 
надаватися під перспективну ідею без гарантованого забезпечення 
наявним майном, заощадженням, або іншими активами підпри-
ємця. Розвиток венчурних асоціацій може бути шляхом розвитку 
нових технологій та економіки в цілому.

Література
1. Фатєєва і. Венчурний капітал і венчурні компанії як основа пере-

творень інноваційного середовища в Україні / і.Фатєєва // Вісник академії 
правових наук України. — 2006. — № 2. — C. 141-149.

2. Беруга л.  реалізація стратегії інноваційного розвитку економіки 
України в системі венчурного фінансування / л. Беруга // актуальні проблеми 
економіки. — 2002. — № 12. — C. 75-79.

3. лапко О. О. Фактори,що впливають на ринок венчурних інвестицій 
/ О. О. лапко // економіка і прогнозування. — 2007. — № 3. — C. 54-63.

Гриник О. А.,
студентки 2 курсу факультету адвокатури,

Національний університет «Одеська юридична академія»

СТАН ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

З переходом України до ринкових умов господарювання по-
стала необхідність членства нашої країни в різних міжнародних 
організаціях та відкриття можливостей для міжнародного інвес-
тування. Надходження іноземних інвестицій забезпечить в май-
бутньому повноцінне функціонування господарюючих суб’єктів, 
підвищить конкурентоспроможність національного виробництва 
та забезпечить збалансованість економічного розвитку. У зв’язку 
з цим, однією з найбільш важливих сучасних наукових проблем є 
створення економічних умов для іноземних інвестиційних проек-
тів, з огляду на те, що вони останнім часом скорочуються.
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Інвестиційний клімат — це ступінь сприятливості ситуації, 
що складається в тій чи іншій країні стосовно інвестицій, що мо-
гли б бути зроблені в країну.

В умовах ринкової економіки організація інвестиційної ді-
яльності окремої країни потребує регулювання інвестиційного 
процесу на макроекономічному рівні, при чому особливу увагу 
приділяють таким питанням: вивченню існуючих пріоритетів, прі-
оритетних сфер та об’єктів інвестування, які мають відповідати 
довготривалим національним інтересам держави; встановленню 
відповідних податкових ставок та податкових пільг для залучення 
міжнародних іноземних інвестицій та спрямування їх у пріоритет-
ні сфери економіки; проведенню відповідної грошово-кредитної 
політики, яка б сприяла активізації інвестиційної діяльності. Така 
політика впливає на умови інвестиційного проектування, регулю-
ючи грошовий обіг та роботу банківської системи, яка мультиплі-
кативно створює грошові кошти; плануванню прямих державних 
замовлень; проведенню відповідної амортизаційної політики.

Україна потенційно може бути однією з провідних країн за 
залученням інвестицій. Країна багата на природні ресурси, ква-
ліфіковану і дешеву робочу силу, має значний науково-технічний 
потенціал, наявну інфраструктуру, потужну виробничу базу, вели-
чезний внутрішній ринок збуту продукції та успішну інтеграцію у 
світовий фінансовий та товарний ринок.

Інвестиції в економіку України завжди мали місце з часів не-
залежності, але не в такому обсязі, який необхідний для розвитку 
нашої країни. Статистична інформація свідчить про зростання ін-
вестицій в економіку України до 2008 р. включно і про істотне ско-
рочення обсягів інвестування з 2009 р., що пов’язано зі світовою 
фінансовою кризою та з незадовільною макроекономічною ситуа-
цією в країні, інвестиційним кліматом. Так, у 2005 р. обсяг прямих 
інвестицій становив 7843,1 млн. дол., в 2009 р. — 4436,6 млн. дол., 
за січень-вересень 2011 р. 3680,3 млн. дол., тобто скорочення об-
сягів інвестування відбулося майже вдвічі. Найбільшими країнами 
інвесторами станом на 1 жовтня 2011 р. були Кіпр —12089,1 млн. 
дол. (24,9 %), Німеччина — 7287,5 млн. дол. (15,0 %), Нідерлан-
ди — 4914,4 млн. дол. (10,1 %), Австрія — 3447,8 млн. дол. (7,1 %).

Для покращення інвестиційного клімату України необхідно 
здійснити такі заходи: стабілізувати політичну ситуацію в країні, 
з метою створення сильної держави з єдиною економічною стра-
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тегією розвитку; усунути корупцію, зменшити управлінський апа-
рат та їх витрати, сприяти прозорості ведення бізнесу; спростити 
отримання дозвільних документів, скоротити час та кількість пере-
віряючих служб; впроваджувати інноваційні технології, оновлюва-
ти та модернізувати виробничі потужності підприємств; залучати 
інвестиції на правах державно-приватного партнерства, при цьому 
підприємства залишати в державній власності (державний контр-
ольний або блокуючий пакет акцій ). вкладати залучені інвестицій-
ні кошти на першочергові та пріоритетні проекти інвестиційного 
розвитку, запобігати тіньовому відтоку капіталу з країни; прово-
дити структурні реформи, враховуючи міжнародні рейтингові до-
слідження.

Нинішній Уряд почав впроваджувати низку економічних ре-
форм, задекларованих у Програмі економічних реформ на 2010—
2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 
ефективна держава», в якій визначено вирішення майже всіх клю-
чових проблем. Так, у Програмі визначено такі напрями перетво-
рень:

1. Створення базових передумов економічного росту через 
утримання низького рівня інфляції, стабілізацію державних фінан-
сів і створення стійкої фінансової системи.

2. Формування режиму максимального сприяння бізнесу 
шляхом зменшення втручання держави в економіку, зниження ад-
міністративних бар’єрів для його розвитку, модернізацію подат-
кової системи і поглиблення міжнародної економічної інтеграції 
України.

3. Модернізація інфраструктури і базових секторів шляхом 
усунення усталених структурних проблем в енергетичній, вугіль-
ній, нафтогазовій галузях і ЖКГ, а також розвиток транспортної 
інфраструктури і ринку землі, перехід від дотацій до самоокупнос-
ті виробництва і соціальних послуг.

4. Збереження і розвиток людського й соціального капіталу 
шляхом підвищення ефективності та стабільності соціального за-
хисту

5. Підвищення державного управління шляхом реформуван-
ня державної служби і виконавчої влади.

Реалізація всіх зазначених нормативних документів на прак-
тиці допоможе вирішити основні ключові проблеми та поліпшити 
інвестиційний клімат України. При цьому необхідно захищати та 
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підтримувати вітчизняного товаровиробника, залишати стратегіч-
ні і прибуткові об’єкти в державні власності, залучати інвестиційні 
ресурси на засадах державно-приватного партнерства, на конце-
сійних умовах та на умовах довготермінової оренди в державний 
сектор економіки.

Література
1. Носова  а.  В. інвестиційний клімат в Україні: основні напрями 

поліпшення / а. В. Носова // Стратегічні пріоритети. — 2006. — № 1(6). — С.61-65.
2. Мотриченко  В.  М. інвестиційна привабливість України / 

В. М. Мотриченко // Фінансовий простір. — 2006. — № 4(4). — С.31-36.

Бондарчук Д. С.,
студент 2-го курсу факультету адвокатури,

Національний університет «Одеська юридична академія»

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 
В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Україна на сьогоднішній день пройшла важкий етап перехо-
ду з командно-адміністративної економічної системи до ринкової. 
Проте продовжує переживати економічну кризу, яка негативно 
впливає на розвиток економіки країни. Фактично, причиною цьо-
го, стало нагромадження великої кількості прорахунків уряду під 
різним керівництвом, під час реалізації своїх економічних реформ, 
які проводились з метою кращої адаптації вітчизняної економіки 
до умов ринкової економічної системи, до якої Україна почала 
прагнути після розпаду СРСР та багато інших факторів.

Отже, еволюцію економіки можна уявити у вигляді цикліч-
ного процесу руху економіки від одного сталого (урівноваженого) 
стану через період його порушення та відновлення на якісно ново-
му рівні до іншого, за допомогою проходження особливого етапу 
переходу економіки. Трансформаційна економіка — це особливий 
стан економічної системи на етапі її становлення (еволюції до зрі-
лого врівноваженого стану) і реформування (еволюції до нової 
економічної системи). Основні риси трансформаційної економіки 
зумовлюють специфічні закономірності її розвитку: з одного боку, 
інерційність — збереження у перехідній економіці старих еконо-
мічних форм, що свідчить про спадкоємність еволюційного проце-
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су; з другого — інтенсивність розвитку нових форм як виявлення 
необоротності трансформаційних процесів у суспільстві [1].

Важливо також розрізняти природно-еволюційний тип транс-
формаційної економіки і реформаторсько-еволюційний тип, коли 
природно-еволюційні процеси прискорюються або гальмують-
ся реформами, що здійснюються в умовах перехідної економіки. 
Економіка України була перехідною економікою реформаторсько-
еволюційного типу. В межах економіки реформаторсько-
еволюційного типу відбуваються перехідні процеси до економіч-
ної системи, за якої ціни, що формуються під впливом попиту та 
пропозиції, визначають що, як, для кого, де виробляти та як розпо-
діляти вироблене.

Майже за сімдесят років в СРСР було створено систему, якої 
ще не було ніде у світі — систему планової економіки, що виклю-
чала приватну власність, товарно-грошові відносини, ринковий 
механізм регулювання. Командо-адміністративна система, яку бу-
дували як систему найраціональнішого використання всіх ресур-
сів, виявилася економікою дефіциту, неспроможною оптимально 
господарювати. Все це свідчить про кризу планової системи, подо-
лати яку можна тільки у процесі переходу до ринкової економічної 
системи.

Складність становища України до початку транформаційних 
процесів обумовила, по-перше, те, що одним з елементів змісту 
трансформаційної економіки є кризові явища, успадковані від пла-
нової системи; по-друге, необхідність одночасного вирішення різ-
нопланових завдань: подолання кризи, забезпечення зростання ви-
робництва, підвищення життєвого рівня населення, трансформація 
планової системи в ринкову, перспективний стратегічний розвиток 
суспільства.

Стартові умови сучасних ринкових перетворень в Украї-
ні — це умови кризи планової системи, яка свідчила про невід-
повідність потребам розвитку суспільства притаманного йому 
соціально-економічного устрою. По-перше, оскільки перехід здій-
снюється від особливої системи, перед суспільством виникають 
проблеми, що були невідомі країнам, які пройшли традиційний 
перехідний період. По-друге, Україна має здійснювати за певних 
обставин «зворотний» рух до економічних відносин, які існували 
ще на першому етапі ринкових реформ: від державної власності до 
приватної, від централізованого розподілу ресурсів до ринкового 
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механізму, від державного планового господарювання до підпри-
ємницької діяльності на засадах конкуренції та приватних інтер-
есів. �Сучасні трансформаційні процеси у країні розгортаються за 
особливих історичних умов — умов глобальних перехідних проце-
сів. Розвинуті індустріальні країни перебувають на етапі переходу 
до постіндустріального суспільства. Країни, в яких значну частину 
становлять елементи традиційної економіки, швидко рухаються до 
сучасної ринкової економічної системи, використовуючи при цьо-
му досягнення постіндустріальної стадії [2].

Досягнення макроекономічної стабілізації за умов транфор-
маційної економіки України є складним процесом, в якому можна 
виділити два взаємопов’язані етапи:1. Початковий етап, що має 
такі завдання: по-перше, подолання кризових явищ, неминучих за 
умов відмирання старої системи (інфляція, бюджетний дефіцит та 
ін.); по-друге, створення передумов для виникнення ринкових гос-
подарських форм — ринкова лібералізація економіки. Тривалість 
початкового етапу залежить від глибини кризи та ефективності 
стабілізаційної політики держави. Для України початковий етап 
характеризується дуже глибокою кризою (економічною, політич-
ною, соціальною), що значно ускладнює трансформаційні проце-
си. Вирішення завдань початкового етапу дасть можливість ство-
рити передумови для здійснення наступного етапу трансформації.

2. Стабілізаційний етап — етап створення ефективної ринко-
вої економічної системи, що складається з двох основних фаз: фази 
становлення ринку, в умовах якої створюються основні інститути 
ринкової економіки, та фази структурних перетворень (структур-
ного коректування), коли під впливом нових ринкових чинників 
перетворюється відтворювальна структура економіки. Необхід-
ність одночасного здійснення обох фаз зумовлена тим, що криза 
перехідної економіки України є не тільки частиною промислового 
циклу, а й кризою економічної системи в цілому.

На протязі останніх 22 років вітчизняний уряд намагався 
покращити економічну ситуацію, створити усі сприятливі умови 
для успішного переходу до ринкової економіки, але було допуще-
но багато прорахунків в плануванні економічних реформ. Напри-
клад: емісія української валюти, яка була направлена на задово-
лення першочергових соціальних потреб, яка пізніше привила до 
інфляції в 1998 р. Даним способом користується і нинішній уряд, 
який переживає брак коштів, які повинні покрити першочергові 
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проблеми. Першочерговим завданням уряду для подолання еконо-
мічної кризи в Україні є досягнення грошової стабілізації: значне 
зниження інфляції, скорочення дефіциту державного бюджету на 
основі подолання незбалансованості його доходів та витрат, ста-
білізація обмінного курсу національної валюти. Для вирішення 
цих проблем необхідно встановити суворий контроль за грошовою 
емісією, державними доходами та витратами, створити ефективну 
банківську систему.

Отже, українська економіка в період транформації пройшла 
дуже важкі труднощі, які були пов’язані із встановленням ринкової 
системи, яка супроводжувалася економічною, політичною, куль-
турною, ідеологічною кризою, але за останні роки в Україні поча-
лися позитивні трансформації як наслідок успішної адаптації нашої 
економіки до світових ринкових умов, а саме: підняття рівня розви-
тку виробничої і невиробничої сфери економіки до світового рівня, 
подолання важких наслідків кризи 1997-1998 рр. — 2008-2009 рр., 
відновлення стабільності у вітчизняній економічній галузі.
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ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 
В НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ

Цілями залучення іноземних інвестицій в економіку України 
є структурна перебудова промислового комплексу, сприяння досяг-
ненню сучасного технічного рівня розвитку на основі нових техно-
логій, збільшення об’ємів екс портного потенціалу України, подо-
лання залежності економіки від імпорту, створення виробництв з 
використанням місцевих природних ресурсів, сприяння розвитку 
приватного сектору.
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В рамках даної роботи було проаналізовано досягнення про-
відних зарубіжних країн, та виявлено ряд переваг і недоліків за-
лучення іноземного капіталу. До переваг залучення іноземного 
капіталу відносять: створення стратегічних альянсів між україн-
ськими та зарубіжними підприємствами; використання зарубіж-
ного організаційного та управлінського досвіду; збільшення об-
сягів капітальних вкладень; впровадження сучасних технологій; 
стимулювання розвитку експортного потенціалу; підвищення 
рівня зайнятості та кваліфікації робочої сили; прискорення темпів 
структурної перебудови економіки; підвищення ступеня адапта-
ції суб’єктів господарювання до умов конкурентного середовища. 
Серед недоліків виділяють: збільшення залежності країни від іно-
земного капіталу; трансферт частини прибутків за кордон; жорстку 
експлуатацію вітчизняних сировинних ресурсів.

Основними перешкодами залучення іноземного капіталу є: 
відсутність відповідного інвестиційного клімату; недосконалість 
ринкового механізму; нестабільність політичної ситуації; низький 
рівень ділової та професійної кваліфікації підприємців; відсут-
ність зацікавлених партнерів; нестача привабливих інвестиційних 
проектів; недосконалість податкової системи; відсутність дієвої 
системи страхування інвестицій; надмірний монополізм в економі-
ці; надвисокий рівень інфляції; невирішеність питання щодо при-
ватної власності на землю.

Взагалі для залучення в країну іноземного капіталу повинні 
існувати певні передумови, тобто інвестиційний клімат, який являє 
собою сукупність політичних, соціально-економічних, фінансо-
вих, соціально-культурних, організаційно-правових і географічних 
факторів, які притаманні певній країні і визначають привабливість 
її для іноземного інвестора. Найбільш великим недоліком цьо-
го чинника є те, що на думку іноземних інвесторів, Україна має 
економічну, політичну і соціальну нестабільність. Також іноземні 
інвестори вказують на низьку дієздатність механізмів забезпечен-
ня ринкових прав і свобод інвесторів та захисту їхніх інтересів. З 
цього можна зробити висновок, що є країни, в яких немає таких 
серйозних проблем, а отже вони привабливіші для інвесторів і в 
ці країни будуть іти великі інвестиції. Для довідки, за розкриттям 
інформації та рівнем захищеності прав власності, Україна серед 
70 найбільших країн світу посідає 58 місце. Це вже говорить про 
проблеми.
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На ряду з цими виділяють труднощі з правовою базою Укра-
їни, яка регулює діяльність іноземних інвесторів. Законодавчо-
правова база щодо регулювання іноземних інвестицій налічує по-
над 100 різних нормативних документів, окремі положення яких є 
неоднозначними і суперечливими, що призводить до погіршення 
умов діяльності іноземних інвесторів. Особливістю правового ре-
гулювання інвестиційної діяльності на території України є те, що, 
поряд із Законами України «Про інвестиційну діяльність», «Про 
режим іноземного інвестування», інвестори мають враховувати 
також положення цілого ряду інших законів та підзаконних нор-
мативних актів.

На 1 січня 2013 р. загальний обсяг внесених в економіку Укра-
їни прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) становив 
54,462 млрд дол. США, що на 8,2 % більше порівняно з обсягами 
інвестицій на початок 2012 р., і з розрахунку на одного українця 
становить 1199 дол. США. Проте це значно менше порівняно з ін-
шими провідними країнами світу.

Іноземний капітал оминає високотехнологічні галузі (станко-
будування, авіаційну промисловість, електроніку тощо), хоча саме 
ці галузі в Україні найбільше потребують капіталовкладень для 
модернізації, інтенсифікації та інноваційного розвитку.

Також потрібно додати, що істотною проблемою залучення 
закордонних капіталовкладень є низький рівень ділової та профе-
сійної кваліфікації підприємців. Вітчизняні підприємці за рівнем 
професіоналізму відстають від іноземних конкурентів. Це викли-
кає нестачу привабливих інвестиційних об’єктів. Одноманітність 
діяльності, старі ідеї і багато іншого вже є непривабливим факто-
ром і викликає відсутність зацікавлених партнерів.

Отже, на даному етапі розвитку Україна потребує капітало-
вкладень, оскільки ситуація не дозволяє власними силами досяг-
ти розвитку соціально-економічного становища. В порівнянні з 
2012 р. на 2013 р. іноземні інвестиції збільшилися, що говорить 
про повільний, але все ж таки розвиток економічної ситуації. Для 
того, щоб він збільшувався і надалі, Україні доведеться усувати не-
доліки, які на даний момент заважають іноземному капіталовкла-
денню, а саме створювати необхідний інвестиційний клімат, усу-
вати недоліки в законодавстві, регулювати економічну ситуацію в 
середині країни тощо.
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ПРОБЛЕМА ТІНЬОВИХ ДОХОДІВ В УКРАЇНИ

На сучасному етапі розвитку держави актуальність питан-
ня щодо тіньових доходів підприємств стає дедалі актуальнішим, 
оскільки їхня частка поступово збільшується. За данними станом 
на 2012 р. тіньовий сектор економіки України сягнув за різними 
оцінками 30-60 % ВВП. Станом на вересень, за оцінками НБУ, в 
Україні поза банками знаходилося майже 200 мільярдів гривень, 
але очевидно, що ця сума є лише частиною, оскільки існує ще зна-
чний валютний резерв. Питання, що є причиною, а що наслідком, 
залишається дискусійним: не до кінця зрозуміло, чи то наявність 
надлишку готівки сприяла тому, що тіньовий сектор економіки 
України сягнув за різними оцінками 30-60 % ВВП, чи то значний 
розмір тіньового сектору сформував попит на готівку.

Оскільки зусилля НБУ та уряду щодо стабілізації цінової си-
туації не можуть бути дієвими, якщо поза контролем перебувають 
фінансові ресурси і податкова служба наразі об’єктивно нездатна 
ефективно відслідковувати тіньові доходи.

Тіньова економіка — це економічна діяльність, що не врахо-
вується і не контролюється офіційними органами та спрямована 
на отримання доходу шляхом порушення чинного законодавства. 
З точки зору характеру відтворювальних процесів у сегментах ті-
ньової економіки, вона поділяється на: а) неофіційну (неформаль-
ну) економіку (легальна діяльність, яка не враховується офіційною 
статистикою через недосконалість статистичних спостережень); б) 
приховане виробництво (діяльність, яка дозволена законом і здій-
снюється виробниками, котрі мають на це право, але прихована 
від оподаткування); в) незаконну економічну діяльність (підпіль-
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на економіка) (включає незаконне виробництво товарів і послуг, 
а також незаконний перерозподіл доходів і активів); г) криміналь-
ну економіку (абсолютно незаконна економічна діяльність). По-
ширення тіньової діяльності залежить від стану економіки, рівня 
життя населення і деяких суспільних і державних інституцій, що 
породжують стимули до тінізації економічних процесів.

Станом на січень 2011 р. в середньому в кожній області ви-
явлено 1132 найманих працівника, які отримували тіньові доходи. 
Сума легалізованого доходу складає 660 тис. грн., що з них у се-
редньому надходить до бюджету 94 тис. грн. податку з доходів фі-
зичних осіб. В приблизному кожний п’ятий підприємець виплачує 
тіньві доходи своїм службовцям і кожен 3третій — має працівни-
ків, які працюють без трудового договору та страхування.

Працівниками підрозділів оподаткування фізичних осіб в 
Черкаській області перевірено в поточному році 82 суб’єкти госпо-
дарювання — юридичні особи з питань дотримання ними чинного 
податкового законодавства при виплаті заробітної плати робітни-
кам та службовцям і 69 фізичні особи — суб’єкти господарюван-
ня. Порушення податкового законодавства виявлено на 70 підпри-
ємствах та в 35 громадян-підприємців. За результатами перевірок 
додатково нараховано 3304,8 тис. грн. (з цієї суми сплачено до 
бюджету 1294,2 тис. грн. податку з доходів фізичних осіб разом із 
пенею та штрафними санкціями).

Тіньова економічна діяльність перешкоджає чіткому уявлен-
ню про характер формування, розподілу й перерозподілу доходів 
у суспільстві; також слід відміти, що становлення факторної мо-
делі доходів населення є дуже повільним і не сприяє розкриттю 
їх могутнього потенціалу, а майнове розшарування населення стає 
загрозливим для економічної та соціальної безпеки як окремих 
громадян, так і українського суспільства в цілому.

Але все ж таки основними причинами поглиблення та поши-
рення тіньового сектора в перехідній економіці є:

– кризовий стан доходів населення та несформованість рин-
ку праці;

– нераціональний правовий режим (суперечливість, відсут-
ність механізмів здійснення, панування неформальних норм над 
формальними та інші);

– соціокультурні фактори: правовий нігілізм, патерналіські 
настрої, господарська ментальність та інші;
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– інституційна несформованість факторних доходів насе-
лення.

Тіньова економіка значно дестабілізує суспільство і тому 
через її вплив звужується податкова база, зменшуються обся-
ги податків,дезорганізовуються виробничі процеси в офіційній 
економіці і перешкоджеють створенню нормально працюючих 
підприємств,посилюється кримінальна ситуація в країні.

Тіньові доходи не тільки накладають свій відбиток на дина-
міку доходів населення, а є й джерелом глибокої диференціації на-
селення за рівнем доходів, наростання соціальних протиріч. Така 
ситуація є загрозою і потребує негайних заходів задля детінізації 
економіки. Необхідною умовою прогресивного розвитку суспіль-
ства є органічне поєднання економічного і соціального, що знахо-
дить свою реалізацію у створенні в країні соціально-орієнтованої 
ринкової економіки, підпорядкованості реформування економіки 
суспільним цілям.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА В УКРАИНЕ

Предпринимательство — это ведущий сектор рыночной 
экономики, который обеспечивает насыщенность рынка товарами 
и услугами, способствует здоровой конкуренции, создает новый 
слой — «предприниматель-владелец»[1].
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Любая нация гордится плодами деятельности своих предпри-
нимателей. Но любая нация и каждый ее отдельный представитель 
гордятся и своей причастностью к воплощению какой-либо кон-
кретной предпринимательской идеи. Предпринимательство спо-
собствует не только повышению материального и духовного по-
тенциала общества, не только создает благоприятную почву для 
практической реализации способностей и талантов каждого инди-
вида, но и ведет к единению нации, сохранению ее национального 
духа и гордости [2].

Одним из главных факторов формирования среднего класса 
является развитие малого и среднего бизнеса, гарантирующего 
стабильность экономики и повышения уровня жизни граждан. В 
результате открытия собственного дела и самозанятости снижа-
ется уровень безработицы и одновременно повышается уровень 
доходов населения, что способствует росту совокупного спроса и 
увеличению объема производства.

В Украине доля малых и средних предприятий составляет 
соответственно 94,3 % и 5,5 %, что в целом соответствует уров-
ню развитых стран мира. Так, в США, Японии, Великобритании, 
Федеративной Республике Германии, Итальянской Республике, 
Французской Республике среди предприятий около 95 % являются 
малыми и средними.

О месте и значении малого и среднего бизнеса свидетель-
ствует также его доля в общем количестве занятого населения и в 
валовом внутреннем продукте. В Украине в малом и среднем биз-
несе в 2012 г. было занято 5,2 млн. человек, что составляет лишь 
25 % экономически активного населения трудоспособного воз-
раста. При этом в странах Европейского Союза такой показатель 
составляет более 50 %, а в Японии — около 80 %. В странах Ев-
ропейского Союза малые и средние предприятия создают 50-70 % 
внутреннего валового продукта, в Украине такой показатель почти 
в четыре раза ниже.

На сегодняшний день состояние малого и среднего бизнеса 
в Украине характеризуется следующими недостатками: неравно-
мерность концентрации субъектов малого и среднего бизнеса по 
регионам (ннаибольше количество указанных субъектов в Киеве, 
Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Киевский 
и Львовской областях); неравномерность распределения по видам 
экономической деятельности. В сфере торговли и услуг удельный 
вес субъектов малого и среднего бизнеса составляет 64,7 % их об-
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щего количества, сфере промышленности — 13 %, сельского хо-
зяйства — 13,1 %, строительства — 9,2 %.

Наличие указанных недостатков не способствует увеличению 
вклада субъектов малого и среднего бизнеса в создание внутренне-
го валового продукта и решения проблем занятости. Таким обра-
зом, основными причинами, препятствующими развитию малого 
и среднего бизнеса, являются: нехватка внутренних финансовых 
ресурсов, сложность доступа к внешним источникам финансиро-
вания и привлечения инвестиций; несовершенство процедур осу-
ществления государственного надзора (контроля) в сфере хозяй-
ственной деятельности; нестабильность законодательства в сфере 
развития малого и среднего бизнеса; несовершенство механизма 
партнерства между государством и малым и средним бизнесом; 
низкий уровень активности субъектов малого и среднего бизнеса 
по защите собственных интересов; ненадлежащий уровень инфор-
мационного, консультативного и методического обеспечения пред-
принимательской деятельности, в том числе по вопросам сертифи-
кации продукции и услуг, а также внедрение систем управления 
качеством и др.

Таким образом, современное состояние развития малого и 
среднего бизнеса свидетельствует о необходимости реализации 
активной и взвешенной государственной политики в соответству-
ющей сфере с учетом отраслевых и региональных особенностей.  
Вышеизложенные проблемы, обусловили принятие 28 августа 
2013 г. Распоряжения Кабинета Министров Украины «Об одобре-
нии Концепции Общегосударственной программы развития мало-
го и среднего предпринимательства на 2014-2024 гг.», в котором 
излагаются основные проблемы дальнейшего развития предпри-
нимательства и пути их решения.

Однако, на наш взгляд, данный документ не решает в полном 
объеме изложенные проблемы, поэтому одним из основных условий 
преодоления негативных тенденций является разработка комплек-
са мероприятий по решению проблем, препятствующих дальней-
шему развитию малого и среднего бизнеса [3]. Вышеизложенное 
позволяет сделать вывод, что развитие экономики малых и сред-
них предприятий в Украине имеет большие резервы и большие 
перспективы, так как в условиях рыночной экономики становле-
ния и укрепления государства прежде всего на частном бизнесе, 
личной инициативе, дает субъектам хозяйствования возможность 
самореализации и самоутверждения [4].
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ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ У ПРОЦЕСІ 
ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВЛЕННЯ РЕГІОНІВ

Фіскальна децентралізація влади є однією з ключових про-
блем сучасного розвитку України, що є актуальною в умовах по-
ступової інтеграції нашої країни до Європейського Союзу, де де-
централізація державних функцій вважається основою демократії 
та економічного розвитку. Рада Європи проголосила принцип за-
хисту місцевої та регіональної автономії. Україна у 1997 р. під-
писала Єв ропейську хартію місцевого самоуправління, що була 
прийнята у 1985 p. та взяла на себе зобов’язання додержуватися 
положень, закріплених у ній. Наявність місцевих бюджетів закрі-
плює економічну самостійність місцевих органів самоврядування, 
що передбачено Конституцією (ст. 7) та Законом України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні».

Основоположником ідеї фінансової (фіскальної) децентралі-
зації був американський економіст Ч. Тібу, який обґрунтував її у 
своїй праці «Економічна теорія фіскальної децентралізації в пу-
блічних фінансах: необхідність, джерела й використання» (1961 р), 
стверджує, що саме фіскальна децентралізація дає змогу органам 
управління отримувати автономію щодо фінансу вання і забезпечен-
ня населення суспільними товарами й послугами. Така автономія 
властива фіскальній політиці США. Інші країни порівняно нещо-
давно дійшли вис новку, що децентралізація політично необхідна. 
Тібу довів, що за умови фіскальної автономії органів управління 
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публічні видатки відповідатимуть індивідуальним уподобанням 
споживачів згідно з їхніми потребами. Фіскальна децентралізація 
передбачає мобілізацію фінансових ресурсів у бюджетах органів 
місцевого самоврядування. Це спосіб переходу національної еко-
номіки від адміністративно-командної до ринкової. Усі країни, що 
розвиваються, та країни з перехідною економікою втілюють власну 
політику в напрямі фіскальної децентралізації з метою зміни спів-
відношення міри впливу центральних органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування на макроекономічну ситуацію.

Діючий бюджетний механізм в Україні, при якому місцеві ради 
вищого рівня встановлюють відрахування від податків і зборів та 
дотацій, призводить до погіршення функціонування місцевих бю-
джетів нижчого рівня. Це не дає змоги профінансувати всі необхідні 
видатки, що спричиняє погіршення стану соціально-економічного 
розвитку. Система влади залишається цен тралізованою, що пев-
ною мірою стримує ініціативу і розвиток місцевих органів влади. 
Кінцевою метою фіскальної децентралізації є підвищення якості 
життя насе лення. До основних причин, що змушують уряди при-
ймати рішення про проведення децентралізації можна віднести: 
підвищення адміністративної і економічної ефективності розподі-
лу обмежених ресурсів у зв’язку із кращим розумінням місцевих 
потреб; забезпечення прозорості через чіткий зв’язок між бюджет-
ними надходженнями і послугами на місцевому рівні; підвищення 
відповідальності посадовців перед виборцями; підвищення рівня 
колективної участі місцевого населення у діяльності органів вла-
ди. Головною економічною причиною є необхідність зменшення 
витрат на виконання функцій держави за рахунок їх переносу з 
центрального на місцевий рівень. У Європейської хартії місцевого 
самоуправління задекларовано питання фінансових ресурсів ор-
ганів місцевого самоврядування, зокрема, серед них зазначають-
ся такі аспекти: органи місцевого самоврядування мають право в 
рамках національної економічної політики на свої власні фінансові 
ресурси; фінанси органів місцевого самоврядування формується за 
рахунок місцевих податків та зборів; захист більш слабких у фі-
нансовому відношенні органів місцевого самоврядування.

Впровадження фіскальної децентралізації дозволить також 
збільшити конкуренцію між регіонами за залучення інвестицій. 
Саме це відбувається в США, де кожний штат може самостійно 
встановлювати рівень оподаткування і визначати процедури ад-
міністрування. Таким чином, багато компаній перемістилися в ті 
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штати, де рівень оподаткування найнижчий, а процедури адміні-
стрування найпростіші. Це значною мірою сприяло економічному 
розвитку сільськогосподарських регіонів США. В Україні подібна 
конкуренція відсутня, оскільки місцева влада не має стимулів для 
залучення до свого регіону компаній, адже зібрані кошти ідуть до 
центрального бюджету. Крім того, багато регіонів уже звикли жити 
на гарантовані дотації від держави, за які не потрібно боротися. 
Децентралізація повноважень, ресурсів і відповідальності змусить 
місцеві органи влади працювати ефективніше. В Японії бізнес-
структури ще в 90-х роках XX ст. стали вимагати такої реформи. 
Вони вимагали спрощення процедур одержання різноманітних 
дозволів і документів, прийняття швидких рішень. На місцях це 
можна робити швидше та ефективніше, ніж у центрі. Фіскальної 
децентралізації вимагали й місцеві органи влади, що в умовах не-
стачі фінансових ресурсів, прагнули одержати зовнішніх інвесто-
рів. Сформувалася коаліція бізнесу і місцевої влади, що вимагала 
децентралізації. У результаті чого у 1999 р. був схвалений Білль 
про децентралізацію.

Передумови проведення успішної фіскальної децентралізації 
є: підвищення управлінської ефективності місцевих органів влади; 
залучення висококваліфі кованих кадрів та співробітництво між міс-
цевими і центральними органами влади. Децентралізація фіскаль-
них функцій держави повинна проводитися тільки за умов високої 
управлінської ефективності місцевих органів влади, які повинні 
бути здатними самостійно приймати правильні рішення, а також 
за наявності розвиненого громадського контролю належного вико-
нання місцевих бюджетів жителями цього регіону. Внаслідок цього 
створяться сприятливі умови для місцевого бізнесу. Підвищення 
ефективності повинно забезпечуватися через співробітництво із 
центральними органами влади, профільними міністерствами або 
під їх безпосереднім контролем. Обсяг повноважень і ступінь фіс-
кальної децентралізації треба розширювати внаслідок зростання 
компетентності та ефективності органів місцевого самоврядування.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ КОНКУРЕНЦІЇ І 
МОНОПОЛІЇ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

На сьогоднішній день актуальним є співвідношення конку-
ренції і монополії як складових частин ринкової економіки.

Економічна конкуренція — це змагання між суб’єктами гос-
подарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням пе-
реваг над іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого спо-
живачі мають можливість вибирати між кількома продавцями [1].

Зазвичай виділяють позитивні і негативні риси конкуренції. 
До позитивних можна віднести: стимулювання зниження витрат, 
тобто економії ресурсів; стрім– кий розвиток виробництва, по-
кращення якості, поновлення асортименту виробів; об’єктивність 
оцінки результатів конкуренції, оскільки це роблять самі споживачі.

Модель досконалої конкуренції припускає наявність на ринку 
великої кількості фірм, що виробляють однорідну продукцію і спо-
живають однакові фактори виробництва [2].

Основним негативним наслідком конкуренції можна вважати 
майнову диференціацію в суспільстві через витіснення малого біз-
несу великим.

На відміну від конкурентної фірми, де вхід на ринок вільний, 
бар’єри входу в умовах монополії — не допускають появи нових 
виробників [3].

Монополія — це тип ринкової структури, коли лише одна фір-
ма пропонує весь ринковий обсяг блага, для якого не існує близь-
ких замінників.

Монополістична діяльність характеризується: присутністю 
на ринку єдиного виробника, що продає свою продукцію безлічі 
дрібних покупців; відсутністю товарів-замінників продукту моно-
поліста. Передбачається, що метою монополіста виступає макси-
мізація прибутку, проте основними недоліками монополії є те, що 
вона призводить до застійних явищ, у тому числі до уповільнення 
науково-технічного прогресу, зниження ефективності виробництва 
і зниження добробуту споживачів [3].
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Монопольним вважається становище суб’єкта господарюван-
ня, доля якого на ринку товару перевищує 35 відсотків, якщо він не 
доведе, що зазнає значної конкуренції [4].

Державна позиція з проблем захисту економічної конкурен-
ції та регулюванням монополій в системі ринкових відносин зна-
ходить своє втілення в наступних актах законодавчого характеру: 
Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 
2001 р. № 2210-ІІІ, Закон України «Про захист від недобросовісної 
конкуренції» від 1 січня 1997 р. № 237/96-ВР та ін. Законодавство 
України щодо конкуренції є потужним засобом захисту еконо-
мічних прав підприємців та споживачів, яким корисно розуміти, 
принаймні, основи державної конкурентної політики та правила, 
встановлені законодавством. Також з метою захисту економічної 
конкуренції був створений Антимонопольний комітет України.

Антимонопольно-конкурентна політика в Україні спрямована 
на створення оптимального конкурентного середовища діяльності 
суб’єктів ринку, забезпечення їх взаємодії на умовах недопущення 
проявів дискримінації одних суб’єктів іншими, насамперед у сфері 
монопольного ціноутворення та за рахунок зниження якості това-
рів та послуг.

Наприклад, у третьому кварталі 2013 р. Антимонопольний ко-
мітет України визнав дії державного підприємства «Південна заліз-
ниця», державного підприємства «Одеська залізниця», державного 
підприємства «Донецька залізниця» та державного підприємства 
«Придніпровська залізниця» зловживанням монопольним (домі-
нуючим) становищем на послуг з надання пасажирам у користу-
вання комплектів постільної білизни у вагонах поїздів. Порушення 
полягало саме у встановленні економічно необґрунтованого рівня 
тарифів. Комітет зобов’язав державні підприємства «Одеська заліз-
ниця», та «Придніпровська залізниця» припинити порушення за-
конодавства щодо захисту економічної конкуренції.Загальна сума 
штрафів за вчинені порушення склала 100,5 млн. грн. [4].

Отож, одним із найважливіших завдань держави в умовах 
ринкових відносин є забезпечення такого співвідношення монопо-
лії і конкуренції, яке не призводить до руйнівних наслідків в еко-
номіці.

Загальновідомо, що одним із визначальних чинників успіш-
ного поступу ринкової економіки є конкуренція. Добросовісна кон-
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куренція є невід’ємною характеристикою економік країн-лідерів 
сучасно світу [5].

На нашу думку, в ринковій економіці України поряд із демо-
кратичними виборами, свободою слова і незалежністю необхідно 
розвивати та захищати добросовісну конкуренцію, яка забезпечує 
ефективний розподіл та використання ресурсів, науково-технічний 
та економічний прогрес й, в кінцевому рахунку, добробут громадян.

Після глибокої трансформаційної кризи 90-х років, яку пере-
жила наша країна, швидше виходили із кризового стану ті галузі, 
де склалися конкурентні відносини. І зараз, у період подолання 
наслідків світової фінансово-економічної кризи, саме конкурен-
ція може стати одним із головних чинників сталого економічного 
зростання.
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ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ 
ОФШОРНИХ ЗОН В УКРАЇНІ

Вітчизняний розвиток бізнесу з допомогою іноземних оф-
шорних компаній розпочався на початку 90-х, у зв’язку з відміною 
монополії держави на зовнішньоекономічну діяльність. На даний 
час майже половина світового капіталу проходить через офшорні 
компанії.
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Проблема існування офшорних та вільних економічних зон 
має досить суперечливий характер. Ведуться дискусії щодо необ-
хідності існування офшорних зон, та про їх вплив на економічний 
розвиток держави в цілому. Існують різні, часто полярні погляди 
з приводу необхідності формування нової нормативно-правової 
бази здійснення офшорної політики на сучасному етапі розвитку 
українського суспільства та удосконалення вже існуючої. Н.І. Мо-
розюк стверджує, що офшорний бізнес потрібен будь-якій країні, 
але під пильним контролем держави, основою якого має бути до-
сконале нормативно-правове регулювання офшорних відносин [1].

Привабливість офшорного механізму для українських під-
приємців підсилюється двома досить важливими на сьогодні об-
ставинами: нестабільністю фінансових інститутів України, висо-
ким ступенем ризику [2].

Особливістю офшорної юрисдикції є розповсюдження піль-
гового режиму виключно на нерезиденті компанії, які не здійсню-
ють діяльність на території юрисдикції і, що найбільш важливо,  — 
забезпечення ефективного режиму фінансової секретності. Тож чи 
варто брати під сумнів популярність офшорних зон.

Система офшорних центрів і зон, в яких первинний фінансо-
вий контроль місцевих урядів не здійснюється, податкові служби 
інших держав доступу не мають, є ідеальним місцем для капіта-
лів, набутих кримінальним шляхом в країнах їх походження [3]. В 
цьому аспекті особливої уваги заслуговує належне законодавче за-
кріплення та регулювання проблеми застосування й використання 
механізмів економічної діяльності в сфері офшорних зон.

На протязі останніх двох десятиліть незалежності України 
неодноразово підіймалося питання щодо створення в Україні оф-
шорної зони. Ще в 1995 р. існувала ідея, зокрема Віктора Пинзе-
ника щодо створення офшорного прецеденту в Україні. З подачі 
регіональної влади окремими законодавчими актами в Україні 
було легалізовано до десятка вільних економічних зон, принципи 
функціонування яких досить відрізнялися від офшорних. Їх ідеєю 
було не звільнення суб’єктів зони від податків, а надання їм подат-
кових пільг. До того ж про жодні принципи нерезидентності мова 
вже не йшла. І лише тепер місцеві та центральні влади, так і не 
дочекавшись бурхливого ефекту від існування вільних економіч-
них зон, стали проявляти все більший інтерес до виникнення оф-
шорної зони в Україні. Проте здавалося б варто лише легалізувати 
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«український офшор», але є й проблеми зовнішнього характеру. 
Перш за все варто боротися з недовірою іноземних інвесторів, в 
чому поки особливих успіхів не спостерігається, адже Україна за 
часів незалежності не виявила себе з надто позитивного боку для 
них. Необхідно визначити позитивні та негативні наслідки можли-
вого утворення офшорної зони в Украйні. Основними перевагами 
створення українського офшору є те, бурхливий розвиток нових 
видів послуг — секретарських і поручительських. Крім того, при 
обов’язковості аудиту та складання звітності вигоду зможуть отри-
мати аудиторські фірми. Уповноважені українські банки також не 
залишаться без справ. До негативних аспектів слід віднести те, що 
існує переконання, що офшори є шкідливими для економіки і це 
є основним джерелом відмивання грошей, корупції, контрабанди. 
З чим також досить важко не погодитись, адже вплив держави на 
офшори обмеженим. Крім того існує великий ризик щодо того, що 
навіть якщо закон, який легалізує офшорну зону вільної торгівлі 
з’явиться в найближчий час, пройде ще кілька років до тих пір, 
доки ця зона почне функціонувати та ще з підтримкою влади та 
виконання цілого ряду дій. Інакше перший український офшор 
стане однією з вільних економічних зон. Слід також зазначити, що 
до негативних сторін наявності офшорних територій у глобальній 
економіці відносять: недобросовісну податкову конкуренцію та 
ухилення від оподаткування, створення елементів нестабільності у 
світовій економіці та фінансах у зв’язку з можливістю накопичення 
в офшорних зонах великих обсягів капіталів, насамперед спекуля-
тивних, створення умов для відтоку капіталів, підтримку тіньової 
економіки, зменшення зайнятості в країнах-донорах, отримання 
поза конкурентних переваг тими компаніями, які використовують 
офшори.

Останнім часом пожвавилася боротьба урядів багатьох дер-
жав з офшорами. Світова економічна криза надала цьому процесу 
значний динамічний імпульс. Україна, з огляду на структуру її пря-
мих іноземних інвестицій, рівень тіньової економіки та корупції, 
суттєво залежить від результатів цієї війни. Варто зазначити, що, 
враховуючи нинішні процеси глобалізації, проблема тіньової еко-
номіки постає особливо гострою [4].

Отже, на сьогоднішній день одним з найважливіших завдань 
будь-якої держави є правовий контроль над офшорним бізнесом. 
Необхідно, щоб законодавство постійно вдосконалювалося тоді 
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офшорні зони почнуть використовуватись лише як законний ін-
струмент мінімізації оподаткування. Що ж стосується перспективи 
створення офшорної зони в Україні, то варто досить обережно від-
нестися до цього питання адже наскільки привабливими вони б не 
здавалися, не варто недооцінювати ризики пов’язані з їх утворен-
ням та функціонуванням.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СФЕРИ 
ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Історичний досвід, набутий Україною за роки незалежності, 
переконливо свідчить, що ефективне правове регулювання подат-
кової системи України є не тільки важливою передумовою суспіль-
ного розвитку, але й нагальною потребою економічного зростання.

Однак масштабні зміни законодавства у цій сфері викликають 
необхідність проведення додаткових наукових досліджень питання 
загальних засад оподаткування в Україні, формулювання пропо-
зицій щодо удосконалення положень діючого законодавства у цій 
сфері.

Сучасні норми податкового законодавства «страждають» не-
чіткістю, нестабільністю і навіть суперечливістю. Це відбивається 
на розумінні громадянами податкового законодавства, на виконан-
ні ними своїх конституційних обов’язків, на відповідальності, що 
застосовується за порушення податкового законодавства, і на по-
повненні доходної частини бюджету [1]. Так, найбільше «страж-
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дають» нечіткістю принципи податкового законодавства, яким, у 
свою чергу, суперечить практика.

У Податковому кодексі України [2] основним засадам по-
даткового законодавства присвячена ст. 4, де містяться принципи, 
на яких ґрунтується податкове законодавство, а саме: загальність 
оподаткування — кожна особа зобов’язана сплачувати встанов-
лені Податковим кодексом, законами з питань митної справи по-
датки і збори; рівність усіх платників перед законом, недопущен-
ня будь-яких проявів податкової дискримінації; невідворотність 
настання визначеної законом відповідальності у разі порушення 
податкового законодавства; фіскальна достатність — встановлен-
ня податків і зборів з урахуванням необхідності досягнення зба-
лансованості витрат бюджету з його надходженнями; соціальна 
справедливість — установлення податків і зборів відповідно до 
платоспроможності платників податків та ін. Можна також зазна-
чити, що в чинному кодексі збереглися як традиційні принципи, 
характерні ще для витоків розвитку податкового права, так він і 
поповнився новими принципами, які відповідають економічним 
і соціальним вимогам сьогодення (фіскальна достатність, ней-
тральність оподаткування та ін.).

Але, як показує практичний досвід, саме їх застосування ви-
кликає сьогодні найбільш вагомі проблеми. Наприклад, порушення 
принципу нейтральності оподаткування можна побачити на при-
кладі унормування окремих аспектів стягнення податку на додану 
вартість. На сьогодні, згідно із положеннями Податкового кодексу, 
якщо особа, яка провадить оподатковувані операції і відповідно до 
пункту 181.1 ст. 181 Податкового кодексу не є платником податку 
у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій є меншими 
від 300 000 грн. (без урахування податку на додану вартість) і обся-
ги постачання товарів/послуг іншим платникам податку за останні 
12 календарних місяців сукупно становлять не менше 50 % загаль-
ного обсягу постачання, вважає за доцільне добровільно зареє-
струватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її 
заявою. Зміну підходу щодо добровільної реєстрації платників по-
датків ПДВ обумовлюють зменшення ризиків використання схем 
з повернення ПДВ, використання, так званих, «податкових ям» і 
фірм — «одноднівок». Однак, з іншого боку, такий підхід безпосе-
редньо порушує принцип нейтральності оподаткування, оскільки 
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такий порядок безпосередньо впливає на зменшення конкурентоз-
датності платника податків, які тільки зареєструвалися, і негатив-
но впливає на діяльність суб’єктів малого та середнього бізнесу, в 
яких загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/
послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ, сукупно не переви-
щує 300 000 грн. [1].

На практиці такі суб’єкти часто вимушені використовувати 
різні ризиковані та нелегальні схеми, щоб стати платниками ПДВ. 
Наприклад, здійснювати одноразове постачання фіктивній фірмі, 
користуватися послугами представників податкових органів, які 
пропонують за певну грошову суму здійснити реєстрацію підпри-
ємства як платника ПДВ. Ще одним із виходів є купівля підпри-
ємства, яке вже є зареєстрованим як платник ПДВ, однак це, знов 
таки, ставить платника податку в гірше, з точки зору конкурентоз-
датності, становище, оскільки вимагає додаткових витрат [3].

Вищезазначені приклади показують, що не завжди існує від-
повідність між проголошеними Податковим кодексом загальними 
засадами оподаткування та конкретними положеннями податково-
го законодавства. Приведення у відповідність положень податко-
вого законодавства до загальних принципі, які містить Податковий 
кодекс, повинно стати одним з основних напрямів подальшого вдо-
сконалення правового забезпечення відносин у цій сфері.

Таким чином, важливими напрямами подальшого розвитку 
унормування загальних основ оподаткування в Україні є як узго-
дження конкретних положень діючого податкового законодавства 
зі встановленими принципами оподаткування, так і уточнення й 
доповнення таких принципів з метою оптимізації загальних засад 
оподаткування в Україні, оптимізації правового регулювання по-
даткових відносин у цілому.
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ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ЕКОНОМІКИ — АБСОЛЮТНИЙ 
ПРІОРИТЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Дерегулювання економічного розвитку країни є істотною 
ознакою сучасної ринкової економіки змішаного типу. Розумний 
симбіоз ринкових і державних регуляторів дає можливість реалізу-
вати соціально-економічні цілі розвитку суспільства, досягти висо-
кої ефективності виробництва, стабільного економічного розвитку, 
забезпечувати соціальну справедливість [1].

Створення заходів щодо впровадження послідовної дере-
гуляції підприємницького середовища стало одним із провідних 
напрямів реформування в Україні. За останні роки Україна в на-
прямку дерегуляції зробила більше, ніж за попередні десятиліття. 
Реформи у сфері дерегуляції бізнес-середовища та мотивації під-
приємництва до зростання здійснювалися у таких пріоритетних 
напрямах: спросщення порядку започаткування і закриття бізнесу, 
зменшення кількості дозвільних документів, введення ризикоорі-
єнтованої системи державного контролю, спрощення дозвільних 
процедур і реєстрації речових прав на нерухоме майно, звуження 
прямого адміністративного державного контролю за діяльністю 
суб’єктів господарювання та реформування сфери надання адміні-
стративних послуг, пом’якшення податкового тиску [3].

Вирішення питання дерегуляції економіки є абсолютним 
пріоритетом економічної політики України. Будь-які правила, які 
будуть впроваджені, повинні мати, з одного боку, чіткі механізми 
моніторингу для його контролю, а з іншого — чіткі механізми ви-
конання. Чим складніше правило — тим складніше його дотриму-
ватися, тому всі процеси повинні бути прозорими.

Поступово переглядаються принципи взаємодії між бізне-
сом та органами державної влади щодо спрощення відкриття і за-
криття бізнесу. Поетапно запроваджуються механізм електронної 
реєстрації підприємств і господарських змін у їхній діяльності та 
взаємний горизонтальний обмін інформацією між різними відом-
ствами щодо обліку підприємств без прямої участі суб’єктів госпо-
дарської діяльності. Здійснено низку заходів законодавчого рівня 
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для суттєвого зниження адміністративних бар’єрів під час реаліза-
ції підприємницької ініціативи [2].

Збільшено удвічі перелік видів господарської діяльності, що 
можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності 
матеріально-технічної бази. Також зменшено кількість видів ді-
яльності, що підлягають ліцензуванню. Продовжується адаптація 
національних технічних регламентів до законодавства Європей-
ського Союзу, а також гармонізація національних стандартів з між-
народними та європейськими стандартами у пріоритетних галузях 
економіки.

Починаючи з 2013 р. передбачено запровадження подання де-
кларації з податку на прибуток підприємств раз на рік, замість що-
квартального, що скоротить витрати платників на адміністрування 
податку. Також скасовується рентна плата з видобутку вуглеводнів, 
яка враховуватиметься під час справляння плати за користування 
надрами.

Уряд впроваджує нові технології надання послуг бізнесу. Ре-
єстрація юридичних осіб відтепер триватиме три робочих дні, а 
для фізичних осіб-підприємців являтиметься всього два дні. Крім 
того, отримати консультацію спеціалістів Державної реєстраційної 
служби підприємці відтепер зможуть за допомогою skype — зв’язку 
або по телефону. Слід звернути увагу, що з 1 січня 2014 року на-
бувають чинності зміни до законодавства, які дозволять надавати 
запити та отримувати виписки, витяги, довідки з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в елек-
тронному вигляді через реєстраційний портал .

Уряд України активно впроваджує нові сучасні технології на-
дання адміністративних послуг малому та середньому бізнесу. За 
рахунок дерегуляції діяльності бізнесу були істотно спрощено до-
звільні та реєстраційні процедури, встановлені прозорі механізми 
запуску та ліквідації бізнесу. Звужені сфери прямого контролю з 
боку держави, вдалося уніфікувати адміністративні послуги. До 
того ж, з 1 липня в Україні запрацював новий механізм реєстрації 
бізнесу. Тепер, щоб відкрити свою справу, підприємці зможуть, не 
виходячи з дому — на реєстраційному порталі.

З урахуванням необхідності забезпечення пріоритетів дер-
жавної політики, спрямованих на поліпшення бізнес-середовища 
в Україні, найбільш правильним підходом до вирішення проблеми 
дерегуляції економіки є необхідність проведення інвентаризації 
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всіх тих положень, які регулюють діяльність бізнесу, визначитись 
які з них є суперечливими щодо бізнесу та скасувати їх. Найбільші 
труднощі, з якими напевно зіткнеться уряд при реалізації масштаб-
ної програми з дерегуляції економіки, будуть пов’язані з відміною 
законодавчих актів, ухвалених попередніми парламентами, оскіль-
ки ці норми мають статус закону. Для скасування суперечливих 
бізнесу законів, необхідно окремо розглядати кожен з них.

У сфері дерегуляції робилося доволі багато, однак результат 
виявився майже непомітним для переважної частини підприєм-
ців.Президент України Віктор Янукович переконаний, що успіш-
не завершення дерегуляції економіки сприятиме впровадженню в 
Україні сучасних європейських стандартів. Глава держави відзна-
чив, що з цією метою в Україні сьогодні застосовується корисний 
світовий досвід, до роботи в Комітеті з економічних реформ за-
лучаються експерти з провідних консалтингових компаній світу та 
що дерегуляція в економіці має на меті зняття перешкод на шляху 
ведення бізнесу.
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РОЛЬ ТАМОЖЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Вопрос определения составляющих экономической безопас-
ности государства имеет чрезвычайный характер, поскольку сле-
дует учитывать постоянные изменения, происходящие в структуре 
экономической системы.
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Современный этап развития налоговой системы государства 
повышает роль таможенного обложения, как одной из наибо-
лее значимых сфер государственного регулирования экономики. 
Постоянные изменения международных интересов побуждают к 
непрерывному развитию отношений в таможенной сфере, которые 
влияют на экономическую безопасность страны. Соответственно, 
особое внимание необходимо уделить исследованию сферы тамо-
женной и налоговой безопасности.

Были исследованы такие составляющие экономической без-
опасности государства, как: финансовая, макроэкономическая, 
инвестиционная, энергетическая, научно-технологическая, произ-
водственная, в то время как в аспекты таможенной и налоговой 
безопасности требуют более детального исследования [1].

В современных условиях экономического развития Украи-
ны, расширении внешнеэкономических связей особое значение 
приобретает таможенная политика, основу которой составляет 
таможенное законодательство. Последнее определяет принципы 
организации таможенного дела в Украине с целью, с одной сто-
роны, создания благоприятных условий для развития экономики, 
внешнеэкономических связей, а с другой — защиты и обеспечения 
конституционных прав и свобод граждан, государства, субъектов 
предпринимательской деятельности всех форм собственности и 
соблюдения ими правил, установленных в этой области [2].

Таможенная безопасность является составляющей внешнеэ-
кономической безопасности, налоговая — составляющей финан-
совой безопасности. Организация и управление процессом тамо-
женного налогообложения зависит от состояния таможенной и 
налоговой безопасности. В свою очередь, эффективность процесса 
таможенного обложения определяет уровень этих двух видов безо-
пасности. Вместе с тем, как таможенная, так и налоговая безопас-
ности зависят от характера проведения их политики. Таможенная 
и налоговая политика, в конечном итоге, определяют экспортно-
импортную зависимость государства.

Сущность проблемы роли таможенного налогообложения как 
фактора экономической безопасности государства заключается 
в обеспечении эффективности взимания таможенных платежей, 
учитывая условия надежности, которые сохраняются в государстве 
как институте, регулирующем экономико-таможенную политику.
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Прослеживается влияние таможенной системы на состоя-
ние национальной экономики. В экономической сфере под таким 
влиянием понимают контроль по экспортно-импортным операци-
ям, борьба с противоправной (теневой) экономической деятельно-
стью, противодействие неконтролируемому оттоку национальных 
материальных, финансовых, интеллектуальных, информационных 
и других ресурсов. Указанные выше назначения таможенной си-
стемы необходимо выполнять прежде всего средствами таможен-
ного контроля, тарифного и нетарифного регулирования. Таким 
образом, формирование и проведение соответствующей экономи-
ческой политики в системе гарантий таможенной безопасности и 
внедрения механизмов блокировки и устранение факторов, под-
рывающих таможенную систему, является актуальной проблемой 
государственной политики в области обеспечения таможенной 
безопасности [3].

Исходя из общеизвестных определений составляющих эконо-
мической безопасности государства заметно, что таможенное на-
логообложение напрямую влияет на финансовую составляющую 
экономической безопасности государства. Через такой механизм 
обеспечивается поступление таможенных платежей в доходную 
часть госбюджета, это напрямую влияет на состояние бюджетной, 
денежно-кредитной и валютной систем государства.

У инвестиционной составляющей также есть прямая связь 
с таможенным налогообложением. Размер таможенного тарифа 
напрямую влияет на уровень доходности импортеров, а из-за их 
ценовую политику — на уровень доходности потребителей импор-
тируемых товар.

Научно-технологическая безопасность косвенно связана с 
таможенным налогообложением. Таможенное обложение может 
только выступать в данном случае как стимулятор импорта.

Энергетическая безопасность также имеет опосредованное 
влияние на таможенное налогообложение. От уровня налогоо-
бложения энергоносителей зависит, при прочих равных условиях, 
уровень их цены на рынке для промышленных потребителей и на-
селения.

Производственную безопасность с таможенным налогообло-
жением связывает косвенное отношение. Через дифференциацию 
ставок ввозной пошлины на орудия и предметы труда обеспечи-
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вается стимулирование импорта наукоемких, высокотехнологиче-
ских и высокопроизводительных средств производства.

Таким образом, внешнеэкономическая безопасность тесно 
связана с таможенной безопасностью, а финансовая — с налого-
вой. Особенностью таможенного налогообложения является то, 
что прямо или косвенно оно влияет почти на каждую составляю-
щую экономической безопасности государства.
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ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ТІНЬОВОГО СЕКТОРУ 
ЕКОНОМІКИ ЯК СПРИЯТЛИВЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

З прийняттям Конституції України від 28 червня 1996 р., 
Україна проголосила себе правовою, демократичною, соціальною 
державою. На шляху становлення державності однією з основних 
задач нашої країни є побудова сучасної європейської держави з по-
тужною розвинутою економікою, яка зможе задовольнити соціаль-
ні проблеми своїх громадян. Але на даному етапі однією з найго-
стріших проблем ринку є проблема тінізації економіки.

Тіньова економіка — це економічна діяльність, яка не відо-
бражається в обліку та звітності суб’єктів підприємницької ді-
яльності, а також не враховується і не контролюється державни-
ми органами і (або) спрямована на отримання неконтрольованого 
державного доходу, шляхом порушення чинного законодавства, від 
якої держава не одержує податкових надходжень [1].

Тіньова економіка існує в усіх країнах, але її масштаби ста-
новлять кілька відсотків від рівня ВВП. В Україні тіньовий сектор 
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економіки становить майже половину ВВП — 46,8 % (найвищій в 
Європі).

Сьогодні Україна — держава з ринковою економікою, коли 
особливого значення набуває проблема розвитку нових форм гос-
подарювання. Світовий досвід свідчить про те, що одне з ключо-
вих місць у господарських системах розвинутих країн належить 
малому бізнесу. Саме малі та середні підприємства дають змогу в 
найкоротший строк здійснити структурну перебудову економіки, 
сприяють насиченню ринку товарами та послугами, сприяють по-
слабленню монополістичних тенденцій у національній економіці 
шляхом розвитку внутрішньогалузевої конкуренції. Більшість екс-
пертів вважають, що 25-50 % обороту приватних підприємств не 
відображаються в документах бухгалтерського обліку (тіньовий 
оборот). У більшості малих підприємств «тіньова» складова може 
досягати 80-90 % [2].

Науковці пропонують різні шляхи детінізації економіки Укра-
їни, серед них легалізація вже існуючого тіньового сектору; недо-
пущення тінізації легальних підприємств; стимулювання підпри-
ємницької діяльності; застосування жорстких адміністративних та 
каральних заходів; подолання корупції. Дана робота присвячена 
саме легалізації вже існуючого тіньового сектору [3].

Зменшення витратності й зростання ефективності легальної 
економіки, створення паритетних умов для функціонування різно-
манітних форм бізнесу має підвищити конкурентоспроможність 
легальної економіки і зробить невигідним для приховування її 
результатів. Також Україна може використати досвід Німеччини і 
оптимізувати податкову систему. Саме через високі ставки і кіль-
кість податків і платежів, значні відрахування з фонду заробітної 
плати, складний механізм обчислення розмірів податків тощо, 
суб’єкти господарювання намагаються уникнути оподаткування 
[4]. Якщо у державі невисокий рівень оподаткування, відсутні або 
зведені до мінімуму адміністративні перешкоди, прозора та про-
ста процедура створення, реорганізації й ліквідації підприємств, то 
мотивація підприємців до приховування своєї діяльності зводиться 
до мінімуму. Оптимальна сукупна сума податків не повинна пере-
вищувати 15 %, а ще краще — наближатись до 10-12 % (сучасна 
ставка 25 % ). У такому випадку і бізнесмен, після сплати податків 
буде мати прибуток, і держава буде стабільно отримувати дохід від 
суб’єктів господарювання [5].
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Наша держава вже знаходиться на шляху створення сприятли-
вих умов для розвитку бізнесу. І першим таким кроком була опти-
мізація законодавчої бази з цього питання. Так, був прийнятий но-
вий Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р., який врахував 
сучасні особливості соціально-економічного розвитку суспільства, 
європейські стандарти. Але дане законодавство залишається все 
ще недосконалим, адже нормативно-правові акти з даного питання 
є нестабільними, суперечливими. Тому, у цьому зв’язку, виникає 
потреба у подальшому проведенні реформування законодавства, в 
тому числі податкового.

Зростання неофіційного сектору економіки призводить до 
скрутних деформацій та нестабільності соціально-економічного 
розвитку країни, перешкоджає процесу розбудови держави, демо-
кратизації суспільства та європейській інтеграції України; є при-
чиною скорочення державних доходів, що створює проблему дефі-
циту державного бюджету. Таким чином, «висвітлення» тіньового 
сектору економіки за рахунок демократичних перетворень у дер-
жаві, подальшого розвитку соціально орієнтованих ринкових від-
носин і вдосконалення механізму господарювання є для України 
найкращим шляхом і запорукою соціально-економічного прогресу.

Реалізація зазначених заходів щодо подальшої детінізації еко-
номіки сприятиме формуванню повноцінного ринкового середови-
ща, розвитку економіки, легалізації капіталу, процесу демократи-
зації економіки і суспільства в цілому, забезпеченню відродження 
та розвитку вітчизняного бізнесу.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Повышение экономической безопасности предприятия, спо-
собствуя обеспечению его эффективной работы, является актуаль-
ным вопросом. Вследствие чего вопросы взаимосвязи и взаимоза-
висимости направлений и факторов экономической безопасности 
и экономической эффективности требуют соответствующего изу-
чения.

Основным критерием экономической безопасности пред-
приятия является получаемый в результате хозяйственной дея-
тельности экономический эффект, при отсутствии которого нель-
зя говорить о том, что предприятие находится в экономической 
безопасности. Исходя из этого, главной целью экономической без-
опасности предприятия является гарантирование постоянно ста-
бильного и максимально эффективного функционирования пред-
приятия и обеспечение высокого потенциала его развития. Одной 
из функциональных целей экономической безопасности является 
обеспечение эффективности использования всех видов ресурсов. 
При этом для повышения экономической эффективности пред-
приятие стремится к улучшению использования совокупности 
корпоративных ресурсов, среди которых особое значение имеют 
трудовые, материальные и информационные ресурсы [1].

Эффективное использование перечисленных ресурсов можно 
проследить в разрезе ресурсно-функционального подхода.

В соответствии с данным подходом наиболее эффективное 
использование трудовых, материальных, информационных ресур-
сов достигается путем предотвращения угроз негативных воздей-
ствий на экономическую безопасность предприятия и достижения 
следующих основных функциональных целей экономической без-
опасности предприятия:

− обеспечение высокой финансовой эффективности работы 
предприятия, его финансовой устойчивости и независимости;
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− обеспечение технологической независимости предприя-
тия и достижение высокой конкурентоспособности его технологи-
ческого потенциала;

− высокая эффективность менеджмента предприятия, опти-
мальность и эффективность его организационной структуры;

− высокий уровень квалификации персонала предприятия 
и его интеллектуального потенциала, эффективность корпоратив-
ных НИОКР;

− обеспечение безопасности персонала предприятия, его ка-
питала, имущества и коммерческих интересов.

Каждая из целей экономической безопасности предприятия 
имеет собственную структуру подцелей, обусловливаемую функци-
ональной целесообразностью и характером работы предприятия [2].

Для эффективной работы предприятия обеспечение экономи-
ческой безопасности не должно сводиться лишь к организации и 
проведению отдельных мероприятий, а должно представлять со-
бой непрерывный, целенаправленный процесс требующий: посто-
янного прогнозирования возможных угроз; обоснования и реали-
зации эффективных форм и методов создания, совершенствования 
и развития системы экономической безопасности предприятий; 
непрерывного контроля и управления системой.

Наибольшая эффективность системы обеспечения экономи-
ческой безопасности предприятия, а в первую очередь безопас-
ности финансовых ресурсов может быть достигнута при условии 
объединения в единый, целостный механизм средств, методов, ко-
торые в совокупности в состоянии обеспечить безопасность, со-
хранить и эффективно использовать финансовые, материальные и 
информационные ресурсы.

Процесс обеспечения экономической безопасности пред-
приятий, построенный на основе анализа негативных факторов и 
угроз, мер по управляемости существующих объективных рисков, 
рассматривается как процесс реализации комплекса мер по их 
предотвращению, либо минимизации потерь от их воздействия, по 
различным аспектам финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизации. Именно минимизация потерь, либо полное предотвра-
щение ущерба, в первую очередь прогнозируемых и потенциально 
вероятностных, а также очевидно угрожающих финансовому бла-
госостоянию предприятия, составляет эффективность мероприя-
тий по обеспечению экономической безопасности.



165

Анализ внешних и внутренних негативных воздействий про-
изведенный на этапе прогнозирования потенциально возможных 
ущербов, позволит предприятиям своевременно предотвратить 
либо минимизировать потери ресурсов и, тем самым, повлиять на 
размер прибыли [3].

Таким образом, с целью повышения эффективности деятель-
ности предприятия необходимо обеспечение охраны и улучшение 
использования производственного потенциала, материальных, 
трудовых и информационных ресурсов, то есть обеспечение эко-
номической безопасности предприятия, что позволит обеспечить 
позитивную тенденцию развития предприятия.
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ПРИБЫЛЬ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В условиях рыночной экономики предприятия нуждаются в 
рациональном и экономически обоснованном подходе к планиро-
ванию своей деятельности, к определению финансовой и произ-
водственной политики анализа и оценки полученных результатов.

Прибыль выступает не только источником обеспечения вну-
тренних нужд предприятий, но и приобретает все большее значение 
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в формировании бюджетов всех уровней, внебюджетных ресурсов 
и благотворительных фондов. Она является главной движущей си-
лой рыночной экономики, которая обеспечивает интересы государ-
ства, владельцев и персонала предприятия.

Экономическая безопасность предприятия может быть обес-
печена, если будут определены важнейшие стратегические на-
правления обеспечения безопасности бизнеса, построена четкая 
логическая схема своевременного обнаружения и ликвидации 
возможных опасностей и угроз, уменьшения последствий хозяй-
ственного риска [2].

Необходимость механизма обеспечения экономической безо-
пасности предприятия заключается в создании и реализации усло-
вий, обеспечивающих экономическую безопасность предприятия. 
Эти условия определены критерием экономической безопаснос-
ти и ее уровнем. В качестве важнейших условий, учитываемых в 
формировании структуры механизма обеспечения экономической 
безопасности предприятия, выбраны минимизация затрат пред-
приятия, адаптация к нововведениям и расширение сферы исполь-
зования услуг инфраструктуры рынка. Мы считаем, что именно 
эти условия способны оказать наиболее существенное влияние на 
формирование прибыли предприятия, обеспечив тем самым его 
экономическую безопасность.

Основными задачами управления прибылью являются:
− выявление резервов увеличения прибыли за счет произ-

водственной деятельности, инвестиционных и финансовых опера-
ций;

− оценка прибыльности производственной и коммерческой 
деятельности;

− определение предпринимательского риска;
− укрепление конкурентных позиций предприятия за счет 

повышения эффективности распределения и использование 
прибыли [1].

В рамках процесса осуществления экономической без-
опасности предприятия необходим выбор критерия. Критерий 
экономической безопасности предприятия должен показывать ко-
личественную оценку уровня экономической безопасности пред-
приятия. Причем, количественная оценка уровня экономической 
безопасности должна быть проведена с использование тех пока-
зателей, которые используются в планировании, учете и анализе 
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деятельности предприятия, что является предпосылкой практичес-
кого применения этой оценки [3].

Существуют следующие подходы к определению критерия 
экономической безопасности:

1) Индикаторный. Оценка уровня экономической безопас-
ности предприятия на основе индикаторного подхода предполага-
ет определение с высокой степенью точности базы сравнения — 
индикаторов. Как раз уровень точности индикатора в этом случае и 
является проблемой. Проблема заключается в том, что в настоящее 
время отсутствует методическая база определения индикаторов, 
которая должна учитывать особенности деятельности предпри-
ятия, обусловленные, в частности, его отраслевой принадлежнос-
тью, формой собственности, структурой капитала, существующим 
организационно-техническим уровнем. Индикаторный подход 
вполне оправдан на макроуровне, где значения индикаторов более 
стабильны.

2) Ресурсно-функциональный. В соответствии с этим под-
ходом оценка уровня экономической безопасности предпри-
ятия осуществляется на основе оценки состояния использования 
корпоративных ресурсов по специальным критериям. При этом 
в качестве корпоративных ресурсов рассматриваются факторы 
бизнеса, используемые владельцами и менеджерами предприятия 
для выполнения целей бизнеса. При отсутствии прибыли или, 
более того, убытках, нельзя говорить о соблюдении интересов 
предприятия и, следовательно, о том, что предприятие находит-
ся в экономической безопасности. Напротив, в этом случае перед 
предприятием реально стоит угроза банкротства. Таким образом, 
предлагаемый подход к выбору критерия экономической без-
опасности предприятия базируется на получении предприятием 
прибыли [3].

3) Подход, основанный на сравнении расчетной величины 
реинвестируемой прибыли предприятия с объемом средств, 
необходимых для расширенного воспроизводства капитала пред-
приятия. Предлагаемый подход к определению критерия уровня 
экономической безопасности предприятия основывается также 
на признании значения расширенного воспроизводства капитала 
предприятия для его поступательного динамичного развития.

Таким образом, прибыль предприятия — ее абсолютная ве-
личина или ее соотношение с затраченными ресурсами — мо-
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жет рассматриваться в качестве предпосылки для заключения об 
экономической безопасности предприятия. Исследования поня-
тия экономической безопасности предприятия показали, что как 
объект управления экономическая безопасность предприятия об-
ладает специфическими, присущими только ей особенностями.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

У сучасних ринкових умовах підприємницький сектор Украї-
ни розвивається у надзвичайно складних умовах та не має достат-
ньо прогнозованих та досконалих шляхів розвитку, тому питання 
забезпечення безпеки підприємництва в таких умовах є досить ак-
туальним. Українське підприємництво, як відкрита система, функ-
ціонує у складному, нестабільному і динамічному зовнішньому 
середовищі, особливо в сучасних умовах, коли світова економіка 
переживає одну з найбільш глибоких фінансово-економічних криз.

Для вітчизняного підприємництва становлення ринкової еко-
номіки України призвело до ряду перед ряд проблемних питань 
щодо забезпечення стабільного розвитку і безпеки, які можуть бути 
вирішені тільки на рівні з завданнями внутрішньої і зовнішньої по-
літики держави [1]. В умовах, що склалися, одним з ефективних і 
перспективних напрямів протидії існуючим загрозам на макроеко-
номічному та мікроекономічному рівнях, перш за все, є об’єднання 
зусиль суб’єктів взаємодії — держави з правовим регулюванням 
такої взаємодії і високопрофесійним кадровим забезпеченням.
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У зв’язку з інтеграцією України до регіональних та світових 
економічних ринків потрібна швидка адаптація до нових умов 
ведення підприємства в більш жорсткому конкурентному серед-
овищі із збереженням при цьому наявних позицій на ринках збуту, 
захистом власних інтересів, забезпеченням стабільного розвитку.

Для ефективного функціонування підприємства є необхідною 
оцінка його рівня економічної безпеки за всіма основними функ-
ціональними складовими: фінансовій, інтелектуальній і кадровій, 
техніко-технологічній, політико-правовій, екологічній, інформа-
ційній, які є потенціалом його конкурентоспроможності, стійкості 
та стратегічного розвитку.

Проблеми економічної безпеки можна розділити на дві групи: 
зовнішні та внутрішні. До зовнішніх належать:

− законодавча нестабільність;
− необґрунтовані зміни у системі державного регулювання 

підприємницької та господарської діяльності;
− протизаконна діяльність конкурентів;
− безвідповідальність ділових партнерів;
− корупція;
− негативні макроекономічні тенденції: інфляція, підвищен-

ня відсоткових ставок, зниження рівня ділової активності та купі-
вельної спроможності населення тощо.

До внутрішніх проблем відносять:
− дії чи бездіяльність працівників, які суперечать інтересам 

комерційної діяльності підприємства, наслідком чого може бути 
втрата інформаційних ресурсів (розголошення комерційної таєм-
ниці чи конфіденційної інформації);

− низький рівень підготовки фахівців ВНЗ України;
− втрата економічних зв’язків з партнерами, постачальника-

ми, підрив ділового іміджу підприємства на ринку.
Для того, щоб підвищити рівень економічної безпеки підпри-

ємств, доцільно вжити таких заходів:
– комплексний підхід до забезпечення та розвитку основних 

складових економічної безпеки підприємства з використанням 
удосконаленої технології захисту від різноманітних проявів криз 
та ризиків у сучасних умовах ведення підприємницької діяльності;

– підвищення професіонального рівня, більш якісне забезпе-
чення силової складової економічної безпеки підприємства шля-
хом кадрового поповнення її стуктур професіональними фахів-
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цями з відповідною підготовкою щодо перспективного розвитку 
безпеки підприємництва;

– подальше зближення представників недержавного та дер-
жавного секторів безпеки щодо створення механізмів взаємодії, 
запровадження методів, заходів, засобів і загальновизнаних між-
народних стандартів забезпечення безпеки підприємництва;

– розвиток безпеки підприємництва, пов’язаний з інформа-
ційним забезпеченням її заходів (так званої «конкурентної або мар-
кетингової розвідки,»), і інтелектуальної та кадрової безпеки [2];

– розвиток страхової сфери, що є дієвим механізмом зни-
ження ризиків, пов’язаних із підприємницькою діяльністю.

Таким чином, усунути вищевказані проблеми, враховую-
чи особливості соціально-економічної ситуації в Україні, можна 
шляхом розробки концепції функціонування системи безпеки під-
приємства за умови структуризації приватних суб’єктів з надан-
ня послуг у різних сферах підприємств, впровадження в Україні 
загальновідомих міжнародних стандартів і створення ефективної 
взаємодії з найбільш відомими міжнародними компаніями.
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ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІНСТИТУТУ 
ВІДЧУЖЕННЯ ДЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ

З розвитком суспільства поступово трансформуються соці-
альні, культурні, економічні, правові та інші відносини між людь-
ми. Розвиток суспільства в цілому зумовлює зміну уже існуючих 
та створення нових потреб індивіда. Так, у своїй праці вчений 
К. Маркс відзначав, що джерелом розвитку потреб є взаємозв’язок 
між виробництвом та споживанням матеріальних та духовних благ, 
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а задоволення елементарних потреб призведе до зародження нових 
потреб, «...і саме зародження нових потреб є першим історичним 
актом», крім того «розмір необхідних потреб та кількість спосо-
бів їх задоволення являють собою продукт історії та залежать від 
культурного рівня країни.». Тобто способи задоволення потреб та 
встановлення їх кількісної та якісної складової вчений пов’язує з 
рівнем культурного розвитку суспільства [1].

Поступовий розвиток та перехід до інших відносин створює 
новий, не відомий первісному суспільству, вид потреб для задово-
лення особливих благ, суспільних, — суспільні потреби. Особливо 
гостро ці потреби постають із розширення населених пунктів, пере-
творення їх в великі міста. У зв’язку із цим у населення з’являються 
необхідність в об’єктах соціальної, енергетичної, рекреаційної інф-
раструктури. Створення таких об’єктів є важливим для нормаль-
ного функціонування поселень. Проте головною проблемою при 
розширенні населених пунктів та утворенню їх інфраструктури є 
відсутність вільних земельних ділянок. У таких випадках громад-
ський інтерес неминуче «вступає» в конфлікт з приватним інтер-
есом. При цьому, однією із головних засад громадянського суспіль-
ства та правової держави є гарантування державою непорушності 
права приватної власності. Досягненню компромісу між громад-
ськими та приватними інтересами сприяє правовий інститут відчу-
ження земельних ділянок для суспільних потреб.

Провідними вченими — дослідниками цього інституту нео-
дноразово робився аналіз щодо проблеми співвідношення права 
приватної власності та інтересів і прав держави, громади у тако-
му випадку. Проте до питання про економічне обґрунтування до-
цільності такого відчуження звертаються дуже рідко, що на нашу 
думку, є неправильним, адже будь-який нормативно-правовий 
акт необхідно детально піддавати економічному аналізу його до-
цільності і лише за умови правильного поєднання економічних та 
правових основ можливе ефективне функціонування як правової і 
економічної систем, так і держави в цілому.

Вперше підхід щодо поділу економічних благ на приватні та 
суспільні був запропонований англійським економістом А. Пігу в 
1920-х рр. [2]. В його основі лежало поняття «екстерналій» (зо-
внішніх ефектів), якими він називав прямі, не опосередковані рин-
ком взаємодії одного економічного агента на результати діяльності 
іншого. В 1950-х рр. в основоположною стала теорія суспільних 
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благ, розроблена нобелівським лауреатом П. Самуельсоном. Саме 
він дав «класичне» визначення суспільного блага, як блага, яке має 
наступні ознаки: 1) неподільність (несуперництво); 2) не виключ-
ність; 3) неможливість не споживати. Крім того, значним розви-
тком цієї теорії стала концепція ефективного розподілу всіх ре-
сурсів при наявності приватних та суспільних благ, основи якого 
заклало «рівняння Самуельсона» [3].

Розвитком цієї концепції стало вирішення питання про опти-
мальність — ефективний розподіл ресурсів при заданих обмежен-
нях, пов’язаних з суспільним уявленням про справедливість.

Базовим критерієм ефективності в теорії суспільних фінан-
сів прийнято вважати запропонований італійським економістом 
В. Парето критерій (критерій Парето) — поліпшення ефективності 
має місце в тих випадках, коли перехід від одної алокації до ін-
шої, по-перше, веде за собою позитивну зміну значення функції 
корисності хоча б одного індивіда і, по-друге, не викличе негатив-
них змін значення функцій корисності жодного із інших індивідів. 
Погіршення (зниження ефективності) відбувається, коли значення 
функцій корисності одного чи декількох індивідів знижуються, а 
для інших індивідів ці значення залишаються незмінними.

Для усунення певних недоліків «критерію Парето» в 1939 р. 
британськими економістами Н. Калдором і Дж. Хіксом був запро-
понований принцип компенсації (критерій Калдора– Хікса) — кри-
терій, згідно з яким перехід від одного стану економічної системи 
до іншого збільшує загальне благополуччя (економічну ефектив-
ність), якщо ті члени суспільства, які виграють при цьому переході 
здатні компенсувати втрати тих, чиє положення погіршується. Цей 
критерій дозволяє розмежувати зміни на рівні економічної ефек-
тивності і процеси перерозподілу ресурсів. Практичність наслід-
ків дій держави можна уявити як сукупність цих двох компонентів. 
Фіксуючи зсуви в функції ефективності по Калдору-Хіксу, можна 
отримати відповідь на запитання, виграє чи програє від таких змін 
суспільство в цілому, в той час як, фіксуючи моменти перерозпо-
ділу, можна виявити, яким саме суспільним групам населення діс-
тається найбільший виграш в результаті таких дій [4]. В той же час 
зазначено, що з метою найефективнішого застосування механізмів 
перерозподілу ресурсів необхідно враховувати так звані індикато-
ри попиту, які можуть включати в себе дві групи показників:
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• показники забезпеченості суспільними товарами і послуга-
ми різних юрисдикцій в порівнянні з іншими територіями. Сто-
совно до регіонального рівня забезпеченість може оцінюватися 
по відношенню до середньої по країні, до прилеглих регіонів, до 
регіонів з подібним фінансовим становищем. Можуть також ви-
користовуватися методи математичного моделювання, спрямовані 
на виявлення розрахункових значень витрат на конкретні бюджет-
ні послуги залежно від специфічних особливостей регіону (дохід , 
демографічні показники , географічні і т.д.);

• демографічні характеристики (у тому числі прогнозні) , що 
здійснюють вплив на потреби населення у суспільних товарах та 
послугах в середньо -і довгостроковій перспективі.

Виявлення та використання таких індикаторів можливо лише 
за умови проведення певних соціологічних та правових механізмів 
таких як: соціологічне опитування, місцеві чи загальнодержавні 
референдуми, загальні збори жителів, місцеві ініціативи, громад-
ські обговорення, тощо.

Підводячи висновки щодо економічного обґрунтування чин-
ного законодавства в сфері відчуження об’єктів приватної власнос-
ті для суспільних потреб (на прикладі земельних ділянок) варто 
зазначити, що з однієї сторони держава забезпечує практично усі 
можливі інструментарії для досягнення найбільш ефективного пе-
рерозподілу ресурсів та задоволення суспільних потреб за умови 
мінімального негативного ефекту:

• це виключно виняткова міра за умови неможливості розміс-
тити об’єкт для надання суспільних послуг на інших земельних 
ділянках, або якщо розміщення таких об’єктів на інших земельних 
ділянках безпосередньо завдасть значних матеріальних збитків або 
спричинить негативні екологічні наслідки відповідній територі-
альній громаді, суспільству або державі в цілому;

• повинно забезпечуватися матеріальне відшкодування особі, 
чиї інтереси були порушені, або відшкодування в натурі (надання 
аналогічного об’єкту);

• необхідне дотримання екологічних норм, норм в сфері міс-
тобудування;

• використання таких об’єктів лише за цільовим їх призначен-
ням та інші, передбачені законодавством [5].

Тим не менш, явними недоліками законодавства з точки зору 
економічної ефективності закону є відсутність механізмів щодо ви-
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значення потреб населення громади чи держави в цілому. Так, зако-
нодавством прямо заборонена можливість проведення громадських 
слухань з питань відчуження земельних ділянок для суспільних по-
треб [6], а також не врегульована можливість використання таких 
інститутів як соціологічне опитування, місцеві чи загальнодержавні 
референдуми, загальні збори жителів, місцеві ініціативи, тощо [7].
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО 
УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

Криза — це стан економічної системи, який може бути ви-
кликаний численними зовнішніми і внутрішніми чинниками та 
ризиками.

Серед чинників, що спричиняють кризові явища у зовнішньо-
му середовищі економічної системи та не залежать від неї, відзна-



175

чають такі [2]: негативну соціально-економічну ситуацію в країні, 
неефективність податкової та законодавчої систем, зниження рівня 
доходів населення, скорочення ємкості ринку, зниження рівня по-
питу та підвищення конкуренції, нестабільність валютного ринку, 
стихійні лиха та негативні демографічні показники. Аналізуючи 
можливі кризові явища суб’єктів господарювання України, можна 
сказати, що сьогодні вони здебільшого є проявом зовнішнього не-
гативного впливу.

Кризи є неминучими. Однак катастрофічних та (або) перед-
часних криз можна запобігати в наслідок реалізації економіко-
правових заходів, які мають передбачатися у межах антикри-
зових стратегій. Такі стратегії мають розроблятися на різних 
рівнях функціонування економічної системи держави та бути 
взаємопов’язаними.

Антикризова стратегія визначає основні немонетарні та мо-
нетарні цілі змін, що плануються в економічній системі, а також 
загальні механізми досягнення зазначених цілей (концепція анти-
кризової діяльності) [1]. Антикризовий менеджмент, формулюючи 
цільові орієнтири та розробляючи антикризову стратегію, значною 
мірою повинен враховувати вимоги законодавства про банкрут-
ство, яке визначає механізми фінансової санації та банкрутства 
суб’єктів господарювання.

Розробляючи антикризову стратегію суб’єкта господарюван-
ня слід врахувати такі моменти:

– визначення доцільності використання режиму антикризово-
го управління у досудовому порядку чи реалізації антикризових 
заходів у рамках провадження справи про банкрутство;

– дослідження дієвості санації за збереження існуючої 
організаційно-правової форми чи на основі реорганізації еконо-
мічної системи.

В процесі реалізації антикризових заходів можливим є заго-
стрення конфлікту інтересів економічних суб’єктів. Тому надзви-
чайно важливе значення має контроль, який має бути внутрішнім 
та зовнішнім.

Необхідність зовнішнього контролю за ефективністю анти-
кризових заходів виникає у кредиторів, інвесторів, контрольних 
органів відповідно до законодавства та інших інституцій. Залеж-
но від конкретних завдань зовнішнього контролю він може здій-
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снюватися зовнішніми чи внутрішніми аудиторами, працівниками 
контрольних органів, банківськими працівниками [1,2].

Внутрішній контроль, як фаза антикризового управління, 
передбачає здійснення комплексу заходів, серед яким важливим є 
контроль за дотриманням установлених стандартів, нормативів, за-
конодавчих норм.
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ПОСИЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ 
СУБ’ЄКТІВ ЗАДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ 

В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

В умовах активного формування та розвитку бізнес-структур, 
що здійснюють різні види господарської діяльності в Україні 
особливо важливого значення набуває чітке визначення прав, 
обов’язків та відповідальності підприємців. Основним мотивом 
підприємницької діяльності є отримання максимального прибут-
ку, що пов’язано з потенційною небезпекою порушення чинного 
законодавства. Все це потребує законодавчого встановлення пра-
вової відповідальності підприємців за протиправні дії. Існує необ-
хідність розробки законодавчих актів, а також регулятивних змін у 
сферах соціально-економічного та організаційного розвитку гос-
подарської діяльності з боку держави задля попередження госпо-
дарських злочинів.

Накладання санкцій на бізнес-структури у разі різних видів 
правопорушень, що є підставою для виникнення відповідальнос-
ті, сприяє головним чином дотриманню інтересів тих, перед ким 
відповідають підприємства, а саме держава, споживачі (клієнти), 
контрагенти, працівники. Одночасно повинні враховуватися інтер-
еси самих підприємців: їх дії щодо скоєння правопорушень, в разі 
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яких настає відповідальність, повинні бути доведені, а санкції, що 
на них накладаються, повинні бути справедливими, їх розмір по-
винен бути адекватний скоєному правопорушенню. Зазначене обу-
мовлює необхідність розвитку економіко-правових основ виник-
нення та відшкодування відповідальності бізнес-структур.

Серед правових чинників, які суттєво впливають на ступінь 
відповідальності економічних в Україні, необхідно відзначити не-
узгодженість та суперечливість нормативно-правової бази з питань 
господарської діяльності, недосконалість судової системи, що при-
зводить до невідповідного накладання санкцій щодо відшкоду-
вання відповідальності, нерозвиненість ринкової інфраструктури, 
закритість та непрозорість в діяльності органів влади та слабке її 
інформаційно-аналітичне забезпечення [1].

В ринкових умовах ефективна державна політика у сфері 
господарювання є передумовою забезпечення інтересів економіч-
них суб’єктів і дотримання ними норм права, що регулюють їхню 
діяльність та встановлюють міру їх відповідальності один перед 
одним. В теорії та на практиці існує доволі широкий перелік поло-
жень такої політики подальше ринкове реформування та демоно-
полізації економіки задля підвищення рівня стабільності та ефек-
тивності економічної системи [2,3].

Основними положеннями такої державної політики мають 
бути такі:

• подальше ринкове реформування та демонополізації еко-
номіки задля підвищення рівня стабільності та ефективності еко-
номічної системи;

• постійне удосконалення системи захисту економічної сис-
теми від проявів організованої злочинності та корупції;

• удосконалення системи державного контролю за діяльніс-
тю бізнес-структур незалежно від форм власності в сфері забезпе-
чення інтересів суспільства;

• створення сприятливих економіко-правових умов для роз-
ширення сфери легальної економіки;

• мінімізація готівкового обігу коштів в господарській сис-
темі;

• дієвий захист прав власності;
• розвиток економіко-правових механізмів реагування на 

порушення ринкових відносин, якими є недобросовісна конку-
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ренція, зловживання монополізмом, невиконання договірних 
зобов’язань тощо.

Сучасні злочини господарської спрямованості відрізняють-
ся різноманітністю, високоінтелектуальним характером, швид-
кою адаптацією злочинців до нових форм та методів фінансово-
господарської діяльності та опануванням нових банківських, 
податкових і митних технологій, що супроводжуються при здій-
снені господарських операцій. Сучасні злочини у сфері господа-
рювання стають більш масштабними та складними з точки зору 
виявлення. Тому важливим для забезпечення прав та законних 
економічних інтересів особи, суспільства і держави від злочинних 
посягань в процесі господарської діяльності є розробка сучасних 
заходів протидії та попередження, які були б адекватними проявам, 
формам і методам здійснення злочинної господарської діяльності. 
Реалізація таких заходів позитивно відобразиться на результатах 
функціонування економічних систем різних рівнів.
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СУЧАСНИЙ СТАН УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ

Зовнішньоекономічна діяльність є досить важливою складо-
вою господарства нашої країни. А одним з найголовніших аспектів 
зовнішньоекономічної діяльності України, починаючи з моменту 
проголошення незалежності, стало формування нового торговель-
ного режиму з подальшою його інтеграцією у світове господарство. 
Тому питання експорту вітчизняних товарів є нагальним, адже в 
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сучасних умовах розвитку народного господарства на ринкових за-
садах потрібні нові можливості для отримання валюти.

Експортний потенціал України визначається обсягами товарів 
і послуг, які можуть бути вироблені в економічній та соціальній 
сферах і реалізовані на світовому ринку з максимальною користю 
для країни. Україна завжди мала досить значний експортний по-
тенціал.

Формування експортного потенціалу є важливою умовою 
входження країни в світогосподарський простір. Ефективність да-
них процесів визначається конкурентоспроможністю національної 
економіки, нарощуванням обсягів експорту та стимулювання на-
ціональних виробників. Експортна діяльність є суттєвим чинни-
ком оздоровлення умов життя в країні, а впровадження інновацій, 
наукомісткого виробництва, що має визначати сучасний розвиток 
країни, забезпечується завдяки формуванню сприятливої експорт-
ної спеціалізації. Для того щоб Україна стала рівноправним чле-
ном міжнародних економічних відносин, необхідно реалізовувати 
заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності на-
ціональних підприємств на світовому ринку. Реалізація цього за-
вдання об’єктивно вимагає проведення комплексних досліджень і 
визначає масштаби аналізу та розробок, які спрямовані на удоско-
налення механізму державної підтримки українських підприємств 
і забезпечення їхньої конкурентоспроможності на світовому ринку. 
Разом з тим, недосконалість наявних методів оцінки товарної та 
географічної структури експорту знижує результативність заходів 
зовнішньоторговельної політики країни [1].

Основними проблемами сучасного розвитку українського 
експорту, на вирішенні яких повинні бути сконцентровані зусил-
ля Уряду, є наступні: сировинний характер значної частини екс-
порту; відсутність чітко визначеної політики структурних змін в 
матеріально-технічній базі виробництв та технологіях галузей 
економіки; незначна частка продукції з високою часткою доданої 
вартості у структурі українського експорту; відсутність правових 
основ запровадження фінансових механізмів державної підтримки 
розвитку експорту; недостатній рівень інвестування в модерніза-
цію експортоорієнтованих виробництв та гостра нестача новітніх 
технологій; застаріла транспортна інфраструктура, що не відпові-
дає сучасним вимогам ефективного транскордонного сполучення; 
поширення в життя практики обмежувальних та протекціоніст-
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ських заходів з боку окремих країн та провідних транснаціональ-
них корпорацій; наявність диспропорцій у двосторонній торгівлі з 
основними партнерами; високі ризики фінансових втрат при про-
веденні експортних операцій; невигідні умови кредитування екс-
порту (високі відсоткові ставки та короткі строки наданих креди-
тів); здійснення розрахунків з експортних операцій через офшорні 
компанії та ухилення від податків.

Аналізуючи структуру експорту України в інші країни, можна 
стверджувати, що вона характеризується великою часткою сиро-
вини та продукції низького рівня переробки (ця частка становить 
близько 60 % від усього експорту). Найбільше Україна експортує 
чорних металів та виробів з них (40 %), а частка продукції маши-
нобудування в структурі експорту становить близько 11 %. Левова 
частка в структурі експорту Донецької області припадає на сиро-
вину і матеріали — 91 %. Частка машин і устаткування в експорті 
товарів складає лише 7 %. Зберігається також надмірна залежність 
економіки регіону від зовнішніх постачань енергоносіїв, стратегіч-
ної сировини і матеріалів. Все це свідчить про те, що структуру 
експортного товарообігу України потрібно удосконалювати шля-
хом розширення товарної пропозиції конкурентоспроможної на 
світовому ринку продукції [2].

Стимулювання розвитку експорту у зазначених напрямах 
може відбуватися двома основними шляхами — через формування 
сприятливого макроекономічного клімату та створення спеціаль-
них стимулів до експорту, а саме:

– підтримання конкурентоспроможного реального курсу ва-
люти, що формує адекватні цінові стимули, та вжиття заходів щодо 
компенсації можливого негативного впливу зміцнення національ-
ної валюти на експорт;

– полегшення доступу до імпортних складових, необхідних 
для експортного виробництва через усунення/зниження імпортних 
тарифів;

– створення системи відшкодування імпортного мита або роз-
виток вільних експортних зон;

– поліпшення інфраструктурної (дороги, порти, електропос-
тачання) та соціальної бази (кваліфікована робоча сила), надання 
інформаційно-консультативних послуг, сприяння виставково-
ярмарковій діяльності національних фірм за кордоном, субсиду-
вання науково-дослідних робіт [3].
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«БЛАКИТНА» ЕКОНОМІКА ТА ОКЕАНИ

Ринкова конкуренція — безумовно позитивне та необхідне 
явище. Проте, коли споживачі вже не в змозі відрізнити одного ви-
робника від іншого, коли зникають суттєві відмінності між товара-
ми, що пропонуються на ринку, приходить час для зміни стратегій 
компаній, що намагаються бути лідерами.

Для виграшу у конкурентів вже недостатньо створення до-
повнень до продукту чи часткових його вдосконалень. Необхідні 
рішення іншого рівня — зміна стратегічних підходів.

Останніми роками економістами активно обговорюється так 
звана «Стратегія блакитного океану». Розглянемо її основну суть.

Пропонується розділити весь ринковий простір на 2 «океа-
ни» — червоний та блакитний. «Червоний океан» символізує галу-
зі, які вже сьогодні відомі, яким притаманна активна конкурентна 
боротьба. На цих ринках є багато виробників, стратегії яких спря-
мовані на «переманювання» споживачів від конкурентів і завою-
ванні їх прихильності.

«Блакитний океан» — галузі, які фактично ще не існують. Це 
приваблива «територія», яку потрібно створити. Тобто, тут немає 
конкуренції, а компанія в блакитному океані намагається створити 
інноваційні цінності. Цим інноваціям притаманне поєднання но-
визни, практичності та низьких втрат.

«Блакитний океан» — це вільна ніша, яку компанія самотуж-
ки створює. Необхідність цієї ніші пов’язана з незадоволенням або 
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не повним вдоволенням споживачів шляхом концентрації на клю-
чових для споживачів критеріях вибору і оцінки продукту [1].

Стратегія блакитного океану (англ. Blue Ocean Strategy) — 
стратегія бізнесу, описана Чан Кімом та Рене Моборном. Ця стра-
тегія передбачає бурхливе зростання і високу прибутковість ком-
паній, які можуть генерувати продуктивні бізнес-ідеї, створюючи 
попит, що не існував раніше, на новому ринку («блакитний оке-
ан»), де практично відсутні конкуренти, замість того, щоб конку-
рувати з безліччю конкурентів на малоприбуткових ринках («чер-
воний океан»).

Червоні океани являють собою відомий ринковий простір. 
Згідно з прийнятими правилами компанії намагаються переверши-
ти один одного, щоб отримати право задовольняти як можна біль-
шу частину наявного попиту. У міру посилення конкуренції на та-
кому ринку перспективи зростання та отримання прибутку стають 
все більш сумнівними.

До «блакитних океанів» відносять всі галузі, яких зараз не 
існує, — ринковий простір, вільний від конкуренції. Тут попит 
створюється, він не є предметом запеклої боротьби, а є достатньо 
можливостей для розвитку компанії.

Основною і, можливо, головною особливістю стратегії «бла-
китного океану» є те, що вона відкидає фундаментальний принцип 
традиційної стратегії: між перевагами і ціною повинен існувати 
компроміс. Стратегія зводиться до лавірування між унікальними 
достоїнствами та низькою ціною. Знижуючи витрати і, разом з тим, 
стаючи більш привабливою для споживачів, компанія може домог-
тися різкого збільшення цінності як для себе самої, так і для своїх 
клієнтів. Оскільки цінність для покупця складається з достоїнств 
продукту та його ціни, а цінність для компанії — з співвідношення 
витрат та ціни, стратегія «блакитного океану» формується тільки 
тоді, коли всі дії компанії, від яких залежать гідність продукту, ціна 
та витрати, коректно узгоджені [2].

Насправді питання створення блакитних океанів не є таким 
актуальним для ринків України, як для Заходу, оскільки жорсткої 
конкуренції в нашій країні немає. Більше того, на більшості ринків 
конкуренції немає взагалі. Наші виробники і близько не відчували 
на собі такого тиску з боку конкурентів, як це відбувається на біль-
шості розвинутих, сформованих, насичених західних ринків. Є ряд 
спостережень і фактів, які дозволяють сміливо спростовувати твер-
дження щодо того, що ринки України є високо конкурентними. Без-



183

ліч факторів вказують на те, що практично на всіх продуктових рин-
ках відкриті можливості для випуску та розвитку нових продуктів 
(під новими продуктами маються на увазі нові продукти для існую-
чих ринків, нові продукти для нових ринків, існуючі продукти для 
нових ринків). Значна частина продуктових ринків України зростає, 
причому як у натуральному, так і в грошовому вираженні [3].

Отже, оскільки на більшості продуктових ринків України ви-
робники не почувають на собі значного тиску з боку конкурентів, 
то для подальшого отримання та нагромадження конкурентних пе-
реваг необхідно вивчати насичені світові ринки, брати за приклад 
задоволення потреб на цих ринках, бо це джерело успішних ідей 
і прикладів реалізацій. При цьому важливо накопичувати знання 
і про вітчизняні ринки. Необхідно регулярно займатися розроб-
кою нових продуктів, бо з посиленням впливу торгівельних мереж 
зростає вартість виходу «на полицю», а у майбутньому розробка 
новинок буде коштувати дорожче за рахунок зростання цін на по-
слуги рекламних, медійних, маркетингових компаній.
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КОНЦЕПЦІЯ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ» В  СИСТЕМІ 
БЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Глобальні проблеми людства — кліматичні зміни, вичерпан-
ня ресурсів, бідність, перенаселення, брак продовольства усклад-
нюються кризою соціально-економічної системи, побудованої на 
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вільних ринкових відносинах. Процеси саморегуляції ринку нега-
тивно впливають на соціальне забезпечення та стан навколишньо-
го природного середовища. Тому експерти ООН радять звернути 
увагу на формування нової «зеленої» економіки, яка передбачає 
зростання ролі держави і міждержавних органів у економічному 
регулюванні, створенні умов для розвитку бізнесу на основі нових 
«зелених» технологій та екологізації індустріальних галузей гос-
подарства [1].

Теоретичну концепцію «зеленої економіки» розробили сучас-
ні економісти — екологи. Вона пропонує урядам, бізнесу та гро-
мадянам перейти до розробки збаласованих шляхів розвитку, що 
включають сприяння інвестиціям у природний капітал (збільшен-
ня частки заповідних територій, посилення захисту лісів тощо), ви-
рішення проблем енергетики та забезпечення екологічно чистими 
продуктами харчування, приділення уваги питанням використання 
земель та планування землекористування, оптимального розподі-
лу обмежених ресурсів та покращення управління ресурсами. Мо-
дель «зеленої економіки» передбачає гармонійне поєднання еко-
номічних потреб суспільства з потребою постійного відновлення і 
збереження довкілля. За висновками Всесвітнього фонду охорони 
природи вже зараз вимоги людини щодо ресурсів перевищують 
можливості Землі на 50 % [2].

Концепція «зеленої економіки» наразі знаходиться в процесі 
розробки та адаптації до відповідних умов економічного розвитку 
в міжнародному середовищі, через що термін «зелена економіка» 
не має однозначного визначення. ЮНЕП сформулювала найбільш 
широке та обґрунтоване визначення «зеленої економіки»: «Зеле-
ною є така економіка, яка призводить до підвищення добробуту 
людей і зміцненню соціальної справедливості при одночасному 
істотному зниженні ризиків для навколишнього середовища та де-
фіциту екологічних ресурсів» [3].

Вже через 40 років населення планети зросте приблизно на 
30 % до 9 млрд. чол. у 2050 р. порівняно з сьогоднішніми 6,7 млрд. 
чол., причому 98 % населення землі буде жити в країнах, що роз-
виваються, та нових незалежних державах. Населення міст подво-
їться, зросте питома вага середнього класу. Люди у віці 65 років 
і більше становитимуть у 2020 р. близько 20 % населення землі 
внаслідок його постаріння. Щоб забезпечити зростаюче населен-
ня планети продуктами харчування та енергією, необхідне підви-
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щення продуктивності у сільському господарстві в середньому на 
2 % на рік.

Можна виділити наступні важливі риси зеленої економіки: 
ефективне використання природних ресурсів, збереження і збіль-
шення природного капіталу, зменшення забруднення; низькі вугле-
цеві викиди; запобігання втрати екосистемних послуг і біорізнома-
ніття; зростання доходів і зайнятості населення [4].

Практично всі країни ЄС розробили нові «зелені» заходи у 
сфері енергетики, розвитку громадського транспорту та інфра-
структури, будівництва екоміст, а також розробки систем утилізації 
автомобілів. Японія за рахунок передових технологій та соціаль-
них механізмів планує розширити обсяг ринку екологічних техно-
логій до 2015 р. з метою збільшення ринку зайнятості на 2,2 млн. 
робочих місць.

Науковці виділяють такі ринкові механізми та економічні ін-
струменти для переходу на засади зеленої економіки:

1) державні та приватні інвестиції у «зелене виробництво»;
2) обмін екотехнологіями між країнами;
3) цільова державна підтримка досліджень і розробок, 

пов’язаних зі створенням екологічно чистих технологій;
4) податково-бюджетні реформи — розробка та впроваджен-

ня відповідних екологічних податків за принципом «забруднювач 
платить»;

5) запровадження субсидій на екологічне виробництво та від-
повідне скасування на ресурсномісткі виробництва;

6) усунення торгових бар’єрів для екологічних товарів і по-
слуг [5].

Що стосується питання переходу України на засади зеленої 
економіки, головними та беззаперечними фактами тут можуть ста-
ти наступні дані: сьогодні Україна займає 87 місце серед країн світу 
за Індексом якості навколишнього середовища. На території країни 
знаходиться 1,2 млн. тонн відходів, із яких близько 75 % належить 
до 3 класу небезпеки. За рівнем раціонального використання вод-
них ресурсів Україна знаходиться на 95 місці серед 122 країн світу, 
відповідно до звіту ЮНЕСКО. Рівень техногенного навантаження 
в цілому по країні в 4-5 разів перевищує аналогічні показники ін-
ших країн [6].

Стратегічні пріоритети нашої держави зафіксовані у числен-
них законодавчих документах, зокрема у прийнятих останніми 
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роками Енергетичній стратегії України на період до 2030 року 
(2006 р.), низці проектів стратегічних програм Кабінету Міні-
стрів України (наприклад, Стратегії розвитку України на період 
до 2020 року, Стратегії розвитку регіонів, Програмі економічних 
реформ на 2010—2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспро-
можна економіка, ефективна держава» (2010 р.), Законі України 
«Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики 
України на період до 2020 року» (2011 р.) [1].

Таким чином, «зелена економіка» — це новий напрямок сві-
тової економіки, яка формувалася протягом останніх двадцяти ро-
ків. Вважається, що саме такий підхід зможе забезпечити розвиток 
багатьох країн та вберегти від фінансової та екологічної кризи.

Розвиток «зеленої економіки» відбувається і в Україні, при-
ваблюючи нові зарубіжні інвестіції та сучасні технології.

Формування «зеленої економіки» є сучасним трендом забез-
печення економічної безпеки держави в умовах глобалізації. Зна-
чної уваги потребує питання зменшення бідності, контролю за ви-
користанням природних ресурсів та збільшення кількості робочих 
місць. Покращання екологічної ситуції перестає бути рядком ви-
трат державного бюджету, а стає суттю нової економічної системи. 
Таким чином, держава формує нові економічні умови ведення біз-
несу, які приваблюють інвестиції саме в розвиток нових «зелених» 
галузей та екологічної трансформації традиційного господарства.

В умовах ресурсної та енергетичної залежності України, вико-
ристання екологічно шкідливих технологій на енергонеефективних 
підприємствах, поступовий перехід до «зеленої економіки» слід 
розглядати стратегічним пріоритетом розвитку та основою забез-
печення національної безпеки держави в найближчі десятиріччя.
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ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Досвід зарубіжних країн переконливо засвідчує, що інновації 
мають стратегічне значення для подальшого розвитку економіки. 
На протязі останніх 20 років економісти стали пов’язувати еконо-
мічний розвиток з інноваційним.

Характер трансформаційних перебудов та формування по-
стіндустріального суспільства визначається економічним потенці-
алом держави, який складає основу її подальшого інноваційного 
розвитку. Висновки дослідження експертів-аналітиків Фонду Кар-
негі в 2004 р. звертають увагу на той факт, що за економічним і 
науковим потенціалом Україна входить до першої п’ятірки країн 
Європи, а за ефективністю використання — замикає першу сотню 
країн світу [2]. Інноваційну діяльність у 2005 р. здійснювало лише 
кожне десяте підприємство, тоді як в розвинутих країнах частка 
інноваційно активних підприємств сягає 70 %. Істотне відставан-
ня України простежується і в сфері використання інформаційних 
технологій.

Головними перешкодами, що виникають на шляху розгортан-
ня інноваційних процесів у країні є: обмеженість централізованого 
фінансування, відсутність розгорнутої інфраструктури інновацій-
ного ринку, високі кредитні ставки, кризовий стан у науці, від-
сутність чітко визначених та законодавчо закріплених державних 
пріоритетів у інноваційній політиці. Вартість обсягу виробленої в 
Україні в 2012 р. інноваційної продукції скоротилася до 36,1 млрд. 
грн. порівняно з 42,4 млрд. грн. в 2011 р. Відповідно частка інно-
ваційної продукції знизилася до 3,3 % порівняно з 3,8 % в 2011 р. 
Водночас, кількість компаній, які займалися інноваційною діяль-
ністю в 2012 р., в порівнянні з минулим роком збільшилася на 
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79 підприємств і досягла 1758. Лідерами інноваційного вироб-
ництва були підприємства Полтавської (14,4 %) та Закарпатської 
(13,4 %) областей. Найнижчі показники у підприємств Севастопо-
ля та Рівненської області (по 0,6 %), а також Дніпропетровської 
області (0,8 %) [1].

Неефективною лишається галузева структура промислового 
виробництва. Понад 2/3 загального обсягу промислової продукції 
припадає на галузі, що виробляють сировину, матеріали та енерге-
тичні ресурси. Сировинний характер виробничої структури, роз-
рахований переважно на потреби експорту, робить промисловість 
і економіку в цілому надзвичайно залежними від кон’юнктури зо-
внішнього ринку, стримує розвиток внутрішнього ринку, звужує 
національні можливості щодо розвитку економіки та призводить 
до виснажливого та нераціонального використання природних ре-
сурсів, посилення забруднення і деградації довкілля.

Суттєвою проблемою лишається створення і використання 
досягнень науково-технічного прогресу. Протягом останніх років 
на науку і науково-технічні роботи витрачається 1,2 % ВВП, з них 
з держбюджету — лише 0,4 %, що на порядок менше, ніж у роз-
винутих країнах. Для промисловості ці показники мають значення 
відповідно 0,56 і 0,08 %.

З метою формування ефективної інноваційної моделі необ-
хідно:

1. Прискорити структурну перебудову економіки за рахунок 
активної політики залучення іноземних та внутрішніх інвестицій.

2. Здійснити активну інвестиційно-інноваційну ідентифікова-
ність країни на основі оцінки інноваційного потенціалу.

3. Відтворити традиційні виробничі зв’язки та сформувати 
нову мережу кооперацій.

4. Активізувати внутрішню та зовнішню політику сприяння 
національним виробникам.

5. Модернізувати виробничу базу.
6. Вдосконалити інноваційну стратегію (технопарки, митні 

пільги, державна підтримка, стимулювання пріоритетних напрям-
ків науково-технічної діяльності).

7. Визначити продуктивною силою науково-технічну інфра-
структуру (науково-технічні розробки, інвестиційні проекти, стра-
хування інвестиційних ризиків) .

Для радикальної зміни ситуації, що склалася, потрібно, в 
першу чергу, ввести заходи з державної підтримки в поєднанні зі 
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здійсненням антимонопольних заходів, здійснення інноваційного 
тиску на господарські суб’єкти шляхом застосування санкцій на 
випуск застарілої продукції та використання неефективних ресур-
со– й енегромістких, а також екологічно небезпечних технологій. 
Потужним важелем державного впливу на прискорення інновацій-
ного розвитку високотехнологічних галузей має стати діяльність 
інноваційних фондів, створених за рахунок прямих бюджетних 
інвестицій, галузевих та регіональних фондів (компаній). Потріб-
на оптимізація структури промислового виробництва за рахунок 
розвитку наукоємних і високотехнологічних видів промислової 
діяльності; інноваційно-технологічна модернізація виробництва 
зі збільшенням прошарку промислових виробництв новітніх тех-
нологічних укладів з поглибленою переробкою та випуском про-
дукції кінцевого споживання; реалізація енергозберігаючої моделі 
розвитку з розширенним використанням нетрадиційних та від-
новлюваних джерел енергії, диверсифікацією енергопостачання та 
формуванням ефективної структури енергогенеруючих потужнос-
тей, упровадження екологічно безпечних технологічних процесів.
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РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ 
В  ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

На сьогоднішній день туризм, поряд з промисловістю чи сіль-
ським господарством, виступає рівноправним учасником еконо-
мічних процесів, що відбуваються в межах певних регіонів. Фак-
тично туризм стає своєрідною формою господарського освоєння 
простору. Найбільш динамічно зростаючим сектором світового 
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туристичного господарства є сфера сільського туризму. Розвиток 
сільського туризму на даний момент є основним важелем в активі-
зації розвитку та підйому депресивних сільських регіонів України.

Актуальність розвитку цього виду туризму в Україні зумовле-
на необхідністю невідкладного розв’язання соціально-економічних 
проблем сучасного села та підвищенням внутрішнього та зовніш-
нього попиту на цей вид туризму.

Доцільність розвитку сільського туризму в Україні визнача-
ється такими обставинами:

1) значними природно-рекреаційними ресурсами сільської 
місцевості;

2) відносною дешевизною сільського зеленого туризму;
3) необхідністю підвищення рівня доходів та зайнятості сіль-

ського населення;
4) потребою у подоланні соціального песимізму та байдужос-

ті на селі;
5) необхідністю розширення податкової бази місцевих гро-

мад;
6) потребою в модернізації інженерної та транспортної інфра-

структури сільських територій.
За розрахунками фахівців, український ринок потенційно 

здатний прийняти й розмістити на селі близько 150 тис. «зелених 
туристів», забезпечити економічну та демографічну стабільність у 
сільських місцевостях та вирішити їхні соціально-економічні про-
блеми.

Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів» вво-
диться поняття «депресивної території», для вирішення проблем 
якої держава має застосовувати додаткові механізми розвитку. За-
кон визначає основні підходи до визначення територій депресив-
ними.

Поширення сільського туризму у депресивних територіях 
може надати імпульс для розвитку трудомістких і нетрадиційних 
сільськогосподарських виробництв або сприяти їх відродженню.

Сільський туризм сприятиме стабілізації економічної ситуації 
в сільській місцевості, оскільки має всі підстави аби перетворити-
ся на джерело додаткових прибутків для селян, стати стимулюю-
чим чинником розвитку підприємництва та сільськогосподарсько-
го виробництва.
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Наскільки відомо зі світової практики, сільський туризм за 
розмірами отриманих прибутків розглядається як альтернатива 
традиційному сільськогосподарському виробництву. Цілком ймо-
вірно, що розвиток агротуристичного бізнесу приведе до закрі-
плення у сільській місцевості населення молодих вікових груп, а 
отже допоможе стабілізувати і покращити демографічну ситуацію, 
що сприятиме збереженню сформованої системи розселення і від-
новленню демографічного потенціалу сіл депресивних регіонів 
України. Тож, на сьогодні економічні потреби третини (32,8 %) 
населення України, яку складають сільські мешканці, не можуть 
бути ефективно задоволені без прийняття закону в сфері сільського 
туризму.

В останні роки важливим кроком до розвитку сільських те-
риторій можна вважати прийняття низки законодавчих актів: «За-
гальнодержавна програма соціально-економічного розвитку укра-
їнського села на період до 2015 р.», Закон України «Про основні 
засади державної регіональної політики на період до 2015 р.», 
«Концепція розвитку агропромислового комплексу» тощо.

Необхідність розвитку туризму в Україні, зокрема, сільського, 
визначена Указом Президента України «Про заходи щодо розви-
тку туризму і курортів в Україні» і Розпорядженням Кабінету Мі-
ністрів України «Про затвердження плану заходів щодо державної 
підтримки розвитку сільського туризму на 2006-2010 роки». Проте 
правові засади розвитку сільського туризму в Україні регулюються 
законами України «Про туризм», «Про особисте селянське госпо-
дарство», «Про фермерське господарство», «Про сільськогоспо-
дарську дорадчу діяльність» лише частково і не забезпечують його 
пріоритетність.

Розвиток сільського зеленого туризму не лише у проблемних, 
а й у будь-яких регіонах України, ускладнюється кількома обстави-
нами, головними серед яких є невизначеність нормативно-правової 
бази, зокрема відсутність закону «Про сільський зелений туризм», 
низька активність жителів сільських громад в організації власного 
бізнесу, відсутність у них досвіду такого виду діяльності тощо.

Отже, сільський туризм, який дедалі більше поширюєть-
ся, в Україні є одним із найперспективніших позааграрних ви-
дів діяльності, спроможним забезпечити активізацію соціально-
економічного розвитку сільських депресивних територій.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ 
В  УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Протягом всієї історії людства знання були найважливішим 
фактором його економічного та інтелектуального розвитку. Осо-
бливо в умовах ХХІ століття, ринок знань поступово починає віді-
гравати головну роль, випереджаючи розвиток ринку матеріальних 
товарів. Загальновизнано, що інтелектуальна праця, яка ґрунтуєть-
ся на знаннях, творчі здібності працівників, їх професійна кваліфі-
кація, використання прав на об’єкти інноваційної власності (тор-
говельні знаки, патенти тощо), а також нові підходи до управління 
та інформаційних технологій стають першоосновою та рушійною 
силою виробництва, стратегічними факторами економічного роз-
витку національних економік у нових економічних умовах.

Поняття інтелектуального капіталу ввів у науковий обіг всес-
вітньо відомий економіст Дж. Гелбрейт у 1969 р. До наукових до-
сліджень, які присвячені широкому загалу проблем з вивчення 
інтелектуального капіталу, відносяться насамперед праці таких 
науковців як Е. Брукінг, В. Гойло, А. Добринін, Л. Едвінсон, Б. Ле-
онтьєв, М. Мелоун, М. Стюард та ін.

Впровадження у науковий вжиток поняття «інтелектуальний 
капітал» стало відображенням принципово нового підходу до ана-
лізу ринкових відносин, конкурентних переваг та лідерства під-
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приємств, що ґрунтуються на ефективному використанні унікаль-
них за природою нематеріальних чинників, здатних привести в дію 
механізм інноваційного розвитку [1].

Проаналізувавши праці вітчизняних та зарубіжних вчених, 
можна дати наступне визначення цій економічній категорії: інте-
лектуальний капітал — це нагромаджена у процесі інтелектуальної 
діяльності сукупність знань, досвіду, навичок, творчості, здібнос-
тей, взаємовідносин, що мають економічну цінність і використову-
ються у процесі виробництва та обміну з метою отримання доходу.

Якщо говорити про сутність інтелектуального капіталу то він 
включає: 1) людський капітал (знання, навички, творчі здібності 
людини); 2) організаційний капітал (технічне і програмне забез-
печення, оргструктура, патенти); 3) споживчий капітал (зв’язки 
з клієнтами, торгова марка, бренд); 4) інформаційний капітал — 
(інформація про клієнтів, постачальників, конкурентів, ноу-хау, 
науково-методичні матеріали, доступ до спеціальних баз даних на-
укових розробок та винаходів) [2].

Стратегічний курс розвитку економіки України зорієнтований 
на формування її інноваційної моделі, але економічні та фінансові 
проблеми гальмують цей процес і не дозволяють країні досягти 
належного рівня інноваційного розвитку. Криза сучасного іннова-
ційного виробництва зумовлюється та проявляється зменшенням 
кількості кваліфікованих кадрів на вітчизняних підприємствах, 
відсутністю методологічних основ управління процесом відтво-
рення кадрового потенціалу, особливо в галузях промислового 
комплексу, невмінням та неготовністю персоналу перепрофілюва-
тися та адаптуватися до нових умов виробництва.

Необхідність переходу на інноваційну стадію розвитку укра-
їнської економіки вимагає створення на державному рівні інститу-
ційного механізму стійкого відтворення кадрового потенціалу за 
допомогою проведення системної державної політики у сферах, 
що формують інтелектуальний потенціал країни. Для цього треба 
впровадити комплекс таких взаємопов’язаних заходів:

1) упровадити ефективний механізмів державного фінансу-
вання відтворення інтелектуального капіталу;

2) розробити моделі взаємодії держави, бізнесу та суспільства 
за допомогою залучення у сферу відтворення кадрового потенціа-
лу недержавних підприємств та установ, створити сприятливі умо-
ви для їхньої діяльності;
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3) розробляти державні і регіональні прогнози потреби в ка-
драх, що припускають формування держзамовлення на підготовку, 
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;

4) удосконалити структури служби зайнятості, її функції і 
системи фінансування [3].

Важливим є нормативно-правове забезпечення функціо-
нуван ня інтелектуального капіталу. В Україні створена сучасна 
законо давча база щодо захисту прав інтелектуальної власності, яка 
узгоджується із загальновизнаними на міжнародному рівні підхо-
дами до забезпечення такого захисту, зокрема з вимогами Угоди 
про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності Світової 
організації торгівлі. В рамках міжнародних вимог забезпечується 
реалізація основних положень законодавства України у зазначеній 
сфері. Правовідносини у сфері інтелектуальної власності регулю-
ються окремими положеннями Конституції України, Цивільного 
(передусім норми Книги четвертої «Право інтелектуальної влас-
ності»), Кримінального, Митного кодексів України, Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення та низки процесуальних 
кодексів, нормами 10 спеціальних законів у сфері інтелектуальної 
власності, близько 100 підзаконних актів [4].

Як доводять результати функціонування сучасних економіч-
них систем світу, інтелектуальний капітал є домінантою економіч-
ного процесу на сучасному етапі розвитку. Процеси його відтворен-
ня, нагромадження та управління ним визначають перспективи й 
орієнтири розвитку України — перехід до економіки інтелектуаль-
ного типу. Такий перехід, у свою чергу, надасть країні конкурент-
них переваг на світовому ринку шляхом формування та функціо-
нування високоінтелектуальних галузей, нанотехнологій, новітніх 
видів виробництва. Оскільки основним стратегічним ресурсом еко-
номічного зростання є інтелектуальний капітал національного гос-
подарства, то забезпечення його формування нині — один із най-
важливіших чинників виходу з перманентної економічної кризи.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Сільське господарство — одна з найдавніших, найважливі-
ших і найбільш ризикованих галузей економіки. В Україні на нього 
покладено завдання дедалі повніше забезпечувати внутрішні по-
треби країни в сировині і продовольстві та нарощувати відповідні 
експортні можливості. За належних інвестицій аграрний потенціал 
України може досягти рівня, достатнього для того, щоб нагодувати 
більш як половину населення Європи. Проте на даний момент не 
існує чіткої та злагодженої політики щодо використання наявних 
можливостей та виведення даної галузі на належний рівень. Над 
даною проблематикою працювали такі вітчизняні дослідники як: 
О. В. Березін, В. Я. Месель-Веселяк, П. Т. Саблук, А. Д. Шеремета, 
В. В. Юрчишин та багато інших [1].

Серед основних проблем, які існують у вітчизняному сіль-
ському господарстві виділяють такі:

1. Техніко-технологічна база України в сільському господар-
стві є дуже застарілою і працює ще з радянських часів. Зношеність 
технологічного устаткування досягає 70-80 %, його середній вік — 
30-35 років.

2. Відбувається процес «старіння» кадрів. Молоде покоління 
все частіше іммігрує у інші країни, через що частина кваліфікова-
них конструкторських, інженерно-технічних і робочих кадрів вва-
жається втраченою.

3. Зниження родючості ґрунтів і зростанні їх ерозії, внаслідок 
недотримання науково обгрунтовоної системи сівозміни. Ґрунти 
не підтримуються добривами та іншими корисними елементами.
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4. Через розвиненість корупції, хабарництва, нестабільність 
політичної та економічної ситуації в країні, недостатній розвиток 
фінансової системи держави та труднощі в роботі із вітчизняними 
партнерами, потік іноземних інвестицій, а особливо в сільському 
господарстві низький [2];

5. Слабка державна підтримка розвитку сільськогосподар-
ського промислу, недосконалість податкової і митної політики, 
прогалина в страхуванні.

Основною причиною відставання галузі є низька інвести-
ційна привабливість аграрного сектору, хоча в останній час цей 
процес активізується. Серед основних причин дослідники відзна-
чають: непередбачуваність адміністративного регулювання цін і 
обмежень експорту; неефективні механізми державної підтримки 
сільгоспвиробництва, що охоплюють захист внутрішнього ринку 
від імпорту низькоякісної продукції, систему стандартизації, а та-
кож санітарних заходів, систему субсидування та інших фінансо-
вих інструментів підтримки [3].

Оскільки дане виробництво має переважно сезонний харак-
тер, то нормальне функціонування галузі вимагає раціонального 
й обґрунтованого співвідношення між власними та запозиченими 
коштами. Тому зростає необхідність пошуку зовнішніх джерел, 
найбільш розповсюдженим серед яких є кредити. Банківські по-
зики допомагають розвиватися промисловості, малому підприєм-
ництву та сільському господарству, але для забезпечення сталого 
розвитку потрібні передусім середньо– та довгострокові креди-
ти. Короткострокове кредитування розв’язує проблему отримання 
відповідних ресурсів для проведення польових робіт, а довгостро-
кове є передумовою розширення та оновлення виробничих фон дів. 
Характерною ознакою сучасного стану кредитування сільськогос-
подарських підприємств України є домінування короткострокових 
кредитів. За даними Міжнародної фінансової корпорації 77 % сіль-
ськогосподарських товаровиробників використовують кредити для 
закупівлі паливно-мастильних матеріалів, 48 % — на закупівлю за-
собів захисту рослин 36 % — на придбання посівного матеріалу. 
Тільки 13 % підприємств використовують кредити на технологічне 
оновлення виробництва, а 6 % — на його розширення [4].

За обмеженості бюджетних ресурсів виникає необхідність 
співпраці українських сільськогосподарських підприємств з іно-
земними інвесторами саме у сфері інвестування модернізації 
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основних фондів. Не менш важливим зовнішнім джерелом фінан-
сування агроформувань є іноземні інвестиції. Але безпосередньо 
в сільське господарство вкладається лише 2 % від загального об-
сягу інвестицій в економіку України. Згідно з Законом України 
«Про державну підтримку сільського господарства України» бю-
джетна підтримка здійснюється на кошти бюджетів усіх рівнів в 
обсягах, що унеможливлюють збитковість нормально працюючих 
господарств. В результаті зроблено висновок, що державна під-
тримка сільського господарства — це комплекс законодавчо та 
організаційно визначених довгострокових бюджетних заходів, що 
об’єктивно необхідні для формування сприятливого конкурентно-
го середовища розвитку галузі. Ці заходи в сукупності з критері-
ями та умовами їх здійснення формують механізм державної під-
тримки сільського господарства.

Сучасний стан регіонального розвитку потребує удоскона-
лення всіх складових частин господарського механізму, що міс-
тить такі елементи, як інноваційне оновлення, інформаційне забез-
печення, виважену інвестиційну політику, екологічну рівновагу та 
оптимізацію демографічної ситуації.

Отже, стратегічним пріоритетом соціального та економічного 
розвитку України є підвищення рівня продовольчої безпеки дер-
жави на основі нарощування виробництва продуктів харчування, 
поліпшення їх якості і збалансованості за поживними елементами. 
Всі перераховані вище проблеми розвитку АПК України повинні 
спонукати нашу владу до цілеспрямованих та науково обґрунто-
ваних заходів в сфері сільського господарства. Серед них потріб-
но виділити стабільну державну підтримку виробників, залучення 
іноземних інвестицій, видачу коротко– та довгострокових кредитів 
під вигідний господарствам відсоток.
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АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ

Питання ефективного функціонування ринку нафтопродук-
тів є дуже важливими з погляду забезпечення сталого розвитку та 
функціонування економіки України, її інтеграції у світовий еко-
номічний простір. Останнім часом особливе занепокоєння сус-
пільства та експертів викликає ситуація на ринку нафтопродуктів 
України, яка характеризується стрімким зростанням цін на основні 
види пального, невизначеністю їх подальшої динаміки та дій уря-
дових структур із нормалізації ситуації.

В даний момент функціонування ринку нафтопродуктів, а та-
кож динаміка його основних характеристик та можливості визна-
чаються взаємодією підприємницьких структур і держави. Рішення 
проблеми ефективного антимонопольного регулювання діяльності 
підприємницьких структур стає особливо важким у тих випадках, 
коли монопольне становище займає не одне, а кілька підприємств, 
що входять у змову між собою і які диктують іншим підприєм-
ствам, що виробляють таку ж продукцію, умови діяльності на рин-
ку, істотно знижують їх конкурентоспроможність, що характерно 
для ринку нафтопродуктів. Саме тому держава повинна виступати 
тією силою, яка, з одного боку, блокує можливі негативні наслідки 
функціонування підприємницьких структур, а з іншого боку , на-
правляє їх розвиток в напрямок формування конкурентних переваг 
країни, їх збереження і реалізацію [3].

В українському економічному середовищі роль основного 
елемента державного регулювання економічних процесів у частині 
створення умов для розвитку конкуренції на ринку нафтопродуктів 
відіграють антимонопольні органи.

Ефективна державна політика на ринках нафтопродуктів по-
винна базуватися на кваліфікованих висновках за результатами 
ґрунтовного аналізу стану цих ринків, а ухвалення рішень повинно 
мати випереджувальний характер. Для цього необхідно налагоди-
ти ефективний механізм постійного моніторингу і прогнозування 
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стану ринків нафти та нафтопродуктів. Інформація про стан ринків 
нафтопродуктів, отримана з різних джерел, має суттєві розбіжнос-
ті, які ускладнюють, а іноді й унеможливлюють її аналіз, що може 
призводити до неправильних висновків [4]. Це суттєво перешко-
джає не лише Антимонопольному комітету України в його роботі 
з оперативного виявлення та усунення порушень конкурентного 
законодавства на цих ринках, але й іншим державним органам, 
які повинні своєчасно виявляти чинники, що можуть спричинити 
збурення ринків, та ефективно вживати заходів для запобігання їх 
дестабілізації.

Вирішити ці проблеми допомогло б налагодження інтегрова-
ної інформаційно-аналітичної системи постійного моніторингу за-
гальнодержавних і регіональних ринків нафти та нафтопродуктів.

Нині Україна увійшла до складу країн-розробників і учасни-
ків глобальної платформи моніторингу цін на ринках нафтопро-
дуктів, пілотний проект якої запущено 2013 р. Мета створюваної 
платформи — сформувати єдину базу даних, а також єдину ме-
тодологію оцінювання ризиків у процесі ціноутворення на ринку 
нафтопродуктів. Такі системи дозволяють оцінювати стан ринку 
на предмет присутності олігополій, домінування кількох госпо-
дарюючих суб’єктів на ринку — як на локальному рівні, загаль-
нодержавному рівні, так і на світовому ринку. Також звертається 
увага на те, що динаміка світових цін так чи інакше позначається 
на внутрішньому ринку. При належному рівні конкуренції ціни 
стають взаємозалежними (корелюються), якщо ж цього не відбува-
ється, то це ознака монополізації ринку або змови господарюючих 
суб’єктів. Таку зміну можна оцінити за допомогою єдиних цінових 
баз даних, що включають три індикатори: ціни в рамках біржової 
торгівлі; ціни, зазначені в контрактах; загальносвітовий середній 
рівень цін на нафтопродукти [4].

Впровадження інформаційно-аналітичної системи постійного 
моніторингу було передбачено Указом Президента України «Про 
заходи щодо стабілізації ситуації на ринку нафти і нафтопродук-
тів» № 823 від 18 травня 2005 р. та дорученням Кабінету Міністрів 
України. Проте, тільки в 2013 році був запущений перший пілот-
ний проект такої системи. Цей проект створений Міжнародною 
робочою групою з дослідження питань ціноутворення на ринках 
нафти і нафтопродуктів і способів їх функціонування. Результатом 
діяльності Робочої групи має стати підготовка антимонопольними 
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органами-учасниками групи пропозицій для національних урядів з 
розвитку конкуренції на ринках нафти і нафтопродуктів. На даний 
час в ході 5-го засідання Міжнародної робочої групи антимонополь-
них відомств з дослідження питань ціноутворення на ринках нафти 
і нафтопродуктів підписано Декларацію про створення платформ з 
обміну конфіденційною інформацією (Київська Декларація).

Обмін досвідом та підходами щодо застосування антимоно-
польного законодавства на ринку нафти і нафтопродуктів на міжна-
родному рівні є прогресивним кроком на шляху вирішення такого 
важливого питання. Сприяння формуванню цінових індикаторів, 
що відображають справедливу ціну на нафту і нафтопродукти, 
сформовану в ринкових умовах; забезпечення конкурентного ціно-
утворення в рамках організованих форм торгівлі нафтою і нафто-
продуктами наразі є необхідними для регулювання даної сфери.
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
АГРАРНИХ ПІДРИЄМСТВ

З розвитком ринкових відносин посилюється конкуренція на 
аграрному ринку, що висуває підвищені вимоги до економічної 
поведінки підприємств. Підвищенню ефективності сільськогоспо-
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дарського виробництва значною мірою сприятиме подальше забез-
печення конкурентоспроможності аграрних підприємств.

Розвиток ринкових відносин в Україні, який характеризується 
виникненням різноманітних організаційно-правових форм підпри-
ємств, постійними змінами в зовнішньому середовищі, мінливістю 
попиту споживачів, можливістю для аграрних товаровиробників 
вийти на зовнішній ринок, в основу успішного функціонування 
підприємств аграрної сфери економіки покладає забезпечення їх-
ніх конкурентних переваг, а, отже, конкурентоспроможності [1].

У ринковій системі господарювання конкурентоспромож-
ність як економічна категорія виступає ключовою, так як вона ві-
дображає економічні, науково-технічні, виробничі, організаційні, 
управлінські, маркетингові та інші можливості підприємства. Ці 
можливості реалізуються в продукції та послугах, що конкурують 
з аналогами на внутрішньому та зовнішньом ринках. У широкому 
розумінні конкурентоспроможність означає можливість вигравати 
в змаганнях за попит споживача [2].

Стрімке зниження конкурентоспроможності й ефективнос-
ті діяльності аграрних підприємств відбувається під впливом су-
купності зовнішніх факторів, а саме: політичної нестабільності, 
великої іноземної конкуренції виробників сільськогосподарської 
продукції, відсутність належної державної підтримки вітчизняних 
сільгоспвиробників, зменшення попиту на сільськогосподарську 
продукцію в зв’язку з низькою платоспроможністю населення та 
інших складових і внутрішніх факторів. Слід зазначити вагомий 
вплив внутрішніх факторів на конкурентоспроможність, до яких 
належать: скорочення обсягів виробництва аграрної продукції та 
зниження її якості, слабка матеріально-технічна база аграрних під-
приємств, низький рівень інвестиційної привабливості та іннова-
ційних впроваджень, недостатньо ефективна організація управ-
ління, яка не завжди спроможна вести конкурентну боротьбу на 
аграрному ринку [1].

Посилює вимоги до конкурентоспроможності аграрних під-
приємств не менш важливий фактор — поглиблення інтеграційних 
відносин з європейськими країнами. У зв’язку з цим перед еконо-
мічними суб’єктами виникла проблема виробництва продукції, 
яка повинна відповідати вимогам аграрного ринку Європи (якість 
сільськогосподарської продукції та безпечність за міжнародними 
стандартами і стабільність виробництва).
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Розробка заходів, спрямованих на підвищення конкуренто-
спроможності суб’єкта господарювання, вимагає оцінки сучас-
них тенденцій розвитку підприємств аграрного сектору економіки 
України. Ситуація, яка склалася в аграрному виробництві країни 
за два десятиліття, характеризується такими показниками. По-
перше, не повною мірою використовується потужний природно-
кліматичний і трудовий потенціал для сільськогосподарського 
виробництва в Україні. По-друге, обсяги сільськогосподарського 
виробництва в Україні за останнє десятиліття не зазнали нових 
якісних стимулів для зростання. Обсяги виробництва продукції 
сільського господарства були нестабільними й залежали виключно 
від природно-кліматичних чинників. По-третє, високий фізичний 
і моральний знос основних засобів, особливо зниження техніч-
ної оснащеності сільськогосподарських підприємств тракторами 
і сільгоспмашинами. По-четверте, ринок сільськогосподарської 
продукції як єдиний цілісний елемент економіки практично від-
сутній, що зумовлено рядом факторів: недостатньо розвинутою 
інфраструктурою заготівлі, зберігання і збуту продукції; прозоріс-
тю угод на аграрному ринку, що призводить до циклічних цінових 
сплесків і непаритетного розподілу прибутків між сільськогоспо-
дарськими товаровиробниками й торговельними компаніями [1].

Аналіз свідчить, що для поліпшення якості вітчизняної про-
дукції та її конкурентоспроможності необхідно:

– удосконалювати систему техніко-технологічних і агротех-
нічних заходів виробництва продукції та її збуту;

– впроваджувати у виробництво нові енергозберігаючі тех-
нології вирощування, транспортування, зберігання, переробки й 
реалізації продукції;

– здійснювати належний контроль за якістю продукції на всіх 
етапах її виробництва і збуту;

– впроваджувати у виробництво нові високоврожайні сорти 
та гібриди сільськогосподарських культур і високопродуктивні по-
роди тварин.

Отже, сучасні тенденції розвитку аграрного виробництва 
свідчать про проблеми в розвитку конкурентоспроможності під-
приємств галузі, які пов’язані з недостатнім використанням 
природно-економічного й людського потенціалу, нестабільністю 
виробництва сільськогосподарської продукції. Для успішного ве-
дення конкурентної боротьби та завоювання своєї ринкової «ніші» 
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необхідно постійно проводити дослідження та аналізувати конку-
рентоспроможність аграрних підприємств упродовж усієї їхньої 
фінансово-господарської діяльності, що сприятиме своєчасному 
прийняттю рішень щодо змін у ній, зокрема в товарному асорти-
менті, необхідності пошуку нових риків збуту, системи управління 
підприємством.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 
РИБОВІДТВОРЮВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ В УКРАЇНІ

Завдяки значному попиту населення на рибу і рибну продук-
цію, прибутковості її вилову та вирощування в Україні протягом 
останніх років створено відповідну матеріальну базу для розви-
тку рибного господарства, який здійснюється нині на основі його 
диверсифікації у напрямку розвитку аквакультури з одночасною її 
переорієнтацією на повне використання потенціалу як складової 
аграрного сектора на засадах інвестиційно-інноваційної моделі. 
Для отримання рибопосадкового матеріалу на вирощування риби 
використовують природні водойми, озера, штучні басейни, садки, 
рибовідтворювальні комплекси.

За спеціалізацією основного виробництва підприємства риб-
ної галузі на внутрішніх водоймах поділяються на такі групи:

– рибовідтворювальні комплекси;
– виробничі об’єднання рибного господарства, рибоводні та 

рибницькі підприємства;
– риболовецькі господарства та підприємства;
– рибоводно-меліоративні станції (РМС).
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Основним видом діяльності рибовідтворювальних комплексів 
є вирощування молоді різних видів риб та вселення їх у внутрішні 
водойми для подальшого вирощування, підвищення рибопродук-
тивності водойм та збільшення обсягів вилову товарної риби.

В Україні існує п’ять державних установ, які щороку проводять 
роботи з відтворення та випуску молоді різних видів риб у рибогос-
подарські водні об’єкти України: ДУ «Рибоводний завод «Лопуш-
но» (Чернівецька область), ДУ «Кримський риборозплідник» (Крас-
ноперекопський р-н, АРК), ДУ «Виробничо-експериментальний 
Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод імені ака-
деміка С. Т. Артющика», ДУ «Новокаховський рибоводний завод 
частикових риб», ДУ «Херсонський експериментальний завод по 
розведенню молоді частикових риб». У 2010 р. Державними рибо-
відтворювальними комплексами здійснено вселення водних живих 
ресурсів у кількості 5,9 млн. шт., що на 0,5 млн. шт. менше ніж у 
2008 р. та на 0,3 млн. шт. менше порівняно з 2009 р.

Аквакультура штучних водойм відіграє важливу роль у вироб-
ництві рибопосадкового матеріалу для зариблення водойм. Протя-
гом 2004—2011 рр. обсяги бюджетних асигнувань, спрямованих 
на фінансування діяльності рибовідтворювальних комплексів по-
ступово зросли з 33,9 млн. грн. до 116,4 млн. на рік. При цьому 
зростання обсягів державної підтримки не сприяло підвищенню 
ефективності діяльності рибовідтворювальних комплексів.

Для підвищення ефективності діяльності рибовідтворюваль-
них комплексів необхідно поєднати різні форми й методи регулю-
вання, формувати умови залучення грошових коштів для їх роз-
витку із різних джерел за рахунок чого впливати на розширення 
інвестиційної активності в цій сфері. У даному контексті було 
прийнято Постанову КМ України № 794 від 11.08.2010 «Про за-
твердження Порядку використання коштів, передбачених у дер-
жавному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб’єктів 
господарювання агропромислового комплексу через механізм зде-
шевлення кредитів та компенсації лізингових платежів» [1].

З метою створення сприятливих умов для розвитку рибо-
господарської галузі держави удосконалювалась законодавча та 
нормативно-правова робота, зокрема, прийнятий Закон України 
«Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону вод-
них біоресурсів» [2], який сприятиме більш ефективному управ-
лінню рибним господарством та дозволить суб’єктам господарю-
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вання реалізувати свої права та обов’язки у рибогосподарській 
діяльності. Основними пріоритетними напрямками реформування 
рибогосподарської галузі є підвищення ефективності використан-
ня внутрішніх водойм, модернізація та побудова нових заводів, 
удосконалення системи державного регулювання галуззю.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України у жовтні 2011 р. 
була схвалена Концепція [3], на підставі якої прийнято Державну 
цільову економічну програму розвитку рибного господарства на 
2012-2016 рр. (постанова КМУ № 1245 від 23.11.2011) [4], яка на-
дасть новий поштовх розвитку галузі, зумовить її позитивні зру-
шення та сприятиме стабілізації та нарощуванню виробництва ві-
тчизняної конкурентоспроможної рибної продукції.

Таким чином, удосконалення державного регулювання розви-
тку рибовідтворювальних комплексів сприятиме створенню умов 
для забезпечення розвитку рибного господарства та його конкурен-
тоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринку, що дасть 
змогу задовольнити потреби населення України у рибній продук-
ції відповідно до науково-обґрунтованих норм споживання. Вод-
ночас з виконанням прийнятих нормативно-правових актів буде 
виконане завдання Держрибагентства України, визначене Указом 
Президента України від 27.04.2011 № 504 «Про затвердження На-
ціонального плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми 
економічних реформ на 2010 — 2014 роки «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»».
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ 
В УПРАВЛІННІ ГОТЕЛЬНИМ БІЗНЕСОМ

Інноваційні процеси є невід’ємною рисою сучасного бізнесу. 
Саме за рахунок їх здійснення можна домогтися сталого розвитку 
в умовах постійно мінливого зовнішнього середовища.

Конкуренція в готельному бізнесі зростає, тому крім репута-
ції і висококласного сервісу для гарантії успіху потрібно проявити 
індивідуальність [1].

Готельне господарство є однією з основних складових ту-
ристської індустрії України. У 2010 р. в Україні налічувалось 
1308 готельних підприємств на 949,1 тис. місць. Кількість готель-
них підприємств та інших туристичних організацій збільшилось у 
зв’язку з підготовкою України до Євро-2012, яке відбулось в Укра-
їні та Польщі. За статистичними даними в 2005-2011 рр. ситуація в 
туристичному секторі стабілізувалась, було зафіксовано зростання 
обсягів державних капіталовкладень у сферу туризму, підвищення 
туристичної привабливості держави та збільшення кількості іно-
земних туристів, які почали відвідувати Україну. Згідно з оцінка-
ми Міністерства економіки України у 2010 р. продукти та послу-
ги, пов’язані з діяльністю туристичної галузі, становлять близько 
7 % валового національного продукту, а за загальними оцінками, 
близько 11 % робочої сили в Україні було зайнято в туристичному 
бізнесі та супутніх галузях [2].

На даний час готельний бізнес досить розвинений, тому і тех-
нології в галузі гостинності розвиваються стрімко. Це пов’язано 
з тим, що перед готельними підприємствами стоять два основних 
завдання: отримати більше клієнтів і зробити їх постійними відвід-
увачами. Здійснити ці завдання без інноваційних рішень неможли-
во, що потребує від готелів модернізації в технологіях, заощаджен-
ня часу та грошей [3].

Індустрія гостинності є однією з найбільш динамічних га-
лузей сфери обслуговування. Готельний бізнес багатоплановий, 
а управління ним — складне трудомістке завдання, що потребує 
впровадження нових технологій. Управління будь-яким бізнесом 
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сьогодні неможливе без активного впровадження інноваційних 
технологій.

На сьогоднішній день в готельній індустрії використовуєть-
ся такі новітні комп’ютерні технології, як глобальні комп’ютерні 
системи резервування, інтегровані комунікаційні мережі, системи 
мультимедіа, Smart Cards, інформаційні системи менеджменту та 
інші.

Найбільший вплив сучасні комп’ютерні технології мають на 
просування готельного продукту. Наприклад, в області реклами 
широке поширення набула пряма розсилка готельної інформації по 
електронній пошті — direct mail, що дає можливість блискавично 
зв’язатись з компаніями.

В останні роки багато готельних підприємств створили свої 
власні сайти в Інтернеті. Цей напрямок і далі слід розглядати як 
вельми перспективний.

Останнім часом в Європі спостерігається електронний наступ 
на традиційний готельний бізнес. З’явилася електронна комерція. 
Так, туристське бюро «експеді» фірми Microsoft дає можливість 
будь-якому власникові кредитної картки придбати тур, забро-
нювати місця в готелі, на літак, придбати квитки на культурно-
видовищні заходи, замовити напрокат автомобіль в будь-якому 
місті земної кулі. Вважаємо, що цей напрямок слід також впрова-
джувати і на Україні. До переваг електронної комерції відноситься 
економія на виплаті агентських комісійних, зменшення витрат на 
видання рекламно-інформаційних матеріалів, створення нетради-
ційних збутових каналів, тощо.

Одним з основних напрямків інноваційних технологій в го-
тельному і туристичному бізнесі на нашу думку є впровадження 
мультимедійних технологій, зокрема довідників, буклетів, катало-
гів. В даний час і турфірми, і готелі випускають довідники і катало-
ги в книжковому виконанні, на відеокасетах, на лазерних дисках, 
в мережі Інтернет. Електронні каталоги по готелю дозволяють вір-
туально подорожувати по номерам різних категорій, залам ресто-
ранів, конгрес-центрів, вестибюлю, подивитися повну інформацію 
про готельному підприємстві, ознайомитися зі спектром послуг, 
що надаються, системою пільг і знижок. Використання мульти-
медійних технологій надасть можливість оперативно надавати по-
тенційному гостю інформацію про готель і, тим самим, дозволить 
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швидко і безпомилково вибрати той готельний продукт, якого по-
требує гість [4].

Ще одним ефективним, на нашу думку, засобом є впроваджен-
ня внутрішньономерних електронних сейфів. Згідно з Цивільним 
кодексом України (ч. 2 ст. 975) готель відповідає за втрату грошей 
та інших цінностей тільки за умови, що вони були окремо передані 
готелю на зберігання [5]. Таким чином рівень безпеки зберігання 
цінностей має велику роль для тих клієнтів, які мають при собі які-
небудь коштовності.

До перешкод впровадження інноваційних технологій слід від-
нести вартість самої інноваційної розробки, необхідність адаптації 
до неї самого підприємства, орієнтація українських управлінців на 
отриманні доходу з поточної діяльності підприємства, а не на пер-
спективний розвиток [3].

Виходячи з усього вищенаведеного, слід зробити висновок, 
що на даний час у зв’язку з розвитком НТП існує нескінченна кіль-
кість новітніх технологій, які можуть виступати як спосіб залучен-
ня нових клієнтів, а також сприяти підвищенню його конкуренто-
спроможності, якості надаваних послуг. Це позитивно впливає на 
імідж підприємств готельного бізнесу, і, відповідно, гарантує отри-
мання високого прибутку підприємством.
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ЧИННИКИ ПІСЛЯКРИЗОВОГО 
ВІДНОВЛЕННЯ ФРАХТОВОГО РИНКУ

Післякризове відновлення світової економіки відбувається 
повільними темпами, що відображається на ринку морських пе-
ревезень. За оцінками експертів Clarkson Plc кон’юнктура на сві-
товому ринку морських перевезень у 2012 р. була найгіршою за 
останні 26 років [3]. Пропозиція світового тоннажу значно пере-
вищувала попит. Це позначалося на ставках фрахту та прибут-
ках судновласників. Для оцінки перспектив розвитку фрахтового 
ринку необхідно розглянути чинники, яки позитивно впливають 
на співвідношення попиту та пропозиції, та чинники, які мають 
дестабілізуючий вплив на фрахтовий ринок. Серед чинників, які 
негативно впливають на баланс попиту та пропозиції слід виділити 
наступні [2].

По-перше, основним чинником, дестабілізуючим ринок є ве-
ликий обсяг поставок нового тоннажу, замовленого на суднобудів-
них верфях світу в період фрахтового буму.

По-друге, надлишок суднобудівних потужностей (особливо 
балкерного тоннажу). Сукупні темпи річного зростання були до-
сить значними за останні 12 років — у середньому вони становили 
8,4 % на рік. Сьогодні судноверфі знижують ціни, щоб отримати 
нові замовлення. Успіх в реалізації такої політики призведе до по-
яви нових «надлишків» тоннажу та погіршить ринкову ситуацію.

По-третє, поява нових екологічних балкерних суден. Чис-
тий приведений дохід, пов’язаний з економією палива порівня-
но з суднами, побудованими п’ять років тому, може скласти для 
суден класу «Хендісайз» 2-3 млн. дол. США, «Супрамакс» — 
4-7 млн. дол. США, «Панамакс» — 6-8 млн млн. дол. США і 
«Кейпсайз» — 8-13 млн. дол. США. Подібні судна розглядаються 
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як привабливі інвестиції для судновласників. Це опосередковано 
негативно впливає на ситуацію з фрахтовими ставками.

До стабілізуючих фрахтовий ринок відносяться такі чинни-
ки [2]:

1. Вимоги щодо вмісту сірки в паливі для суден (за прийняти-
ми з 1 січня 2012 р. правилами — не більше 3,5 %). Судна, контр-
акти на споруду яких були укладені після 2012 р., повинні мати 
на борту сертифіковану установку з очищення баластових вод. На 
інших суднах така система в обов’язковому порядку повинна бути 
встановлена до 2016 р. або в процесі найближчих ремонтних робіт. 
З 1 січня 2013 р. на всіх нових суднах тоннажем понад 400 реєстро-
вих тонн неодмінно повинен бути реалізований План менеджмен-
ту енергоефективності (Ship Energy Efficiency Management Plan, 
SEEMP ) з метою контролю емісії СО2. Ці вимоги призводять до 
збільшення експлуатаційних витрат старих суден. Крім того, зрос-
тання витрат на бункерне паливо, мастильні матеріали, технічне 
обслуговування та ремонтно-профілактичні роботи, страхування 
ризиків піратства примушують судновласників контролювати ви-
трати та шукати шляхи їх зниження. В числі заходів щодо знижен-
ня витрат можна назвати експлуатацію суден у режимі знижених 
швидкостей, облік бункерних надбавок, хеджування і вибір най-
більш економічних маршрутів [4].

2. Ускладнення з отриманням банківських кредитів під будів-
ництво нового тоннажу. Якщо подібна тенденція збережеться, у се-
редньостроковій перспективі можна чекати істотного скорочення 
надлишкової пропозиції.

3. Низькі фрахтові ставки і висока вартість бункерування ро-
блять невигідним експлуатацію старого тоннажу. Це призводить до 
постійного зниження віку суден, що продаються на металобрухт.

4. Тимчасова постановка на якір суден також дозволяють 
абсорбувати надлишковий тоннаж та певною мірою стабілізують 
фрахтовий ринок.

5. Зростання цін на сталь та вартості робочої сили у Китаї. Ки-
тай є провідною суднобудівною країною в світі. Стрімке зростання 
вартості виробництва в країні, особливо витрат на оплату праці, яка 
збільшилася приблизно в 4,5 рази за останні 10 років стримує укла-
дення нових контрактів з китайськими судноверфями.

Аналітики DNB Markets вважають, що попит на тонно-
мильну продукцію флоту в 2013-2015 рр. буде перебувати на рівні 
11 % в порівнянні з 9 % — в 2004-2007 рр. За прогнозами DNB 
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Markets, коефіцієнт завантаження суден в 2013 р. зросте до 84 %, 
а в 2014 р. — до 87 % порівняно з 83 % — в 2012 р. Аналітики 
Drewry Shipping Consultants вважають, що стабілізація ринку суд-
нового тоннажу відбудеться не раніше початку 2015 р. Аналіти-
ки HSH Nordbank, Arctic Security також прогнозують відновлення 
фрахтового ринку протягом 2014-2015 рр, але відзначають, що цей 
процес буде відбуватися повільно [1, 2]. Експерти Clarkson прогно-
зують, що пік фрахтового ринку можна очікувати в 2017 р., відпо-
відно різке падіння — у 2022-2023 рр. [1].

Таким чином, основним дестабілізуючим чинником є переви-
щення пропозиція суднового тоннажу над попитом та збереження 
цього дисбалансу кілька наступних років. В свою чергу прийняття 
низки регулюючих законів, труднощі з отриманням кредитів на бу-
дівництво суден, зниження віку суден, які продаються на метало-
брухт, висока вартість бункерування, що змушує судновласників 
економити на паливі, знижуючи швидкість суднового ходу, поста-
новка суден на прикол допомагає абсорбувати надлишки суднового 
тоннажу балансуючи попит та пропозицію. Пожвавлення фрахто-
вого ринку очікується протягом послідуючих двох років.
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РОЗВИТОК МОРСЬКОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

Аналіз статистичних даних за 2000-2012 рр. стосовно кіль-
кості туристів, які прибули/виїхали в/з України, показав, що по-
чинаючи з 2003 р. спостерігається практично постійна тенденція 
до зменшення кількості іноземних туристів, що відвідали Україну. 
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Також спостерігається нестійка тенденція стосовно внутрішніх ту-
ристичних потоків: невелике зростання з 2000 р. до 2003 р., падіння 
до 2005 р. різке зростання до 2008 р. з 2008 р. знов різке падіння [1].

Зовсім інша тенденція спостерігається щодо туристів, які є 
громадянами України, що виїжджали за кордон, — практично стій-
ка тенденція збільшення (крім 2007 р.) з 2000 р. по 2012 р.

Така ситуація говорить про те, що в Україні майже відсутній 
конкурентоспроможний на світовому ринку туристичний продукт, 
що здатний максимально задовольнити туристичні потреби насе-
лення України та інших держав, забезпечити на цій основі комп-
лексний розвиток територій та їх соціально-економічних інтересів.

Як свідчить світовий досвід, туризм є високорентабельною 
галуззю економіки, що стимулює розвиток інфраструктури країни, 
сфери послуг і зовнішньоекономічної діяльності, дає можливість 
залучати іноземну валюту за рахунок ефективного використання 
природного, історико-культурного потенціалу.

Наша країна має великий потенціал рекреаційних ресурсів 
та необхідні передумови для розвитку туристичної індустрії: при-
родні умови, історико-культурні, матеріальні та трудові ресурси. 
Країни, що володіють аналогічними природними умовами, своє-
часно зорієнтуватися у тенденціях запитів туристів, що відпочива-
ють на (під, або в) воді та інвестували відповідні фінансові кошти 
в цю сферу бізнесу, сьогодні отримують величезні доходи як в цій 
сфері, так і в супутніх — готельній, торговій, будівельній, тран-
спортній тощо.

На початку ХХІ ст. регіон Чорного моря набуває стратегічно-
го значення, що обумовлено розширенням НАТО та Європейського 
Союзу, посиленням російського, турецького та китайського чинни-
ків, упровадженням європейської політики сусідства для більшос-
ті чорноморських країн та приєднання до ЄС Румунії та Болгарії, 
розвитком торговельних відносин між країнами, які розміщені на 
євразійських наземних транспортних маршрутах. Це стало під-
ґрунтям для створення концепції Великого Чорноморського регіо-
ну (the Wider Black Sea region) [2].

У XXI ст. територіальна структура міжнародного туризму 
буде продовжувати змінюватися при збереженні колишніх тен-
денцій розвитку. За прогнозами СОТ на 2020 р., Європа утри-
має домінуючі, хоча вельми ослаблені, позиції на ринку туризму. 
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Азіатсько-Тихоокеанський регіон вийде на друге місце. Америка, 
спустившись на ступінь нижче, буде замикати трійку лідерів [2].

Так за даними World Tourism Organization (ЮНВТО), станом 
на кінець 2012 р. доходи від міжнародного туризму склали 30 % 
доходів світового ринку послуг. Згідно з останніми даними ЮНВ-
ТО, у 2012 р. число міжнародних туристських прибуттів зросло 
більш ніж на 4 % і склало 1035 млрд. од. Найбільш успішних ре-
зультатів домоглися Азіатсько-Тихоокеанські ринки. Очікується, 
що в 2013 р. темпи зростання туризму збережуться, хоча будуть 
дещо нижче рівня 2012 р., що відповідає довгостроковим прогно-
зом ЮНВТО [3].

В даний час туристичною діяльністю в Україні займається 
близько 2 тисяч компаній. До послуг туристів — більше 3 тисяч 
лікувально-оздоровчих закладів, майже 2 тисячі готелів, мотелів і 
кемпінгів різних форм власності. Основними цілями відвідування 
України іноземними туристами є дозвілля і відпочинок (48,9 %), 
службові та ділові поїздки, бізнес-тури (35,7 %), спортивно-
оздоровчий туризм (4,5 %), лікування (2,0 %), спеціалізований ту-
ризм (0,3 %), інші (8,6 %). Найбільша кількість туристів прибуває 
з Росії, Білорусії, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Угор-
щини, Польщі, Ізраїлю, Італії, Франції, Канади.

Важливу роль у міжнародному туризмі відіграє морський 
туризм. Поряд із традиційними круїзними лайнерами пасажиро-
місткістю до 1000 чоловік і багатоцільовими автомобільно-паса-
жирськими поромами, стають популярними порівняно невеликі, 
але досить комфортабельні судна і яхти для прогулянок й відпо-
чинку.

На жаль, Чорне море виглядає для любителів морських по-
дорожей не таким привабливим, як Середземне. Причиною недо-
статньої популярності чорноморських круїзів є слабке знайомство 
основних круїзних операторів з особливостями регіону, його іс-
торичними та культурними пам’ятками — всім тим, що складає 
основну «приманку» для туристів.

Таким чином, транспортна система України має значні потен-
ційні можливості для розвитку морського туризму та обслугову-
вання прибережних морських пасажирських перевезень, однак за 
якісними показниками вона не відповідає міжнародним стандар-
там. Тому необхідно здійснити ряд організаційних заходів, спрямо-
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ваних на підвищення ефективності функціонування транспортної 
системи України у контексті європейських інтеграційних процесів.

Крім того, важливу роль відіграватиме реалізація галузевих 
програм, що стосуються проблем та перспектив розвитку турис-
тичної індустрії України та у тому числі морського туризму.

Стратегічною метою розвитку туристичної індустрії в Україні 
можна визначити створення конкурентоспроможного на світовому 
ринку туристичного продукту, здатного максимально задовольни-
ти туристичні потреби населення країни, забезпечити на цій основі 
комплексний розвиток територій та їх соціально-економічних ін-
тересів.
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СТВОРЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ: ІНОЗЕМНИЙ 
ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ

Розбудова транспортно-логістичних центрів в Україні на сьо-
годні є одним з головних напрямків підвищення ефективності та 
якості транспортного обслуговування і, в першу чергу, в міжнарод-
ному сполученні.

Одним з основних напрямів сучасної європейської транспорт-
ної політики є перехід до транспортно-термінальних систем ван-
тажних перевезень, що дозволяють удосконалювати організацію 
перевезень, забезпечувати комплексне обслуговування споживачів 
транспортних послуг, створювати умови для розвитку комбіно-
ваних транспортувань. Адаптація європейського досвіду вимагає 
першочергового створення законодавчої бази щодо розвитку та 
успішного функціонування мережі транспортно-логістичних цен-
трів в Україні.
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Розглядаючи світовий досвід створення і функціонування ло-
гістичних центрів, особливої уваги закордонний досвід створення 
логістичних центрів в Європі, Китаї та Росії.

У Німеччині в 1993 р. було створено товариство розвитку і 
експлуатації логістичних центрів — Deutsche GVZ Geselschaft 
mbH, за допомогою якого потім був реалізований план побудови 
39 логістичних центрів. Центри транспортної логістики формува-
лися переважно на основі наявних залізничних ліній [1].

Створені логістичні центри управляються через наглядові 
органи, які створюються різними компаніями — учасниками про-
екту: інвесторами та інвестиційними консорціумами; компаніями 
з розвитку; асоціаціями та спілками. При чому, державний сектор 
бере участь як у фазі планування, так і у фазі реалізації інвестицій 
у розвиток логістичних центрів [2, с. 219].

В Італії створено регіональну логістичну платформу в об-
ласті Фріулі-Венеція-Джулія, яка є системою взаємодії всіх регі-
ональних мультимодальних транспортних вузлів, представлених 
транспортними структурами, в результаті взаємодії яких функціо-
нує єдиний взаємопов’язаний і взаємодоповнюючий регіональний 
транспортний комплекс, який сприяє зростанню як вантажопото-
ків, так і пасажиропотоків.

В Китаї логістичні центри містять являють собою вільну еко-
номічну зону, в якій частково проводяться науково-дослідницькі 
розробки. Зокрема, в китайській провінції Тайвань логістичний 
центр поділений на три зони. В індустріальній зоні розміщене 
виробництво текстильної, хімічної та іншої промисловості. В на-
уковій індустріальній зоні проходить дослідження й розвиток, 
підтримка виробництва й навчання за високотехнологічними на-
прямками. А в спеціальній зоні проводяться такі операції над ван-
тажами, як складування, транспортування та торгівля.

В Японії логістичний центр (логістичний хаб) так, як і в Китаї 
створений за принципом вільної економічної зони. Тут проходить 
складування, класифікація, контроль, тестування, переробка, збір, 
запаковування та виставка імпортних товарів [3, с. 74].

У Росії також велике значення надають проектам створення 
транспортно-логістичних центрів. Причому, на даному етапі свого 
розвитку, російський логістичний ринок все більше інтегрується 
в міжнародні мережі. Тривають процеси злиття великих західних 
логістичних провайдерів з російськими компаніями, що володіють 
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мережею складів у регіонах і надають послуги з доставки ванта-
жів клієнтам. Ще одна особливість розвитку російського ринку 
транспортно-логістичних послуг полягає в утворенні терміналь-
них транспортно-логістичних центрів на базі державно-приватного 
партнерства [2, с. 219-220].

Що стосується України, то спеціалістами була розроблена 
Концепція програми формування мережі логістичних центрів в 
системі міжнародних транспортних коридорів, в якій говориться 
про плани будівництва близько 50 логістичних центрів в Україні. 
Слід зазначити, що Україна знаходиться у вигідному геополітич-
ному положенні, яке визначає її особливу роль у забезпеченні єв-
разійських транспортно-торгівельних зв’язків. Країни Євросоюзу 
усвідомлюють необхідність та потенційну користь від участі укра-
їнських партнерів у багатосторонній співпраці у вказаній галузі.

Згідно комплексного аналізу, проведеного фахівцями На-
ціональної академії наук України щодо пріоритетності розвитку 
транспортно-логістичних центрів очевидним лідером є Київський 
регіон, а також Одеська область та АР Крим. Зокрема, в Одеській 
області запропоновано створити експериментальний транспортно-
логістичний центр на базі Одеського та Кілійського морських 
портів. Найвигідніше розташування на головних магістралях має 
Одеса: тут сходяться три міжнародні магістралі — МТК № 9, МТК 
«Балтика — Чорне море» та коридор Чорноморського економічно-
го співробітництва (ЧЕС). У той же час свої переваги можуть мати 
Дніпропетровська і Донецька області як високорозвинені регіони 
України [4].

Інтеграція України в світовий логістичний простір неможли-
ва без створення міжнародної логістичної інфраструктури, зокрема 
важливих її елементів — логістичних центрів. Це дозволить вийти 
на новий рівень забезпечення доступності, надійності і функціо-
нальності логістики для споживачів. Сьогодні, в Україні доцільно 
приділити увагу створенню транспортно-логістичних систем в ре-
гіонах країни, активізувати роль держави в напрямку здійснення 
ряду економічних та законодавчих реформ, які сприятимуть залу-
чення України до міжнародних проектів з питань розвитку мережі 
логістичних центрів.

Література
1. транспортно-логистические центры: зарубежный опыт [Электронный 

ресурс]. — режим доступа: www.elc.ua.com.



217

2. Полякова О. М., Соломніков і.В. Передумови форсування мережі муль-
тимодальних транспортно-логістичних центрів в Україні / О.  М.  Полякова, 
і.В.  Соломніков // Вісник економіки і промисловості.  — №  34.  — 2011.  —  
С.  217 — 222.

3. Ширяєва  л.  В., Козеренко і.а.  Перспективи розвитку логістичних 
центрів в Україні на основі Європейської та азіатської моделей / л. В. Ширяєва, 
і.а. Козеренко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. 
Володимира Даля. — № 4 (146). — 2011. — С.74 — 81.

4. Дащенко Н.  М.  розвиток логістичних центрів на сучасному етапі 
[електронний ресурс]. — режим доступу: www.nbuv.gov.ua.

Мельник Н. О.,
к.е.н., ст. викладач кафедри «Економіка і менеджмент»,

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана 
Петра Конашевича-Сагайдачного

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Сучасний розвиток України — це, насамперед, величезна в 
стабільності та зростанні багатьох показників система, яка пови-
нна забезпечувати своєчасне формування та оновлення виробни-
чих ресурсів. Що в свою чергу вимагає від держави формування 
ефективної інвестиційної та інноваційної політики для вітчизня-
них підприємств.

В умовах ринкової економіки функціонування і розвиток 
підприємств водного транспорту багато в чому зумовлені ефек-
тивністю їх інноваційного та інвестиційного розвитку. Тим часом 
статистичні дані останніх років підтверджують той факт, що для 
підприємств водного транспорту України характерна серйозна кри-
за в інноваційній та інвестиційній сфері. Це обумовлено низьким 
рівнем інноваційної активності її суб’єктів та проблемами в забез-
печенні інвестиційними ресурсами, що пояснюється відсутністю 
економічних механізмів і важелів для запровадження інновацій та 
інвестицій. Як результат, лише 10 % суднобудівних підприємств 
України використовують провідні промислові технології [1].

У розвинутих країнах інноваційна діяльність є одним з най-
важливіших засобів збагачення країни. Кількість інноваційно-
активних промислових підприємств у цих країнах досягає 70 — 
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80 %, в Україні цей показник постійно зменшується від 26 % у 
1994 р. до 13,1 % у 2012 р. [2].

Варто зазначити, що починаючи з 1991 р. в Україні жодного 
бюджетного року не була виконана визначена ст. 34 Закону України 
«Про наукову і науково-технічну діяльність», норма щодо забез-
печення державою бюджетного фінансування наукової та науково-
технічної діяльності обсягом не менше 1,7 % валового внутріш-
нього продукту (ВВП) України. Типова щорічна цифра видатків 
на науку складала 0,3—0,4 % ВВП. У той же час фінансування 
науково-технічних робіт державою становить в Японії 2,98 %, 
США — 2,69 %, Німеччині — 2,52 %, Франції — 2,13 %, Велико-
британії — 1,84 % ВВП країни. У 2012 р. загальний обсяг пря-
мих іноземних інвестицій, внесених в Україну, з урахуванням його 
переоцінки, утрат, курсової різниці, склав 49,4 млрд. дол. США. 
На підприємствах промисловості зосереджено 30,9 % загального 
обсягу прямих інвестицій в Україну, у фінансових установах — 
33,1 % [2].

До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає майже 
83 % загального обсягу прямих інвестицій, входять Кіпр, Німеч-
чина, Нідерланди, Російська Федерація, Австрія, Велика Британія, 
Франція, Швеція, Віргінські Острови, Сполучені Штати Америки.

Проблеми залучення інвестиційних ресурсів у будь-яку га-
лузь уміщують у собі цілу низку факторів, що впливають на сам 
процес інвестування. Одним з найважливіших факторів у цьому 
процесі виступає ефективність нормативно-правового регулюван-
ня. Тому специфіка теперішньої ситуації в країні полягає в тому, 
що необхідні зміни потрібно провести в якомога коротші терміни, 
оскільки Україна повинна забезпечити сприятливий інвестиційний 
клімат для бізнесу [3].

У відповідності до даних державної служби статистики Укра-
їни, за останні 11 років підприємствами транспорту та зв’язку було 
освоєно інвестицій у основний капітал у розмірі 234 млрд. грн., а 
відповідно у 2011 р. 39,4 млрд. грн. Це найбільший показник ін-
вестицій у транспортний сектор з часів світової економічної кри-
зи. У 2012 р. обсяг капітальних інвестицій складав 32,5 млрд. грн. 
Загальна кількість інвестицій у транспортну галузь за останні 
3 роки скоротилась на 17 %, в порівнянні з 2009 р., і склала лише 
24581,7 млн. грн. На діяльність водного транспорту з цієї суми 
припадає лише 0,42 % (104,1 млн. грн.). Це менше на 600 тис. грн. 
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ніж інвестиції у водний транспорт у 2001 р. Хоча в порівнянні 
з 2009 р., обсяг інвестицій до цієї галузі збільшився на 63 % (у 
2009 р. — 63,51 млн. грн.).

Всього в транспортну галузь України вкладено понад 
3,2 млрд. дол. США, що на 27 % більше інвестицій за попере-
дній рік. Найбільшу суму інвестицій було вкладено у перевалку 
вантажів — 1,35 млрд. дол. США, (на 37 % більше ніж у 2010 р.). 
Інвестиції в перевізні потужності водного транспорту впали на 
10,5 % — до 5,7 млн. дол. США Стосовно інвестування у розви-
ток портів та їх інфраструктури, то за останні 5 років, через кон-
флікти керівництва портів зі стівідорами Україна не доотримала 
2,1 млрд. дол. США, що призвело до значного зносу основних фон-
дів — на рівні 74 %. На сьогоднішній момент середній вік порталь-
них кранів складає 24 роки [4].

У 2011 р. обсяг капітальних інвестицій, вкладених в ринок 
водних перевезень України, збільшився на 32 % у порівнянні з ана-
логічним періодом 2010 р., перевищивши 1,35 млрд. дол. США. 
Експерти Світового банку вважають, що транспортна система 
України вимагає $5 млрд. інвестицій протягом наступних 10 років 
[5].

Залучення іноземних інвестицій в транспортну галузь Укра-
їни позитивно вплине на транспортну забезпеченість країни, за-
доволення потреб економіки та виробництва у перевезеннях, сти-
мулюватиме економічне зростання країни, залучить до цієї галузі 
більше кваліфікованих кадрів, призведе до її автоматизації та впро-
вадження інноваційних процесі та технологій, а також підніме її 
конкурентоздатність на міжнародних ринках.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА 
И БИЗНЕС-СТРУКТУР ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

В транспортной отрасли Украины существует устойчивая 
тенденция недостаточности финансирования, которое необходимо 
для ее развитие. При этом спрос на транспортные услуги посто-
янно опережает предложение. Проблему развития транспортной 
отрасли в Украине на современном этапе можно разделить на два 
существенных вопроса: 1. Где взять денежные средства для раз-
вития транспортной отрасли? 2. И как эффективно использовать 
полученные денежные средства?

Решение этих вопросов лежит в плоскости эффективного вза-
имодействия бизнес-структур с государством. Проанализировав 
опыт зарубежных стран, можно выделить следующие модели вли-
яния государства на развитие транспортной отрасли:

1. Модель, основанная на использовании методов косвенно-
го управления отраслью. Характеризуется минимальным вмеша-
тельством государства в деятельность транспортных компаний, 
используя меры налоговой и кредитной политики. Такая модель 
влияния государства на развитие транспортной отрасли наблюда-
ется в США и Канаде.

2. Модель прямого государственного управления при финан-
сировании отрасли в полном объеме. Такая модель используется 
Россией, Украиной, Китаем, Индией и т.д.

3. Модель, основанная на сочетании методов прямого и кос-
венного государственного управления отраслью. Характеризуется 
использованием методов кредитного и налогового стимулирова-
ния организаций транспортной отрасли. Примером использования 
данной модели являются страны Западной Европы.

Украинская модель развития транспортной отрасли на 
этапе ее становления и развития характеризуется доминирова-
нием роли государства. Масштабные социально-экономические 
реформы в стране, реализация национальных проектов в рамках 
Государственной программы активизации развития экономики на 
2013—2014 гг. требует значительных капиталовложений. Возни-
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кает необходимость реструктуризации отрасли при помощи раз-
деление функций государственного регулирования и хозяйствен-
ного управления транспортной отраслью и создание объективных 
предпосылок для привлечения частного капитала в отрасль.

Примеры успешного взаимодействия государства с бизнес-
структурами имеют место не только в отраслях инфраструктуры, 
но и в стратегически важных сферах, которые ранее находились 
исключительно в государственной монополии (космические, 
военные проекты). Одним из механизмов реализации такого вза-
имодействия является объединение активов государства и частных 
бизнес-структур в рамках государственно-частного партнерства. 
Использование государственно-частного партнерства позволяет 
повысить эффективность реализации национальных проектов и 
использовать находящийся в распоряжении общества потенциал. 
При этом государство остается собственником объектов, привле-
кая к решению проблем реструктуризации и обновления тран-
спортной отрасли частный капитал.

Государственно-частное партнерство представляет собой аль-
тернативу приватизации жизненно важных, имеющих стратеги-
ческое значение объектов государственной собственности, какими 
являются объекты транспортной отрасли. Развивая государственно-
частное партнерство, как эффективный механизм взаимодействия 
государства с бизнесом в условиях транспортной отрасли, госу-
дарство, с одной стороны, сохраняет контроль над теми предпри-
ятиями, которые имеют ключевое значение для обеспечения ста-
бильного функционирования транспортной экономики, а с другой 
— привлекает в их развитие частный капитал, интересы которого 
должны быть учтены и защищены на законодательном уровне.

Мировые тенденции развития транспортной отрасли сви-
детельствуют о том, что государство оставляет за собой реше-
ние большинства вопросов, связанных с развитием транспорт-
ной отрасли и привлекает капитал бизнес-структур в различных 
формах: от заключения договоров на управление действующими 
объектами транспортной отрасли до передачи в эксплуатацию 
новых объектов транспортной инфраструктуры. Опыт зарубежных 
стран показывает экономию государственных средств на 10-20 % 
при передаче объектов транспортной инфраструктуры в концес-
сию частным бизнес-структурам.

Эффективное взаимодействие государства и бизнес-структур 
в транспортной отрасли имеет следующие характеристики:
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1) модель взаимодействия государства и бизнес-структур 
предполагает объединение усилий и ресурсов как государства, так 
и частного капитала;

2) в результате взаимодействия между ее участниками про-
исходит распределение рисков;

3) предметом взаимодействия государства с бизнес-структу-
рами является развитие, использование и управление государ-
ственной собственностью.

4) взаимодействие государства и бизнес-структур необходимо 
в первую очередь для реализации наиболее значимых для отрасли 
проектов;

5) взаимодействие государства и бизнес-структур должно 
осуществляться на долгосрочной основе.

Участие частного капитала в реализации проектов развития 
транспортной отрасли требует закрепления партнерства как осо-
бого вида взаимодействия государства и бизнеса. Это приводит к 
необходимости существенных изменений внутри системы отноше-
ний «государство — бизнес». Такие изменения предполагают рас-
ширение участия частного капитала в выполнении экономических, 
управленческих, организационных функций в процессе развития 
транспортной отраслью. При этом важно обеспечить роль государ-
ства не только как основного регулятора сферы функционирования 
бизнеса, но и как представителя и защитника интересов общества.

Широков М. А.,
аспірант,

Одеський національний морський університет

РОЗВИТОК СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ 
В СФЕРІ ПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Портове виробництво в сучасних умовах буде конкуренто-
спроможним лише за умови оптимізації витрат, що може бути до-
сягнуто за наявності ефективної системи стратегічного управління 
витратами підприємства портової діяльності. Процес оптимізації 
витрат портового виробництва має бути безперервним. Слід ре-
тельно враховувати ефект операційного важеля. В сфері портової 
діяльності також працює правило, що зниження витрат на не-
великий відсоток дає такий самий ефект, як і збільшення обсягу 
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виробництва на більш суттєвий відсоток. У конкретних умовах 
складаються різні ситуації, але істотніший вплив зниження витрат 
є загальним правилом. Тим більше, що в сучасних умовах збільшу-
вати обсяги портового виробництва стає все складніше внаслідок 
високої інтенсивності конкурентної боротьби на сучасних ринках 
портових робіт та послуг. З іншого боку в сучасних умовах постій-
ного підвищення цін на ринках ресурсів виробництва знижувати 
витрати стає все складніше.

В сучасних умовах особливу увагу слід приділяти бюджетно-
му управлінню витратами за видами портової діяльності.

Під час формування бюджету витрат портового підприємства 
слід передбачити такі моменти задля забезпечення ефективного 
управління витратами:

– формування бюджетів має відбуватися в різних аналітич-
них зрізах з багаторівневою аналітичною деталізацією бюджетних 
позицій;

– використання документарного принципу розрахунку пла-
нових показників (на основі прогнозів, замовлень), формування 
бюджетів на майбутні періоди на підставі даних за минулі періоди;

– обов’язкове врахування змін нормативної бази і методич-
них підходів до формування бюджетів;

– розробка кількох версій бюджету;
– створення ієрархічної структури взаємозв’язаних бюдже-

тів витрат структурних підрозділів (видів діяльності);
– розподіл агрегованих показників за аналітичними ознака-

ми і періодами;
– формування та врахування історії кожного планового і 

фактичного показника;
– контроль над дотриманням бюджетів.
Вибір методів формування бюджетів, зокрема бюджету дохо-

дів та витрат, обумовлюється особливостями функціонування під-
приємства портової діяльності. Основними, на наш погляд, є стадія 
життєвого циклу та масштаби діяльності, особливості організацій-
ної структури управління підприємством, динамічність розвитку 
елементів зовнішнього середовища функціонування підприємства 
(передусім, елементів правового середовища), рівень розвитку бю-
джетної системи на підприємстві, кваліфікація фахівців, задіяних 
у процесі бюджетування, рівень розвитку інформаційних ресурсів 
підприємства тощо.
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В теоретичному плані розроблено різні методи бюджетуван-
ня. В умовах бюджетування доходів та витрат підприємств порто-
вої діяльності доцільно використовувати такі методи.

Метод синхронного бюджетування полягає в одночасному 
розробленні та координації бюджетів на різних рівнях функціо-
нування портового підприємства. За умови подальшого розвитку 
процесів диверсифікації портової діяльності доцільним є викорис-
тання методу послідовного бюджетування, коли планування почи-
нається із складання бюджету елементу системи, який є найбільш 
проблемним або визначальним щодо формування результатів ро-
боти підприємства.

В сучасних умовах формувати жорсткий бюджет доходів та 
витрат портових підприємств вважаємо недоцільним. Гнучкий 
бюджет передбачає врахування змін у діяльності підприємства. 
Метод безперервного бюджетування дає змогу за результатами ви-
конання бюджетів за певний період коректувати бюджети залишко-
вого бюджетного періоду та розробляти бюджети на мінімальний 
бюджетний період.

Метод централізованого бюджетування має направленість 
«згори вниз», методу децентралізованого — «знизу вгору». До-
цільним є використання в сфері портової діяльності комбінованого 
методу, що поєднує у собі два попередні.

Метод бюджетування від досягнутого базується на бюджет-
них показниках попереднього періоду функціонування портового 
підприємства.

Методами бюджетування від досягнутого є методи нарощу-
вання, пріоритетний, факторний, коефіцієнтний або індексний. 
Вважаємо ефективним використання комбінації пріоритетного та 
факторного методів, що дає можливість враховувати пріоритетні 
чинники внутрішнього та зовнішнього середовища.

В сучасній портовій діяльності доцільно використовувати ме-
тод бюджетування за центрами відповідальності, що передбачає 
формування конкретних центрів відповідальності (витрат, прибут-
ку) і складання бюджетів тільки з урахуванням витрат, які цими 
центрами безпосередньо контролюються та регулюються.

В умовах суттєвих перетворень в сфері портової діяльності 
метод бюджетування за видами діяльності дозволяє виокремити 
високорентабельні та нерентабельні види діяльності підприєм-
ства та приймати управлінські рішення щодо доцільності розвитку 
окремих видів діяльності або потреби у реструктуризації.
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Для реалізації інвестиційних проектів корисними є проектно-
та програмно-цільовий методи, що дозволяють формувати бюдже-
ти за окремими проектами. Показники окремих бюджетів по про-
ектах об’єднуються у зведених бюджетах.

Матричний метод дозволяє узгоджувати бюджети за центра-
ми відповідальності, видами діяльності, окремими проектами.

Важливою умовою використання названих методів бюджету-
вання підприємством портової діяльності є розробка та постійний 
розвиток структурованої системи рахунків в робочому плані ра-
хунків у відповідності до організаційної структури підприємства. 
Для ефективного використання бюджетного підходу необхідно 
суттєво удосконалити систему управління підприємством порто-
вої діяльності.

Наконечний Ю. В.,
аспірант,

Одеський національний морський університет

ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ 
МОТИВАЦІЙНОГО ПОЛЯ ПОРТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Для досягнення стратегічної мети портового підприємства 
необхідно реалізувати комплекс заходів. Результати стратегічного 
розвитку обумовлюються діями окремих робітників та колекти-
вом портового підприємства в цілому. Задля забезпечення іннова-
ційного розвитку портового підприємства персоналу обов’язково 
мають бути притаманні такі характеристики: володіння навичка-
ми концептуального мислення, готовність до змін, висока працез-
датність і адекватне розуміння перспектив розвитку, готовність 
концентруватися в короткі терміни заради досягнення цілей, го-
товність до роботи з нечіткими межами і розмиванням функцій, 
вміння орієнтуватися в системі шляхів розв’язання проблем. Для 
формування таких характеристик персонал слід відповідним чи-
ном мотивувати.

Трудовий потенціал є ресурсною категорією, що включає 
джерела, засоби, ресурси праці для виконання певних завдань за-
для досягнення мети діяльності портового підприємства. Осно-
вним показником трудового потенціалу людини є максимально 
можливий результат його роботи. В процесі дослідження трудових 
ресурсів портового підприємства слід звертати увагу на питання 
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мотивації праці, що, з одного боку, обумовлює, з іншого боку, ви-
значає ступінь участі трудового ресурсу в процесі господарської 
діяльності підприємства.

Кожне портове підприємство має сформувати та постійно 
розвивати мотиваційне поле. Мотивація являє собою довгостро-
ковий вплив на працівника з метою формування відповідної мо-
тиваційної основи і розвитку на цій основі трудового потенціалу 
підприємств портової діяльності.

Мотиваційне поле повинне формуватися та розвиватися з 
врахуванням необхідності реалізації стратегічних цілей портового 
підприємства.

Результати діяльності портового підприємства значною мі-
рою визначаються економічними інтересами складових внутріш-
нього та зовнішнього середовища.

Стимулювання є орієнтацією на фактичну структуру ціннос-
тей та інтересів працівника, більш повну реалізацію наявного тру-
дового потенціалу портового підприємства. Тому в процесі ство-
рення мотиваційного поля слід враховувати передусім економічні 
інтереси, що формуються у межах внутрішнього середовища.

Так власник (власники) підприємства портової діяльності у 
якості економічних інтересів розглядає отримання максимального 
прибутку за рахунок збільшення обсягу портового виробництва та 
(або) зниження витрат виробництва, підвищення рівня конкурен-
тоспроможності підприємства, покращення ринкової позиції, пе-
реливання капіталу в інші об’єкти власності для отримання біль-
шого доходу тощо.

У разі, коли управлінські функції виконує не власник, а на-
йманий кваліфікований менеджер, слід враховувати його еконо-
мічні інтереси. Такими інтересами є максимізація доходу в певний 
момент, що залежить від рівня конкурентоспроможності портово-
го підприємства, формування позитивної ділової репутації, підви-
щення значущості для підприємства, підвищення рівня кваліфіка-
ції тощо.

Для трудових ресурсів портового підприємства економічними 
інтересами є максимізація поточних доходів, задоволення фізич-
них, духовних, соціальних та культурних потреб, кар’єрне зрос-
тання, підвищення кваліфікації, сприятливі та безпечні умови пра-
ці, отримання соціальних пільг тощо.

Рішення про підвищення рівня заробітної плати, виплату за-
охочень, кар’єрне зростання, засоби морального заохочення є клю-
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човими питаннями, які вирішують у межах мотиваційного поля. 
Заохочення стимулюють працівника робити самому все можливе 
для досягнення стратегічних завдань.

З іншого боку задля ефективного використання заохочень 
необхідною є адекватна система оцінки діяльності працівників 
портового підприємства. Таку систему можна формувати на різних 
засадах. Дієвим підґрунтям формування та реалізації стратегії роз-
витку підприємств портової діяльності в сучасних умовах є зба-
лансована система показників.

Таким чином, в процесі розвитку трудового потенціалу пор-
тових підприємств головним завданням є забезпечення відповід-
ності його кваліфікації сучасним умовам функціонування органі-
зації. Важливими є визначення основ різноманітних підходів та 
розробка механізму їхньої адаптації до умов функціонування кон-
кретних підприємств портової діяльності. Багато проблем існує в 
сфері теоретичного забезпечення практичної реалізації мотивацій-
них систем портових підприємств. Специфіка діяльності портових 
підприємств має враховуватися в процесі обґрунтування системи 
засад адаптації механізму розвитку їх персоналу до сучасних умов. 
Сучасна модель інноваційного розвитку підприємства портової ді-
яльності має бути орієнтована на висококваліфіковану та ініціа-
тивну робочу силу, інтегровану в систему виробництва. Крім того, 
повинна передбачатися та забезпечуватися безперервність процесу 
збагачення знань і підвищення кваліфікації. Без врахування прин-
ципу гнучкості організації праці не можна досягти відповідного 
рівня продуктивності праці.

Пустовіт О. Г.,
асистент кафедри «Економіка підприємства і підприємництво

на морському транспорті»,
Одеський національний морський університет

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 
ПОРТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

На сучасному етапі розвитку України особливого значення 
набуває фактор утвердження її як дієздатної морської держави. Це 
зумовлене низкою тенденцій як глобального, так і внутрішнього 
характеру [1].



228

Системна криза економіки обумовлює необхідність поси-
лення уваги до процесів регулювання, стимулювання та розвитку 
інфраструктурних галузей економіки, однією з яких є транспортна 
галузь.

Підприємства портової діяльності мають велике значення для 
розвитку економічної системи та забезпечення експортних потреб 
України. Для відповідності потребам країни морські порти пови-
нні надавати конкурентоспроможну на міжнародному рівні порто-
ву інфраструктуру і якісні послуги в коротко-, середньо– і довго-
строковій перспективах. Потреба в довгостроковому плануванні 
особливо гостро відчувається у сфері розвитку портової інфра-
структури — життєвий цикл проектів у морських портах охоплює 
десятиліття, що обумовлює необхідність довгострокового прогно-
зування попиту на портову інфраструктуру, її впливу на економіку 
та екологію. Портове господарство країни є найважливішою скла-
довою внутрішньої транспортної інфраструктури і внутрішнього 
ринку взагалі, розвиток яких повинен активно сприяти підвищен-
ню ефективності суспільного виробництва в Україні.

Світова практика свідчить, що функціонування і розвиток 
портового господарства країни передбачає активну участь держави 
як регулюючого органу і суб’єкта ринкових відносин. При цьому 
враховуються не тільки особливості самого морського транспорт-
ного бізнес, але і політичні, економічні, соціальні умови. Вся су-
купність даних факторів і визначає специфіку системи регулюван-
ня портового господарства в тій чи іншій країні.

Портові підприємства протягом свого існування відчувають 
постійний вплив внутрішніх і зовнішніх факторів. Зовнішні фак-
торі, якими є законодавство країни, політика держави, конкурент-
не середовище та інші, є в сучасних умовах досить активними і 
динамічними. Навколишнє середовище вимагає певної поведінки 
на ринку, використання адекватних методів і способів, коштів для 
досягнення позитивного результату.

Портові підприємства як господарюючі структури в ринковій 
економіці змушені діяти в жорстких конкурентних умовах. Тому 
внутрішня структура, структура управління, фінансові потоки, 
форма власності будь-якого підприємства повинні відповідати ви-
могам сформованої економічної та законодавчої ситуації. Існує 
необхідність постійної оптимізації різних елементів господарюю-
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чою структури, тобто по суті реструктуризації. Основною формою 
перетворень є процес реструктуризації як механізм комплексного 
розвитку підприємства.

Реструктуризації періодично підлягають всі підприємства, 
незалежно від організаційно-правової форми, форми власності 
та видів діяльності, рентабельності, в тому числі прибуткові. Ре-
структуризація в сері портової діяльності є актуальною на сучас-
ному етапі розвитку економіки України.

Сучасний процес реструктуризації підприємств портової ді-
яльності має бути процесом ефективної інтеграції методів і під-
ходів в сферах організації виробництва, фінансового менедж-
менту, антикризового управління, організаційного проектування, 
управління персоналом, стратегічного менеджменту, інновацій-
ного менеджменту, управління проектами, бізнес– інжинірингу, 
управління змінами тощо. Таке поєднання методів необхідне для 
забезпечення ефективного переходу на новий етап розвитку пор-
тової діяльності.

В зарубіжних бізнес-структурах, зокрема в сфері портової 
діяльості, що працюють у відносно стабільних ринкових умовах, 
процес реструктуризації носить частіше еволюційний характер 
і проходить менш болісно. В якості основної проблеми реструк-
туризації портових підприємств України слід відзначити суттєве 
зниження стійкості в процесі радикальних перетворень. Тому не-
обхідно розробити механізм управління реструктуризацією пор-
тової діяльності, який забезпечить збереження стійкості в процесі 
стратегічного розвитку підприємств.
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ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
СУДОХОДНЫХ КОМПАНИЙ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 

КРУИЗНОГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ

Развитие мирового рынка круизных услуг характеризуется 
относительно устойчивым ростом спроса со стороны пассажиров. 
Ожидается, что к 2017 г. общее количество круизных пассажиров 
достигнет 24 млн. человек. Более того, в основных сегментах миро-
вого круизного рынка спрос является полностью сформированным 
и практически не меняется при изменении общей конъюнктуры 
рынка. Так, если в докризисный период в 2007 г. в Северной Аме-
рике было осуществлено 4, 498 тыс. круизов, то в 2008-2009 гг. 
4,239 и 4,126 тыс. круизов соответственно [1].

Однако мировой круизный бизнес характеризуется нерав-
номерностью развития и четко выраженным преобладанием 
отдельных регионов. Современная роль Украины в процесе произ-
водства круизных услуг не соответствует имеющемуся потенциалу 
и историческому статусу, в связи с чем должна быть кардинально 
изменена в самом ближайшем будущем.

Одной из основных проблем, препятствующих развитию 
круизного бизнеса в Украине, является отсутствие современно-
го, высококачественного пассажирского флота. Основой дан-
ной проблемы является вопрос поиска финансовых ресурсов 
отечественными судоходными компаниями.

Использование традиционных методов приобретения круиз-
ного флота (чартеры, лизинг и размещение заказов на строитель-
ство новых судов) для украинских судоходных компаний ограни-
чено имеющимся бюджетом. Поэтому актуальность приобретают 
проблемы привлечения кредитов в сферу круизного бизнеса в 
Украине.

Различные виды чартеров с возможностью дальнейшего 
выкупа судна связаны с предоставлением возможности использо-
вания круизных судов судоходных компаний других стран, срок 
эксплуатации которых близок к завершению. Более того, в период 
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активного роста спроса на круизные услуги, лидирующие круизные 
компании сокращают предложения по аренде собственных судов.

Что касается кредитования, то практика свидетельствует о 
том, что украинские банки не заинтересованы в выдаче креди-
тов под строительство новых круизных судов. Это объясняется, в 
первую очередь, высокой стоимостью и длительной окупаемос-
тью подобных проектов, которая составляет в среднем 11-15 лет. 
Реальное получение кредитных ресурсов у отечественных банков 
возможно лишь при наличии гарантии правительства, но серьезные 
проблемы в национальном морехозяйственном комплексе и отече-
ственном судостроении, отсутствие механизма государственных до-
таций в данной сфере практически исключают такую возможность.

Международные банки могут прокредитовать отечественные 
судоходные компании, но по достаточно высокой процентной став-
ке (от 8 до 17 %), что снижает эффективность проекта в целом. 
Уровень процентной ставки зависит от общей экономической си-
туации в стране-заемщике, риска неплатежеспособности самой су-
доходной компании, срока и тела кредита и т.д. Общий алгоритм 
принятия решения по кредитованию банком судоходной компании 
представлен на рис.

Рис. Процедура принятия решения о кредитовании  
судоходной компании на строительство круизного судна
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Одной из причин отказа в предоставлении кредитных ресур-
сов специалисты называют неправильную подготовку документа-
ции, отсутствие реального технико-экономического обоснования 
проекта, проблемы связанные с залогом (уже эксплуатируемым 
круизным судном) [2].

Таким образом, развитие круизного бизнеса в Украине напря-
мую зависит от процессов кредитования отечественных судоход-
ных компаний.

С учетом рассмотренных проблем, необходимо наладить 
систему внутреннего кредитования с помощью механизма пре-
доставления льготных кредитных ставок, предоставления госу-
дарственных гарантий, привлечения инвестиционных ресурсов, 
размещения государственных заказов на строительство круизных 
судов, введение второго реестра для стимулирования регистрации 
новых судов под украинским флагом.
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ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ СТИМУЛЮВАННЯ 
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ 

СФЕРИ МОРСЬКОГО БІЗНЕСУ

Застосування фінансових важелів для забезпечення розвитку 
економіки країни і кожного окремого підприємства морського біз-
несу має здійснюватися на основі комплексного підходу. Важливи-
ми є визначення та визнання пріоритетності фінансових важелів у 
структурі фінансового механізму. Необхідно створити передумови 
заохочення внутрішніх та зовнішніх інвесторів як найперспектив-
нішого джерела забезпечення фінансового потенціалу країни, що 
передбачає комплексне реформування законодавства України, яке 
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б забезпечувало зважене застосування фінансових важелів у сфері 
морського бізнесу.

Для сфери морського бізнесу ознаками фінансових важелів 
слід вважати такі:

1) метою використання фінансового важеля повинен бути 
вплив на економічну систему, зокрема морегосподарський комп-
лекс, підприємство морського бізнесу тощо, яка постійно перебу-
ває в процесі розвитку;

2) дія фінансового важеля проявляється у певних змінах, що 
відбуваються протягом певного періоду, який потрібен для того, 
щоб спрацював фінансовий механізм;

3) використання важеля направлене на одержання стимулю-
ючого або стримуючого ефекту відповідно до поставлених цілей;

4) застосування фінансового важеля впливу на макрорівні по-
винно здійснюватися цілеспрямовано органами державної влади. 
Ця ознака фінансового важеля впливу відрізняє його від об’єктивно 
діючого фактора впливу, який носить об’єктивний характер;

5) дія важеля реалізується опосередковано, через певний 
причинно-наслідковий зв’язок.

Фінансовий важіль слід розглядати як сукупність фінансових 
засобів, які використовує економічний суб’єкт в сфері морського 
бізнесу шляхом використання наявних в нього інструментів для 
впливу на розвиток економічної системи відповідного рівня, ство-
рюючи сприятливі для цього умови, відповідно до поставлених ці-
лей і завдань фінансової політики.

Фінансові важелі є засобом дії фінансового методу (вибір яко-
го залежить від інших елементів фінансового механізму, зокрема, 
забезпечення інформацією різного типу). Тому їх застосування ви-
значає дієвість всього фінансового механізму, за допомогою якого, 
у свою чергу, реалізується фінансова політика. Тобто вони займа-
ють пріоритетне місце у структурі фінансового механізму.

Фінансові важелі держави ‒ це сукупність бюджетних, по-
даткових, кредитно-грошових важелів, які є засобом реалізації фі-
нансової політики держави та впливу уряду країни на господарські 
процеси в сфері морегосподарського комплексу з метою активіза-
ції його економічного розвитку.

За складовими фінансової політики можна виділити такі види 
фінансових важелів: бюджетні, податкові, грошово-кредитні, ва-
лютні, амортизаційні, цінові, інвестиційні.
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Маючи на меті здійснити певний регулюючий вплив на еко-
номічні процеси в сфері морегосподарського комплексу, державні 
органи мають використовувати такі фінансові важелі, які б повніс-
тю відповідали поставленим цілям фінансової політики. Серед всі-
єї сукупності важелів особливу увагу слід приділяти бюджетним. 
Бюджетна політика є складовою економічної політики України, 
внаслідок реалізації якої можна отримати позитивні або негатив-
ні наслідки розвитку підприємницької діяльності в морегосподар-
ському комплексі.

На мікрорівні фінансові важелі конкретизують дію функціо-
нування фінансового інструменту у фінансовому механізмі (баланс 
доходів і витрат, бізнес-план, цінові рішення, прибуток, внутрішній 
аудит, кредит, норми штрафних санкцій тощо) в межах нормативно-
правового регламентування. До основних фінансових важелів на 
рівні суб’єкта морського бізнесу в сучасних умовах доцільно від-
носити плани, інвестиції, кредити, лізингові платежі, амортизаційні 
відрахування, чистий грошовий потік, ціну, прибуток.

Фінансові важелі — це конкретні аналітичні прийоми та ін-
струменти дії фінансових методів, за допомогою яких забезпечу-
ється ефективне функціонування фінансового механізму суб’єкта 
підприємницької діяльності. За допомогою фінансових важелів за-
безпечується збалансований та сталий розвиток господарюючого 
суб’єкта у сфері доходів і витрат, активів і пасивів балансу, фінан-
сових зобов’язань тощо.

В сучасних умовах до основних фінансових важелів на ма-
крорівні слід відносити державні інвестиції, плани та прогнози, 
пільгові кредити, податки, ціни і тарифи. Відносно морського біз-
несу фінансовими важелями держави можуть бути державні інвес-
тиції у розвиток інфраструктури морського бізнесу, можливості 
отримання кредитних ресурсів на більш вигідних умовах, податко-
ві пільги, гнучка цінова політика тощо.

Для вдосконалення управління процесом фінансового забез-
печення розвитку морського бізнесу необхідне вирішення таких 
завдань:

1. Створення сприятливих умов для стабільної діяльності еко-
номічних суб’єктів в сфері морського бізнесу.

2. Відпрацювання і впровадження прогресивних фінансових 
технологій підтримки морського бізнесу, консолідація засобів та 
інструментів для фінансування пріоритетних напрямів розвитку 
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морського бізнесу за територіями, інтеграція фінансових механіз-
мів морських бізнес-структур у спільну кредитно-фінансову сис-
тему України.

3. Концентрація ресурсів і оптимізація їх використання в мор-
ському бізнесі.

Підвищення ефективності діяльності більшості бізнес-
структур морського бізнесу є неможливим тільки в рамках власних 
ресурсів та за рахунок власних фінансових важелів. Для розширен-
ня їх фінансових можливостей необхідно залучення додаткових 
позикових коштів з метою збільшення вкладень у власний бізнес, 
отримання більшого прибутку.

Фрасинюк Т.І.,
аспірант,

Одеська національна морська академія

АДМІНІСТРАТИВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 
МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Для України, економіка якої значною мірою залежить від 
ефективної участі в міжнародному поділі праці, особливого зна-
чення набуває проблема розвитку національного торгового флоту. 
Через обмеження інвестиційних ресурсів завдання може вирішу-
ватися поступово, починаючи з освоєння регіональних осередків 
фрахтового ринку за критерієм фрахтової незалежності пріоритет-
них вантажопотоків.

Важливе місце в Україні при виборі напрямків реалізації 
науково-технічної політики на морському транспорті внаслідок 
дефіциту провізних здібностей, морального, фізичного старіння 
флоту займають дослідження факторів підвищення ефективності 
створення та експлуатації спільних підприємств і розробки методів 
управління результатами експлуатації судноплавно-технологічної 
системи (СТС). Найважливішим завданням є створення механіз-
му, що відображає взаємини підприємств морського транспорту 
по формуванню прямих, сукупних і інтегральних результатів неза-
лежно від форми власності і принципів прийняття рішень.

При виборі стратегії розвитку національного морського тран-
спортного комплексу необхідно враховувати, що економічне зрос-
тання в окремих регіонах відбувається в системі взаємозв’язку з 
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глобальною тенденцією. Тому необхідно концентрувати увагу на 
різних історичних процесах — рівні інвестиційних пріоритетів, 
характер людського капіталу і його експорту, темпах реалізації 
інноваційних процесів в галузях і в системі морегосподарського 
комплексу [1, с. 53].

Частка морського транспорту у ВВП України постій-
но зменшується і становить від 1,5 до 2 %, в той час як за 
умови використання потенціалу, отриманого на початку не-
залежності, вона могла б становити до 15 % з морського 
транс порту і до 10 % — з суднобудування і судноремонту. 
Слід також звернути увагу на те, що за останні сім років наданий 
україн ськими суб’єктами обсяг експорту транспортних послуг з 
вантажних перевезень скоротився майже на чверть, а імпорт таких 
послуг збільшився майже в 1,5 рази. Це частково впливає і на нега-
тивне сальдо платіжного балансу. Для України торговельний флот 
може стати одним з факторів, здатних змінити ситуацію на краще.

В Україні з 2005 р. здійснювалося фактичне блокування діяль-
ності підприємств державної форми власності шляхом жорсткості 
умов господарювання на основі відомств адміністрування (рис.).

Рис. Вантажообіг державних морських торговельних портів у 
2004 — 2012 рр.
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Особливо гостро витрати керівництва роботою портів про-
явилися в умовах кризового 2009 р., коли зниження обсягів ван-
тажопотоків на міжнародному ринку портових послуг вимагали 
негайних кардинальних змін у тарифній політиці — вони були 
зроблені, але із запізненням (на рік). Як видно на рис. з 2004 р. 
по 2008 р. загальний вантажообіг державних морських торговель-
них портів зріс з 111,1 млн. тонн до 132, 2 млн. тонн, а в 2009 р. 
він різко упав до 109, 7 млн. т. Таким чином, порти втратили 17 % 
вантажопотоку, що обмежило можливий подальший розвиток. На 
цьому етапі виділяється активність підприємницьких структур 
портової діяльності, які збільшили обсяги переробки на 26,5 %. 
Державні морські торговельні порти країни в 2012 р. переробили 
109,8 млн. т. вантажів, що становить 96,6 % до показників 2011 р., 
коли вперше був досягнутий плюс після падіння вантажообігу у 
2009 — 2010 рр. [2].

Найважливішим стає розробка макроекономічними інститу-
ційними організаціями чіткої транспортної політики, відповідно до 
якої вирішуються як загальносистемні завдання, так і створюються 
умови ефективного функціонування окремих підприємств. Як при-
клад такого підходу розглядається стратегії Європейського союзу, 
яка реалізує єдину транспортну політику і включає внутрішній 
водний і морський простір, що забезпечує конкурентоспромож-
ність резидентів і операторів зовнішньої торгівлі. Крім технічних 
аспектів формуються економічні передумови для створення гло-
бальної міждержавної логістичної макросистеми.

Для сталого розвитку національного торгового флоту най-
важливішим аспектом слід розглядати оптимізацію інституційних 
засад досягнення кінцевої мети. Міністерство інфраструктури 
як суб’єкт адміністрування має зосередити увагу на формуванні 
інституційного інструментарію ефективного досягнення макро-
економічних цілей на основі реальної свободи операторської ді-
яльності.

Одночасно вироблення науково-технічної політики, націленої 
на становлення України як морської держави, повинна ґрунтува-
тися на нормалізації організаційно-правових умов функціонуван-
ня підприємств морського транспорту. В даний час в системі мор-
ського транспорту переважає порядок, характерний для періоду 
первісного накопичення капіталу рейдерського переформатування 
державної або колективної власності.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ В МОРСЬКОМУ ТОРГОВЕЛЬНОМУ 

ПОРТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Наслідком структурних змін, які викликані введенням в дію в 
червні Закону України «Про морські порти України» [1] були зна-
чні зміни в системі забезпечення економічної безпеки морського 
порту.

Зараз морський порт не є юридичною особою, а є визначені 
межами територія та акваторія, які обладнані для обслуговування 
суден і пасажирів, проведення вантажних, транспортних та інших 
пов’язаних з цим видів господарської діяльності. У зв’язку з цим 
повинні бути змінені підходи до формування системи економічної 
безпеки (СЕБ) порту.

На території порту можуть функціонувати підприємства 
різних організаційно-правових форм та форм власності. Під пор-
товими операторами розуміються суб’єкти господарювання, 
що здійснюють експлуатацію морського терміналу, виконують 
навантажувально-розвантажувальні роботи, здійснюють обслуго-
вування та зберігання вантажів, обслуговування суден і пасажирів, 
а також інші пов’язані з цим види господарської діяльності [1]. 
СЕБ портового оператора формується на основі підходів, які роз-
глядалися для морських торговельних портів до реформи і містить 
наступні складові [2]:

– техніко-технологічна (забезпеченість сучасною наванта жу-
вально-розвантажувальною технікою та рівень технологічності 
навантажувально-розвантажувальних робіт та інших видів діяль-
ності ПО);
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– фінансова рівень фінансової стійкості, ділової активності, 
платоспроможності и рентабельності ПО);

– юридична (рівень и якість адаптації ПО до існуючої систе-
ми законодавчого регулювання, рівень захищеності від економіч-
них та інших злочинів);

– інтелектуально-кадрова (система інвестування у людський 
капітал, рівень професіоналізму співробітників, рівень соціальної 
захищеності рабітників);

– комунікативна (рівень задоволеності грузо– та судновлас-
ників та інших клієнтів ПО його роботою, повнота інфоструктури 
ПО для зовнішніх користувачів, рівень відповідності світовим тен-
денціям на ринці портових послуг);

– ринкова (рівень конкурентоспроможності, імідж ПО, рівень 
використання потенціалу ринку портових послуг);

– інформаційна (рівень повноти і точності інформації, що ви-
користовується при прийнятті управлінських рішень, а також рі-
вень її захищеності);

– екологічна (наявність системи по передбаченню НС та лік-
відації їх наслідків).

Після реформи функції з забезпечення морської безпеки ви-
конує державне підприємство «Адміністрація морських портів 
України» (АМПУ), в структурі якої передбачені «Служба морської 
безпеки» та «Відділ економічної та внутрішньої безпеки», які під-
порядковуються заступнику голови АМПУ з морської безпеки.

Наказом Міністра інфраструктури України № 220 від 
15.04.2013 р. затверджено «Типове положення про службу мор-
ської безпеки порту» [3], в якому наведені основні завдання, функ-
ції, права, структур та основи організації роботи служби морської 
безпеки порту. В цьому документі ретельно описані положення 
забезпечення морської безпеки в морському торговельному порту.

Однак в нормативно-правової та науковій літературі необ-
ґрунтовано мало уваги приділяється питанню забезпечення еко-
номічної безпеки морського порту в цілому з погляду зміни його 
правового статусі.

Однією з цілей АМПУ є «утримання, ефективне викорис-
тання та розвиток державного майна, яке закріплено за АМПУ на 
праві господарського ведення і отримання прибутку» [4] . Для до-
сягнення цієї цілі необхідно будувати нову СЕБ, яка буде значно 
відрізнятися від СЕБ ПО і містити інші складові. Зокрема, значна 
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увага повинна приділятися розробці планів стратегічного розвитку 
порту, які повинні відповідати загальній стратегії розвитку потів 
України і відповідати світовому стану ринку портових послуг для 
забезпечення найбільш ефективного використання майна порту.

При цьому необхідно мати на увазі, що СЕБ АМПУ та СЕБ 
портових операторів, які функціонують на території одного пор-
ту, повинні корелювати. Певні питання слід вирішувати спільно, 
наприклад, питання формування комунікативної та інформаційної 
складових СЕБ.
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Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана 
Петра Конашевича– Сагайдачного

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
ВОДНОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОГО СПАДУ

Динамічні зміни, які відбуваються в сучасному суспільстві, 
впливають на усі ланки нашого життя, і потребують адаптування 
до стану постійних змін та активних дій по усуненню недоліків та 
негативних наслідків таких змін, а також по розробці програм та 
планів для ефективної діяльності підприємств.
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Економічні процеси, пов’язані із світовою фінансовою кри-
зою та загальним спадом в економіці країн світу та зокрема на-
шої країни, негативно вплинули на ефективність роботи кожного 
окремого підприємства в сфері водного транспорту. Так, водним 
транспортом України за січень — серпень 2013 р. перевезено ван-
тажів обсягом 3,6 млн т, або 73,6 % обсягу січня — серпня 2012 р. 
Закордонні перевезення вантажів водним транспортом становили 
89,9 % обсягів січня — серпня 2012 р. Єдиною ознакою позитивної 
динаміки стало перевезення пасажирів морським транспортом, яке 
зросло на 9,5 % порівняно із січнем — серпнем 2012 р. [3].

Однією з найбільших суднохідних компаній України є ПрАТ 
«Українське Дунайське пароплавство». Балансовий флот УДП на-
раховує біля 650 одиниць. Кількість флоту, що є в експлуатації, на-
раховує 367 одиниць, в тому числі 4 річкових пасажирських судна, 
19 одиниць самохідного флоту, 57 толкачів и буксирів, 161 барж 
та секцій, 130 ліхтерів. Крім того, ПрАТ «Українське Дунайське 
пароплавство» оперує також флотом іноземних підприємств, що 
налічує 137 одиниць бербоут-чартерного флоту. Річковий флот 
УДП здійснює перевозки залізорудної сировини, вугілля, коксу, 
зернових, металів, різноманітних генеральних вантажів, добрива, 
машин, обладнання, великогабаритних та важких вантажів.

В теперішній час пароплавство — збиткова компанія. При 
цьому видиме благополуччя на протязі багатьох років створюва-
лось за рахунок продажу одиниць флоту, кількість якого скороти-
лась не менш ніж на 400 одиниць. Найбільшими кредиторами па-
роплавства є державні органи.

На ефективність роботи Українського Дунайського паро-
плавства негативно впливає наступна група факторів: відсутність 
глибоководного судового ходу Дунай-Чорне море на українській 
ділянці дельти річки і неузгодженість тарифів на перевезення ван-
тажів. Нещодавно було здійснено будівництво залізничної гілки до 
Ренійського порту, що окрім економічного має велике соціальне 
значення, будівництво універсального мостового переходу через 
Дністровський лиман; і зараз найбільш важливими питаннями для 
поліпшення ситуації є відновлення глибоководного судового ходу 
Дунай — Чорне море; модернізація залізничної колії Одеса — Із-
маїл; демаркація лінії Державного кордону з Республікою Молдо-
ва; узгодження оптимальних тарифів на перевезення водним тран-
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спортом. Саме на реалізацію цих питань може бути направленою 
політика підприємства.

Організація роботи воднотранспортного підприємства в но-
вих умовах передбачає оптимізацію усіх ресурсів підприємства. 
Такої мети можливо досягнути тільки за умови правильної робо-
ти з персоналом воднотранспортного підприємства [5, 6], бо саме 
робітники, кожний на своєму робочому місті, під керівництвом 
кадрової служби, будуть ініціювати та реалізовувати усі необхідні 
програми. Так, в ПрАт «УДП» працюють 3500 осіб. При заборго-
ваності співробітникам УДП 12 млн 700 тис грн зарплатні (станом 
на жовтень 2013 р.) потрібно докласти максимум зусиль, щоб ви-
рішити всі кадрові питання, і не тільки за рахунок звільнень, що, на 
жаль, є характерним для кадрової політики даного підприємства.

Під час реорганізацій в економіці та суспільстві рівень макро-
середовища значною мірою визначає форми та засоби існування 
підприємств та робітників. Так, такі сучасні економічні перетво-
рення, як орієнтація на споживача, глобалізація, нове покоління 
інформаційних технологій, боротьба за тотальну якість вимагають 
зацікавленості робітників у кінцевому результаті їх діяльності, 
формування нових моделей організаційної поведінки персоналу, 
які відповідають вимогам сучасності [1]. Для втілення плану роз-
витку підприємства в життя, відповідно до його напрямку, мобілі-
зуються людські ресурси. Найбільш вагомими мотивами трудової 
поведінки персоналу є орієнтація на можливості прояву ініціативи, 
досягнення професійного та посадового росту, визнання [22, с. 76].

За даними В. Д. Дорофєєва, основу існуючих теоретичних 
концепцій з питання організаційної поведінки персоналу, склада-
ють такі підходи, як особистісний підхід, при якому центральним у 
кадровій політиці виступає людський ресурс; ситуаційний підхід, 
при якому аналіз організаційних умов, як чинника організаційної 
поведінки персоналу є пріоритетним у прийнятті управлінських 
рішень; системний підхід, при якому організація представляє со-
бою єдину цілісну систему організаційного управління із враху-
вання всіх чинників, які впливають на робітників; а також підхід, 
орієнтований на результат, при якому мобілізація здібностей та 
потенційних ресурсів кожного працівника, корекція мотивації та 
поєднання людських ресурсів із організаційними для досягнення 
високих виробничих показників [4].
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Дуже важливо, щоб при будь-якому з обраних підходів ка-
дрова політика підприємства була системною та мала за мету не 
використання персоналу, а роботу з персоналом для конкуренто-
спроможності підприємства після того, як мине криза та у підпри-
ємства буде потреба в кваліфікованих робітниках для подальшого 
розвитку. Тому сучасні умови потребують виваженої кадрової по-
літики з метою формування ефективної організаційної системи.
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ЗАДАЧИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
СУДОХОДНОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ

Процесс глобализации, как известно, становится веду-
щим фактором, с одной стороны — стимулирующим, а с дру-
гой стороны — ограничивающим параметры и характер участия 
отдельных стран в международном разделении труда.

При этом задачи экономического роста, как важнейшая за-
кономерность повышения уровня эффективности национальной 
экономики, предопределяют необходимость концентрации вни-
мания на экономичности и доступности использования ресурсов 
среди традиционного воспринимания их экономической ценности 
(наличие природных ископаемых, объем инвестиций и др.). Кроме 
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того, в современных условиях глобализации к одной из важней-
ших форм ресурсов следует отнести морскую транспортную ин-
дустрию.

Глобальный рынок морской торговли, как известно, на 80 % 
основывается на величине провозной способности транспортного 
флота. Поэтому состав ведущих морских держав (Великобрита-
ния, Германия, Япония) пополняются новыми морскими держава-
ми в частности Китаем и в определенной степени сюда относятся 
Турция и Россия. Последняя интенсивно восстанавливает потен-
циал провозной способности собственно транспортного флота. В 
этих условиях страны, с ограниченными возможностями флота 
которых находятся в субстандартном состоянии. Они обеспечива-
ют использования иностранного тоннажа, а и одновременно сни-
жают эффективность национального внешнеторгового оборота в 
связи с оттоком валютных ресурсов.

Как известно, объем мировой торговли в настоящие время 
составляет порядка 17 триллионов долларов при объеме перевоз-
ки более 8.5 млрд. тонн. Он обеспечивается дедвейтом мирового 
флота в 1,6 млрд. тонн. Таким образом, в расчете на одну тонну 
дедвейта приходится более 10 тысяч долларов, что может во-
сприниматься в качестве одного из стандартов нормализации по-
ложения торгового флота любого государства [1]. В тоже время в 
Украине при объеме экспортных и импортных операций, достига-
ющих 180 млрд. долларов, морским транспортом перевозится не 
более 8 млн. тонн. При этом общая величина грузопотока морских 
портов страны превышающих 160 млн. тонн. То есть основные 
транспортные операции основываются на иностранном тоннаже.

С учетом среднемировых показателей и теории нормализа-
ции экономического роста Украины как минимум должна иметь 
3-4 млн. тонн дедвейта [2]. Тогда как в наличии находятся 0.8 млн. 
тонн субстандартного флота, работающего в сегментах фрахтового 
рынка, которые не обеспечивают ни транспортную безопасность 
национальной экономики, ни эффективную финансовую деятель-
ность судоходных компаний. Отсюда вытекают первоочередные 
задачи развития национальной морской подсистемы морехозяй-
ственного комплекса Украины. Развитие его составляющей долж-
но учитывать характер специализации экономики страны, а именно 
расширения экспорта зерновых и удержание позиции в сегменте 
черных металлов, железной руды, химических грузов и каменно-
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го угля. Кроме того, выделяется проблема достижения конкурент-
ной экономичности энергообеспечения внутренних потребностей 
страны [3].

Поэтому возможно перспективное развитие танкерного флота 
для реализации программы энергетической независимости и газо-
возов, обеспечивающих работу проектированного газового терми-
нала, строительство которого планируется в Аджалыкском лимане.

Таким образом, в основе перспективного развития судоход-
ного потенциала лежат макроэкономические цели и предприни-
мательские задачи. Следовательно, необходим механизм управ-
ления сбалансированностью взаимодействия институциональных 
подразделений государства и предпринимательских структур. 
Главным становится экономико-правовая поддержка инициативы 
потенциальных инвесторов морского транспорта с использовани-
ем мирового опыта стимулирования развития национального мо-
рехозяйственного комплекса.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БАЛКЕРНОГО ТОННАЖА

Мировой опыт показывает, что на морском транспорте, как и 
в других сферах деятельности, существуют как рост, так и паде-
ние, которые зависят от экономической ситуации в мире или кон-
кретной стране. Так кризис 2008-2009 гг. привел к критически низ-
ким значениям БФИ в связи с чем значительно спал спрос на рынке 
морского транспорта, что привело к кризису и в этой отрасли.
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Портфель заказов в мире на суда зависит от нескольких фак-
торов:

1) окончание срока эксплуатации флота (списание судов на 
металлолом);

2) увеличение спроса на перевозку конкретного типа груза.
С каждым годом процентное соотношение перевозок грузов 

морем растет. На сегодняшний момент морской транспорт зани-
мает первое место и составляет около 90 % от общего числа пе-
ревозок, что связано со следующими причинами: цена, качество, 
относительная быстрота и возможность достижения практичес-
ки любой точки мира. Однако, существует проблема, связанная 
с невозможностью доставки груза «от двери к двери», в связи с 
чем при транспортировке морским транспортном необходимо за-
действовать еще и другие виды транспорта. В основном исполь-
зуются железнодорожные вагоны, которые является наиболее 
экономически выгодным вариантом.

По данным RS Platou на начало августа 2013 г. было заказа-
но 3548 судов общим дедвейтом 221,16 млн т. Больше половины 
заказов приходятся на балкерный флот, танкеры разместились на 
втором месте, их доля составила 28,2 %, а контейнерный флот 
повысил свои процентные данные до 17,5 %. Рассмотрим данные 
за данный период 2012 г. (табл. 1).

Таблица 1
Мировой портфель заказов по типам тоннажа  

на начало августа 2012 г.

Тип тоннажа Количество 
судов, ед.

Суммарный 
дедвейт, т

Удельный вес по 
дедвейту, %

Сухогрузы 464 6129537 2,77

Контейнеровозы 474 38666620 17,49

Танкеры 1050 62329293 28,18

Балкеры 1443 112392575 50,82

Ро-Ро 127 1637889 0,74

Итого 3548 221155314 100

За 8 месяцев 2013 г. было заказано 473 балкера общим дедвей-
том 39,5 млн т. В августе были подписаны контракты на закупку 
63 балкеров общим дедвейтом 4,4 млн т. Характерной особеннос-
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тью рынка судоходства за последние несколько лет является стре-
мительное увеличение балкерного тоннажа. По данным UNCTAD 
за 2011-2012 гг. балкерный тоннаж составлял 38-39 % от общеми-
рового, на сегодняшний момент можно говорить об увеличении 
этих показателей [1].

Хотелось бы отметить, что, по данным Braemar Seascope, на-
ибольшей популярностью на судоверфях и в эксплуатации поль-
зуются балкера типа Capesize и Panamax, что связано с сезонной 
перевозкой зерна в летнее время. Их грузовместимость позволяет 
значительно сократить растраты на перевозку, однако показатели 
могут меняться в зависимости от времени года.

Среди стран-производителей судов на первом месте по порт-
фелям заказов на август 2013 г. остается Китай, имеющий 45,5 % 
от мирового заказа судов, а также 53,3 % контрактов на балкера. 
Второе место занимает Южная Корея с показателями 28,3 % и 9 % 
соответственно, а третье место — Япония с мировым заказом в 
18,9 % и с заказом балкерного флота — 32 % [2].

Приведенные выше данные позволяют сделать вывод о замет-
ном увеличении тоннажа мирового балкерного флота, что связано 
с текущим спросом, а также с комбинацией умеренных цен и каче-
ства новейшего оборудования.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ 

КРУИЗНОЙ ИНДУСТРИИ

Круизный бизнес с экономической точки зрения — это 
особый вид социально-экономической деятельности специальных 
предприятий по обеспечению потребителей материальными блага-
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ми, специфическими услугами и товарами. На основе концентра-
ции ресурсов и специализации в международном разделении труда 
морские круизы должны быть отнесены к отдельной отрасли на-
ционального и глобального хозяйства. Круизное судоходство фак-
тически входит в наиболее перспективные виды приложения труда 
специалистов разных направлений.

Мировая и ее региональные составляющие круизной инду-
стрии характеризуется постоянным ростом конкуренции на осно-
ве маркетинговых, технологических и социально-экономических 
преимуществ отдельных направлений и брендов. В этом аспекте 
выделяются мероприятия широкого рекламного воздействия на 
выбор решений. Наряду с этим, спрос на круизные технологии от 
ряда изменяющихся факторов социального, экономического, поли-
тического и рекреационного плана. В последнее время выделяет-
ся влияние инновационных подходов к формированию провозной 
способности пассажирского флота.

В конечном счете, усиление конкуренции на рынке предло-
жения круизного продукта становится одной из определяющих 
тенденций позиционирования круизных компаний в регионах опе-
раторской деятельности.

Круизное судоходство, несмотря на проблематичность эко-
номического роста и нарастанием опасности для зоны евро, де-
монстрировало в 2011 г. устойчивый рост на основе активизации 
спроса со стороны потребителей и предложения со стороны судов-
ладельческих и операторских структур. Международная ассоциа-
ция круизных компаний (CLIA) и 25 ее круизных линий обеспе-
чили рост пассажиропотока на уровне 106,6 %, что соответствует 
16 млн. морских туристов.

К устойчивым факторам, определяющим перспективное со-
стояние круизного рынка, обычно относятся как общеэкономи-
ческие, так и отраслевые факторы, среди которых выделяются 
экономические, социальные и политические условия развития 
отдельных стран, конкурентные преимущества, естественность 
роста спроса и развитие сервисного сегмента. Среди последнего 
обращается внимание на беспрепятственность и экономичность 
достижения базового порта пассажирами и работа туристических 
операторов.

В основе экономического роста круизной индустрии, как по-
казывает мировой опыт, лежит предоставление услуг флотом фла-
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га государства оператора всем категорий потребителей, независи-
мо от гражданства. В основе более высоких темпов роста лежит 
значительный денежный поток сбережений потенциальных потре-
бителей. Именно поэтому развивают круизную индустрию такие 
новые морские страны как Китай, Австралия, а традиционные опе-
раторы — MSC, Royal Caribbean концентрируют свое внимание на 
Черноморском бассейне.

Одной из главных целей круизного мореплавания является 
стремление пассажиров посетить конкретный порт. В этом отно-
шение характерно развитие круизной компании «Princess Cruises». 
Первоначально компания специализировалась в регионе западного 
побережья Северной Америки. С ростом числа путешественников 
из Европы регион операторской деятельности расширился, вклю-
чая основные порты всего мира, но особенно европейские, обла-
дающие исторической и архитектурной привлекательностью.

Именно поэтому все приморские города с расширением и гло-
бализацией круизного бизнеса должны разрабатывать технологии 
конкурентного позиционирования. Проблемой остается наличие 
лайнеров типоразмеры, которых должны удовлетворять противо-
речивым требованиям высокой комфортности и допустимой эко-
номичности в пределах неизбежных затрат.

Об устойчивости развития круизного бизнесе свидетельству-
ет постоянный рост провозной способности пассажирского флота. 
Только ассоциация CLIA диверсифицировала свою деятельность 
на основе ввода в эксплуатацию в течение 2010 г. 14 новых судов. 
Сравнительные данные раскрывают приоритеты круизного вида 
отдыха перед всеми другими в основном благодаря соответствию 
качества пребывания на борту относительно требований пассажи-
ров. Суда ассоциации перевезли в 2010 г. 15, млн. человек, из них 
11,1 млн. североамериканцев.

Расширение границ круизного судоходства связано с транс-
формацией общественного производства и развития морского и 
речного судостроения. Кроме того, то обстоятельство, что боль-
шинство граждан Евросоюза и США живут в промышленных зо-
нах, предопределяет тенденцию к расширению зон отдыха. Это и 
формирует предпочтения в выборе формы традиционных туристи-
ческих маршрутов или круизного плавания. Часто фактор кратков-
ременности обусловливает выбор формы отдыха. Это фактически 
учитывается кратковременными морскими турами — до 8 суток.
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С фактором более полного изучения мира и повышения уров-
ня индивидуальных доходов ожидается усиление тенденции к бо-
лее длительным круизам, что и подтверждается расширением ази-
атского и тихоокеанского сегментов.

Особо следует обратить внимание важнейшую особенность 
круизного бизнеса — это формирование принципа кумулятивного 
эффекта. Устойчивость результатов развития любого сегмента от-
расли проявляется в течение достаточно длительного периода вре-
мени, что и позволяет не требовать высокой текущей нормы прибы-
ли. В этом аспекте круизный регион формируется не работой одной 
судоходной компании или порта, не менее значимое положение за-
нимают институциональные государственные организации. Все ев-
ропейские страны используют средства государственного бюджета 
для общесистемных решений в продвижении всех видов туристи-
ческой деятельности, особенно связанной с потоком инвестиций.
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КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ В СИСТЕМЕ 
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА СУДОХОДНЫХ КОМПАНИЙ

На современном этапе развития экономики проблема иден-
тификации, классификации, оценки и учета рисков судоходных 
компаний имеет существенное теоретическое и прикладное зна-
чение как важная составная часть теории и практики управления 
антикризисными технологиями.

Развитие рыночных отношений в судоходном бизнесе обусло-
вило обострение конкуренции, принятие решений в условиях нео-
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пределенности и риска, что вызвало научный интерес к вопросам 
исследования устойчивой деятельности судоходных компаний.

Исследование научных работ, посвященных проблемам 
риска, показало, что существует множество различных, иног-
да противоречивых определений риска. При этом выявлено, что 
основными его свойствами являются направленность на будущий 
период; вероятность получения как положительного, так и отрица-
тельного результата; связь с основными показателями деятельнос-
ти компаний.

Деятельность судоходной компании связана с множеством 
различных рисков. Научно обоснованная классификация позволя-
ет определить место каждого риска в общей системе и обеспечить 
эффективное управление ими. Как показывает опыт, управление 
рисками способно предотвратить кризисные явления, снизить их 
негативные последствия, оздоровить экономику предприятий, 
повысить их конкурентоспособность.

Управление риском представляет собой не что иное, как про-
цесс, который в свою очередь не является одномоментным актом, а, 
следовательно, должен быть «встроен» в общий процесс принятия 
управленческих решений. На процесс принятия управленческих 
решений оказывают влияние случайные события, следовательно, 
управление риском напрямую связано с неопределенностью вне-
шней среды. Управленческие решения принимаются исходя из ми-
нимизации негативного воздействия случайных событий. Решения 
по минимизации риска принимаются в случае, если результаты 
деятельности не соответствуют намеченной цели, т.е. тогда когда 
проявляется неблагоприятное влияние, вызванное случайными 
событиями.

Научно-обоснованная классификация рисков является тем 
основным этапом в системе риск-менеджмента компании, который 
позволяет четко определить место каждого риска в общей системе 
и создает возможность для эффективного применения соответству-
ющих методов и приемов управления рисками, поскольку каждому 
риску соответствуют свои методы и инструментарий управления.

В зависимости от целей исследования на практике и в на-
учной литературе используются различные классификации. При 
разработке классификации рисков судоходной компании необходи-
мо учитывать, что данная компания относится к сфере транспорта, 
обладающей специфическими чертами и особенностями функци-
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онирования, а также тот факт, что классификация рисков является 
не отдельным элементом, а основным элементом общей системы 
риск-менеджмента судоходной компании, и, следовательно, долж-
на четко вписываться в общую систему управления риском и ме-
неджмент компании в целом.

Наиболее адекватной и зарекомендовавшей себя системой 
управления компанией является система BSC (сбалансированная 
система показателей). Многие судоходные компании находятся на 
начальной стадии разработки индивидуальных систем управле-
ния, основанных на принципах BSC. Однако классическая BSC не 
подразумевает отдельного учета фактора риска, что является ее 
бесспорным недостатком. При разработке индивидуальной BSC 
судоходной компании необходима интеграция факторов риска в 
систему управления с целью рассмотрения экономического потен-
циала компании в сочетании с риск-потенциалом и его влиянием 
на достижение стратегических целей компании. Интегрированная 
система риск-менеджмента и BSC, без сомнения, является более 
предпочтительным вариантом для эффективного руководства ком-
панией по сравнению с изолированным существованием в компа-
нии как риск-менеджмента, так и BSC.

Риски судоходных компаний, возникающие вследствие дея-
тельности компании внутри страны и за ее пределами, являются 
политические, законодательные, рыночные, коммерческие риски, 
а также риски изменения валютного курса и инфляционный риск.

Особенностями судоходных компаний, влияющими на вну-
треннюю среду компании и порождающими соответствующие рис-
ки, являются высокая капиталоемкость, сезонность работы, низ-
корентабельная и высококонкурентная деятельность, потребление 
услуги (собственно перевозки) в момент ее производства. Зачас-
тую отнести риск к тому или иному признаку задача не из легких, 
риск может находиться на грани нескольких классификационных 
признаков.

Определено место рисков, связанных с человеческим факто-
ром. Человеческий фактор с учетом целей исследования определен 
как совокупность духовных и физических способностей и возмож-
ностей человека по приему, обработке информации и принятию 
решений в экстремальных условиях.

На аварийность судов оказывают значительное влияние 
управленческие риски, связанные с управлением персоналом в 
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целом, а классификация рисков, связанных с человеческим фак-
тором, позволяет идентифицировать, анализировать эти риски и 
в комплексе с другими мероприятиями существенно снижать их 
негативное влияние на результаты деятельности судоходной ком-
пании. Анализ существующих методов и подходов к оценке рис-
ков, связанных с человеческим фактором позволяет выявить их до-
стоинства и недостатки и обосновать приемлемые пути решения и 
предвидения данных рисков.
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РОЛЬ ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ В  СФЕРІ 
МОРСЬКОГО БІЗНЕСУ

Прямі іноземні інвестиції є найбільш затребуваною формою 
капіталовкладень для економік, що розвиваються, так як вона до-
зволяє реалізовувати великі проекти, в країну надходять нові техно-
логії, нові практики корпоративного управління. За даними статис-
тики України в 2012 р. головними країнами-джерелами інвестицій 
стали Кіпр (14,522 млрд. дол.), Німеччина (7,404 млрд. дол.), Ні-
дерланди (4,949 млрд. дол.) та Росія (3,653 млрд. дол.). Основний 
приплив прямих іноземних інвестицій припадає на фінансовий 
сектор (770 млн. дол. США) і металургію [4].

Враховуючи географічне положення нашої країни, порти для 
економіки нашої держави є також значущим активом. На міжна-
родній конференції «ABC: Ukraine & Partners», що проходила в 
Києві було визначено, що мінімальна сума інвестицій на реаліза-
цію задуманих проектів повинна становити в найближчі 3-4 роки в 
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довгостроковій перспективі близько мільярда доларів. В найближ-
чі 10 років планується залучити в межах 50 млн. т. додаткового 
вантажопотоку, а також оновити технічне оснащення портів. З 
урахуванням перевалки вантажів приватними портами вантажопе-
ревалка морських торговельних портів України в 2012 році скла-
ла 154 млн. т. Згідно Стратегії розвитку морських портів України, 
морські торговельні порти України до 2038 р. можуть збільшити 
пропускну здатність до 250 млн. т.

Поширеним видом інвестування в підприємства морського 
транспорту є державно-приватне партнерство (ДПП) — це угоди 
між публічною і приватною сторонами з приводу виробництва і 
надання інфраструктурних послуг, які укладаються з метою залу-
чення додаткових інвестицій і як засіб підвищення ефективності 
бюджетного фінансування.

Процес інтеграції інтересів держави і бізнесу, реалізація 
державно-приватного партнерства починається на вищому полі-
тичному рівні держави з формуванням національної політики в 
галузях господарської діяльності транспортної сфери, щодо при-
ватного бізнесу, у сфері науки, в інноваційній політиці держави.

У ДПП розкривається форма взаємодії державного регулю-
вання економіки з ринковим саморегулюванням. З одного боку, 
державний сектор економіки, державні підприємства стають по-
вною мірою ринковими підприємцями. З іншого боку, підприєм-
ства приватного бізнесу пайовим або іншим чином беруть участь у 
вирішенні державних завдань. Вони підтримують або конкурують 
з державними підприємствами, забезпечують їх діяльність новими 
технологіями, спільними інвестиціями, зайнятістю робочої сили, 
вирішенням ряду соціальних проблем.

Світовий досвід реалізації проектів на основі ДПП підтвер-
джує його економічну ефективність: витрати за проектами ДПП в 
середньому нижче; ефективний контроль за будівництвом об’єктів; 
велика частина проектів ДПП в світі була реалізована в строк.

Ключові особливості такого партнерства :
1) довгостроковість періоду надання послуг ( іноді строком 

до 75 років);
2) передача ризиків приватному сектору;
3) різноманіття форм довгострокових контрактів, що укла-

даються юридичними особами з державними та муніципальними 
структурами [3].
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На сьогоднішній день в Україні ДПП регулюється Законом 
України «Про державно — приватне партнерство» від 1 липня 
2010 р. [1]. Закон про ДПП є рамковим і спрямований на узагаль-
нення практики застосування ДПП. Окремі правові форми ДПП 
регулюються низкою законодавчих актів, зокрема: Цивільним та 
Господарським кодексами України, Законами України «Про конце-
сії», «Про угоди про розподіл продукції», «Про оренду державного 
та комунального майна», «Про управління об’єктами державної 
власності».

Згідно із Законом, ДПП може бути реалізоване шляхом укла-
дення договорів концесії, спільної діяльності та інших (наприклад, 
оренди, управління) і розраховане на довгострокові проекти трива-
лістю від 5 до 50 років.

На сьогоднішній день ДПП у портовій сфері здійснюється 
переважно за допомогою договорів оренди, спільної діяльності та 
управління. У морегосподарській діяльності морські торговельні 
порти виявилися найбільш просунутими в організації ДПП. Мор-
ські порти являють собою в даний час транспортно-логістичні 
центри, що зв’язують багато видів транспорту з незліченною кіль-
кістю підприємств вантажовідправників і вантажоодержувачів 
[2]. З прийняттям Закону України «Про морські порти» приватне 
інвестування в об’єкти портової інфраструктури державної форми 
власності на території морського порту може бути здійснено і на 
підставі договору концесії.

Найбільшим ДПП проектом, анонсованим в Україну, є будів-
ництво LNG-терміналу на Чорному морі. Цей проект передбачає 
будівництво терміналу для регазифікації зрідженого природного 
газу на Чорноморському узбережжі України поряд з нафтовим тер-
міналом ВАТ «Укртранснафта» і морським торговим портом «Пів-
денний» поблизу м. Южне. Потенційними постачальниками зрі-
дженого газу в Україну будуть країни Північної і Західної Африки 
(Єгипет, Алжир, Нігерія), Перської затоки (Катар), Каспійського ре-
гіону (Азербайджан, Туркменістан). Завдяки реалізації проекту та 
комплексної програми енергозбереження Україна до 2015 р. змен-
шить імпорт трубного газу з 37,6 млрд. м3 до 27,4 млрд. м3. За ра-
хунок постачання СПГ очікується забезпечення 10 млрд. м3 (18 %).

Таким чином, державно-приватне партнерство в морегоспо-
дарському комплексі в цілому і особливо в діяльності морських 
портів демонструє успішне вирішення цілого ряду економічних, 
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технологічних, соціальних та міждержавних проблем. ДПП слід 
розглядати реальним шляхом отримання позитивного результату в 
поєднанні державного регулювання та ринкового саморегулюван-
ня в загальному організаційно-економічному механізмі національ-
ного господарства.
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КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В ГЛОБАЛЬНОМ 
РЫНКЕ МОРСКОЙ ТОРГОВЛИ

Спустя четыре года после начала глобального финансово-
го кризиса мировая экономика остается неустойчивой, а рост 
экономики в странах с высоким уровнем доходов по-прежнему не-
значителен. В 2010 г. рост мирового ВВП составил 4,1 % по срав-
нению с кризисным 2009 г., в котором наблюдалось снижение ВВП 
на 2,3 %. Однако уже в 2011 г. развитие мировой экономики по-
теряло темп и валовой внутренний продукт увеличился на 2,7 %.

Согласно оценкам Всемирного банка, рост мирового ВВП 
в 2012 г. составил 2,3 %, хотя в июне прошлого года прогнозы 
предсказывали рост в размере 2,5 %. Ожидается, что в 2013 г. 
темпы роста практически не изменятся и составят 2,4 %, а затем 
постепенно увеличатся до 3,1 % в 2014 г. и 3,3 % в 2015 г. [2]
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Сокращение мирового спроса в 2008 г. существенно ска-
залось на динамике мировой товарной торговли. Физический 
объем мирового товарного экспорта увеличился на 2,0 %, что на 
4 процентных пункта меньше по сравнению с 2007 г. В 2009 г. 
было отмечено наиболее резкое сокращение торговли за более, 
чем семидесятилетний период, при этом физический объем ми-
рового товарного экспорта, по оценкам ЮНКТАД, снизился на 
13,7 %. После отмечавшегося в 2009 г. спада физический объем 
товарной торговли вновь начал расти по мере оживления мировой 
экономики: в 2010 г. его прирост, по оценкам ЮНКТАД, достиг 
отметки в 16,2 %. Параллельно с динамикой мировой экономики 
темпы роста физического объема торговли товарами в 2011 г. по-
степенно замедлялись и в целом за год составили 5,9 %, что озна-
чает резкое падение с уровня 13,9 % в 2010 г. В 2012 г. рост миро-
вой торговли в реальном выражении составил 2,1 % по экспорту 
и 1,9 % по импорту. В номинальном выражении в 2012 г. объемы 
международной торговли товарами выросли только на 0,2 % — до 
18,2 трлн долларов. В 2013 г. объемы мировой торговли вырастут, 
согласно прогнозу ВТО, только на 3,3 %.

Однако, несмотря на неоднозначные изменения в объемах 
мировой торговли, мировые морские перевозки, за исключени-
ем кризисного 2009 г., уверенно расширялись. Так, в 2011 г. их 
совокупный объем, увеличившись на 4 %, достиг рекордной отмет-
ки 8,7 млрд. т. [1]

Такое расширение было вызвано быстрым ростом объемов 
перевозок сухих грузов в результате энергичного увеличения 
контейнерных перевозок и перевозок основных массовых грузов.

Уровень контейнеризации достиг на данный момент 50-60 % 
от общего числа всех морских перевозок, а если рассматривать 
только генеральные грузы, т.е. грузы штучные, перевозимые в упа-
ковке, то доля их перевозок в контейнерах составляет более 90 %. 
Это объясняется удобством таких перевозок и их относительно 
невысокой ценой [1].

По данным Drewry’s Container Forecaster, для 2012 г. был ха-
рактерен рост контейнерооборота, осуществляющийся низкими 
темпами. По сравнению с 2011 г. контейнерооборот увеличился 
только на 4 % [4]. Снижение общих темпов роста объясняется, 
в первую очередь, и снижением роста общемировых объемов 
экспорта и импорта.



258

Если говорить о контейнерном рынке Черноморского региона, 
то в следующие после кризиса годы страны региона показывали 
высокие темпы роста, однако в 2012 г. ситуация изменилась. Если 
в 2010 г. по сравнению с 2009 г. общий рост составил 27, а в 2011 г. 
-24 % по сравнению с 2010 г., то в 2012 г. рост составил всего 3 % 
по сравнению с 2011 г. [3].

Украинскому рынку контейнерных перевозок также не уда-
лось избежать негативного воздействия очередной волны мирово-
го финансового кризиса.

В 2010 — 2011 гг. уже шло восстановление контейнеропото-
ков через порты Украины после обвального 2009 года, когда укра-
инский рынок испытал самое сильное потрясение. Объемы пере-
валки тогда упали на 58,8 %.

В 2012 г. украинскому рынку контейнерных перевозок не уда-
лось выйти на объемы предшествующего года [3].

Начало 2013 г. ознаменовалось ростом мировых контейнерных 
перевозок в целом и в Украине в частности.

Общий рост, достигнутый по Черноморскому региону, со-
ставил 14,88 % за первый квартал 2013 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 г. [3]. При этом необходимо отме-
тить, что наибольший рост был достигнут Украиной и Россией. 
Повышение переработки в первую очередь обусловлено увеличе-
нием экспорта из Украины и Румынии, а также импортом в Россию.

Анализ состояния рынка контейнерных перевозок на се-
годняшний день показывает, что данный сегмент активно раз-
вивается и по прогнозам экспертов за 2013 г. объем морских 
контейнерных перевозок вырастет на 3 %. Такие прогнозы ана-
литиков основываются на постепенном восстановлении мировой 
экономики.

Порты Черноморского региона, в частности порты Украины 
наращивают объемы обработки контейнеров. Таким образом, про-
слеживается тенденция к восстановлению докризисных объемов 
перевалки контейнеров.

Литература
1. Review of Maritime Transport 2012 // UNCTAD. — С. 2, 5, 7, 23.
2. Всемирный банк призывает развивающиеся страны принять меры 

в целях сохранения экономического роста, поскольку дальнейший путь 
развития не обещает быть безоблачным [Электронный ресурс]. режим до-
ступа: http://www.worldbank.org/ru/news/press-release/2013/01/15/wb-urges-
developing-countries-safeguard-economic-growth-road-ahead-remains-bumpy



259

3. Журнал «ВlackSeaLines». — № 2. — 2013. — С. 10– 12.
4. Журнал «ВlackSeaLines». -№ 5. — 2013. — С. 11.
5. рынок международных контейнерних перевозок: основне игроки 

и тенденции развития [Электронный ресурс]. режим доступа: http://xn--
b1ae2adf4f.xn--p1ai/analytics/research/6274-rinok-konteinerov.html

Стоянова Ю. Ю.,
курсант 2 курса факультета морского права и менеджмента,

Одесская национальная морская академія

ВЛИЯНИЕ MLC-2006 НА ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ДОСТАВКИ ГРУЗОВ

Конвенция MLC — 2006 года устанавливает права моря-
ков на достойные условия труда, что в свою очередь предопред-
еляет обязанности и издержки судовладельцев по поддержанию 
эффективности торгового флота. Конвенция четко дает представ-
ления о том, какими условиями труда и социальной защищенности 
должен предоставить судовладелец. Это в свою очередь позволит 
оптимизировать структуру рынка транспортных услуг вследствие 
ограничения состава субстандартных судовладельцев. В конвен-
ции говорится, что чрезмерный количественный рост частных 
служб найма и трудоустройства не поощряется. Данный документ 
позволит не просто упорядочить сферу жизни и работы моряков, 
а также позволит усовершенствовать украинскую систему об-
разования и подготовки моряков с учетом того, что в Украине за 
многие десятилетия сложилась и действует эффективная система 
образования и подготовки. Она оказалась способной реагировать 
на любые изменения и дополнения стандартов. Следует учесть тот 
факт, что до сих пор сам статус Украины не определен и не адап-
тирован к понятиям конвенции. Можно прогнозировать влияние 
конвенции и для курсантов высших и средних морских заведений, 
а именно на возможность ими проходить качественную производ-
ственную практику.

С учетом приведенных фактов появляются организационно-
экономические аспекты роста производительности на перевозках и 
в морских портах. Формируется системное единство: численности 
работников и величины производственных фондов; уровня теку-
щих затрат и продолжительности производственного процесса. От-
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сюда вытекает проблема соизмерения результатов труда и ресурсов, 
его определяющих. Повышение качества доставки грузов отражает 
два аспекта производительности труда: макроэкономический — 
сбережение результатов труда в производственной сфере и 
отраслевой — снижение трудоемкости транспортного обслу-
живания грузопотоков. Возрастает роль социальных факторов 
повышения производительности труда. Социальные проблемы 
должны решаться по программам, предусматривающим создание 
организационно-экономических условий стимулирования качества 
работ. Тогда эффективность (производительность) труда может 
быть рассчитана на основе отношения сумм: добавленной стои-
мости (созданная транспортным предприятием); внесистемного 
(экстернального) эффекта сформированного функциональной дея-
тельностью транспортного предприятия; сопутствующего эффекта, 
на совокупность: суммарной прямой трудоемкости выполнения 
транспортной работы; снижение трудоемкости внесистемных 
организаций(обусловленное факторами деятельности морского 
транспорта); изменением трудоемкости на предприятии морского 
транспорта под влиянием внесистемных факторов.

Кроме того, необходимо учитывать, что влияние внешних фак-
торов и структурных сдвигов снижает объективность натурально-
вещественной формы измерения производительности труда на 
морском транспорте. Совершенствование расчета результатов 
труда требует оптимизации учета внутреннего оборота средств. В 
условиях равновесного состояния любого сегмента рынка морской 
торговли важна разработка механизма управления развитием на 
основе чистого результата — добавленной стоимости. [1, с. 239]

Конвенция MLC — 2006 года ставит условия развития 
инновационных технологий, которые в свою очередь изменяют 
роль труда на предприятиях морского транспорта, повышая зна-
чимость всех видов менеджмента. С изменением характера и усло-
вий труда усиливается проблема разделения и перемены труда, как 
фактора роста его производительности. Возникает задача выбора 
экономических границ сочетания устойчивости и мобильности 
профессий, стабильности и подвижности численности работни-
ков. Учитывая вышеописанный фактор труда, следует отметить, 
что именно от его высокой организации и обслуживания всех 
производственных процессов можно добиться беспрерывной мор-
ской транспортировки грузов. В этих условиях согласно конвен-
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ции, главное в менеджменте следует считать достижение согла-
сованности взаимодействия на основе логистических принципов. 
При этом природа производственных отношений требует широкого 
применения показателей использования труда и капитала при усло-
вии, что показатели по труду просты, оперативны и объективны. 
Таким образом, Конвенция MLC — 2006 года эффективно повли-
яет лишь в том случае, когда установится правильная и слаженная 
работа при кооперировании звеньев государственного админи-
стрирования и бизнеса, поскольку ратификация документа уси-
ливает ответственность государства за качественную подготовку 
плавсостава и специалистов инспектирования портов. Важно вне-
дрение хай-тек технологий с учетом выделения отдельной статьи 
в государственном бюджете на реализацию данных условий. При 
этом выделяется выполнение бесплатного трудоустройства укра-
инских моряков крюинговыми агентствами, что позволит продо-
лжить начатый процесс вхождения нашей страны в международ-
ную морскую инфраструктуру.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ 
АСПЕКТ ОФОРМЛЕНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ 

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОЙ КОМПАНИЕЙ

В транспортном процессе появляются новые участники, 
выполняющие определенные функции согласно установленным 
правилам и законам для достижения поставленных целей. Сре-
ди основных целей данного процесса следует выделить вне-
дрение более совершенной технологии перевозок в смешан-
ном сообщении, осуществление мер по сокращению сроков 
доставки и улучшению сохранности грузов. Одним из путей 
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достижения указанных целей является развитие транспортно-
экспедиционного обслуживания (ТЭО) предприятий, организа-
ций и учреждений народного хозяйства.

На сегодняшний день существует большое количество пуб-
ликаций, характеризующих деятельность транспортно-экспеди-
торских компаний [1-5]. Однако, организационно-правовой аспект 
оформления контейнеров транспортно-экспедиторской компанией 
исследован недостаточно. Совершенствование работы транспортно-
экспедиторской компании за счет развития своевременного оформ-
ления контейнеров при доставке автотранспортом из порта в пункт 
назначения является залогом его успешной деятельности на рынке. В 
качестве примера можно рассмотреть работу компании «Транс Ворлд 
Контейнер» («ТВК»)). Согласно статистическим данным в 2012 г., 
компанией было оформлено на 42 % больше TEU, чем в 2011 г., а в 
2013 г. прогнозируется дальнейший рост данного показателя.

Организация оформление контейнера компанией. Клиент об-
ращается к менеджеру транспортно-экспедиторской компании 
(обычно по электронной почте), с просьбой взять в работу следую-
щий контейнер, а в приложении прикрепляет копию коносамента. 
Менеджер, в свою очередь, получив всю необходимую для него ин-
формацию, отправляет письмо с ответом о принятии данного запро-
са. Менеджер оформляет все необходимые документы, а бухгалтер 
оплачивает счета для того, чтобы судоходная компания, в распоря-
жении которой находится контейнер, отдала его «ТВК». При этом 
между «ТВК» и данной судоходной линией обязательно заключает-
ся договор, в котором четко указано, что после того, как груз будет 
доставлен клиенту, порожний контейнер будет возвращен в целости 
и сохранности в порт или на склад судоходной компании.

Оплата услуг, предоставленных «ТВК», происходит в сле-
дующем порядке: клиент оплачивает вознаграждение компании 
и возмещает ей расходы, связанные с предоставлением услуг, на 
основании выставленных «ТВК» счетов в течение 5 банковских 
дней от даты их выставления. В расходы обычно включают плату 
за погрузо-разгрузочные операции, хранение контейнера, так на-
зываемые локальные расходы. Размер суммы, которую должен бу-
дет оплатить клиент за получение груза, также зависит от времени 
прибытия судна и времени, когда клиент решит этот груз забрать.

В этих случаях к оплате грузополучателю начисляются штра-
фы — демередж и детеншен. Как правило, эти штрафы выплачива-
ются владельцу контейнера (судоходной линии).
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Таким образом, чем быстрее транспортно-экспедиторская 
компания заберет такой «штрафной» контейнер и доставит его гру-
зополучателю, тем меньше расходов у клиента компании.

В то же время в Украине существует компании, которые за-
нимаются исключительно экспортными перевозками или парал-
лельно ведут экспорт и импорт. Для компаний, занимающихся 
экспортными перевозками, и представительство которых находит-
ся в Одессе, необходимо отправлять свою машину или договари-
ваться с перевозчиком о погрузке порожнего контейнера, загрузке 
его, например, в Киеве и доставке обратно. В таком случае, кон-
тейнер с импортным грузом доставляется в Киев, где его выгру-
жают на складе клиента. Параллельно импорт-менеджер «ТВК» 
связывается с менеджером экспортного отдела компании N., кото-
рая запрашивает контейнер для экспортной перевозке. При этом 
компания N. делает запрос в линию о смене статуса контейнера 
с импорта на экспорт. Как только линия подтверждает запрос, на-
числение демереджа и детеншена автоматически останавливается, 
а ответственность компании «ТВК» за сдачу порожнего оборудо-
вания и его состояние снимается. Возможность экспортной загруз-
ки и размер прибыли зависит от расстояния от места загрузки до 
места выгрузки, количества импортных контейнеров, готовых к 
загрузке экспортом, количества экспортных загрузок, удовлетворя-
ющих имеющееся количество контейнеров, максимального соот-
ветствия направления выгрузки и загрузки, удовлетворения имею-
щихся контейнеров всем требованиям запрашиваемых, готовности 
импортного контейнера к подаче на загрузку в установленные экс-
портной компанией сроки.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что раз-
витие транспортной отрасли продолжается в ускоренном темпе. 
Информационный и технологический прогресс способствует раз-
витию мирового хозяйства и транспорта, в том числе.
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ 
СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Транспортна система — це системне поєднання транспортної 
інфраструктури (шляхи сполучення, вокзали, аеро– та морські пор-
ти, трубопроводи), транспортних підприємств, власне транспорт-
них засобів та системи управління. Ефективне функціонування 
транспортної системи є необхідною умовою стабілізації, структур-
них перетворень економіки, розвитку зовнішньоекономічної діяль-
ності, задоволення потреб населення та суспільного виробництва у 
перевезеннях, захисту економічних інтересів України [1].

Дослідженням транспортної системи займається багато зару-
біжних вчених, а саме: Л. Бойєр, К. Еванс, Б. Гібсон, Д. Ламберт, 
Р. Морган, М. Стоун та інші. Серед вітчизняних спеціалістів зна-
чний внесок зробили В. Г. Галабурда, С.Г. Фришев, Д. К. Прейгер, 
Г. М. Легенький, Ю. Є. Пащенко, А. М. Давиденко.

Україна володіє розвиненою інфраструктурою автомобільно-
го, водного, залізничного, повітряного та трубопровідного тран-
спорту. Але, на жаль, ступінь її використання дуже низький, порів-
няно з іншими розвинутими державами. Тому транспортна галузь 
задовольняє лише базові потреби економіки та населення у переве-
зеннях. Суть проблеми — у відставанні вітчизняної транспортної 
системи від міжнародних стандартів. Дана робота спрямована на 
систематизацію заходів щодо удосконалення і розвитку вітчизня-
ної транспортної галузі.

Для реформування транспортної системи, максимального її 
наближення до міжнародних стандартів потрібно реалызувати такі 
заходи.
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Лібералізація транспортної діяльності, яка виражається у від-
мові від дискримінаційного регулювання, що призведе до скоро-
чення транспортної складової у кінцевій ціні продукції.

Уніфікація і універсалізація транспортних засобів і техноло-
гій. За допомогою цього вітчизняна транспортна система стане від-
повідати світовим стандартам.

Транспарентність українського транспортного ринку. Вклю-
чає в себе інформаційну відкритість, «фінансову прозорість» всіх 
етапів транспортування.

Об’єднання українських елементів міжнародних транспорт-
них коридорів з іншими міжнародними коридорами і транспорт-
ними центрами. Оптимальні результати такої взаємодії можливі 
тільки при використанні якісно нових гармонійних технологій 
транспортно-перевантажувальних процесів.

Зменшення відходів та ощадливіше використання природних 
ресурсів в транспортній галузі, що включає в себе:

а) збереження мобільності при меншому використанні тран-
спортних засобів;

б) впровадження жорстких критеріїв до існуючих видів пали-
ва (використання біопалива, електричної та сонячної енергії);

в) застосування безмоторних видів транспорту та ін..
Залучення інвестицій,зокрема закордонних. Вітчизняна тран-

спортна система є застарілою, бо основна частина інфраструкту-
ри, транспортних засобів та підприємств дісталась нам у спадок 
від колишнього СРСР, тому вони є малоефективними і вимагають 
оновлення. Воно можливе лише при залученні значних коштів.

Кардинальна зміна контролю за перевезенням. Функціону-
юча зараз система контролю не є ефективною, оскільки всі роз-
винені держави застосовують сучасні електронні, комунікаційні, 
інформаційні технології, а Україна використовує плоди наукового 
прогресу в меншому об’ємі, що треба виправити.

Удосконалення мережі дорожнього, морського, повітряного, 
трубопровідного, залізничного сполучення, а саме:

а) розвиток транспортних мереж у єдиному транспортному 
комплексі України на рівні євростандартів;

б) узгодження розвитку інфраструктури транспортного комп-
лексу України з напрямами розвитку транспортного комплексу Єв-
росоюзу;

в) забезпечення повноцінного та ефективного функціонуван-
ня всіх видів транспорту, надання пріоритету розвитку водним ви-
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дам транспорту як найбільш екологічним (згідно з Стратегією роз-
витку транспорту Євросоюзу);

г) розробка елементарно-функціональної інфраструктури 
(схеми розвитку транспортного комплексу у зв’язку з схемами роз-
витку продуктивних сил) та ін..

Оновлення транспортних засобів, загальний стан яких кри-
тичний. І знову ми бачимо, що строк використання так званої 
«спадщини СРСР» скоро закінчиться. Зростаючий попит на тран-
спортні послуги з боку вітчизняних та іноземних користувачів не 
може бути повністю задоволений без кардинального оновлення 
рухомого складу [2].

Застосування та вироблення нових технологій транспорту-
вання. Для України, як для молодої держави, це є дуже важливим 
пунктом, бо такий захід забезпечить ефективний перерозподіл 
навантаження на різні елементи інфраструктури, визначить ма-
ловитратні методи транспортування, зробить їх домінуючими та 
призведе до оптимізації транспортної системи на технологічному 
рівні.

В умовах складних світових економічних процесів в Украї-
ні має діяти ефективна державна транспортна політика. Для цього 
потрібно гармонізувати правову базу з відповідним європейським 
законодавством. Європейська інтеграція — це курс на імплемента-
цію європейських рецептів успіху на українському ґрунті [3].

Тобто, транспортна система повинна розвиватися у напрямку 
створення високотехнологічних, екологічно безпечних, соціально-
адекватних, міжнародно-інтегрованих транспортних підприємств, 
транспортної інфраструктури, власне транспортних засобів та сис-
теми управління. Транспортна галузь потенційно може стати до-
мінуючою в економічній системі.
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МОРСКАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ

Морская политика государства — это определение и решение 
задач, направленных на обеспечение национальных, политиче-
ских, экономических, социальных и военно-стратегических инте-
ресов в деятельности, связанной с использованием морских ре-
сурсов, а также в международных отношениях. Она должна быть 
направлена на утверждение государственности Украины, выход 
общества на качественно новый уровень жизни.

Основными нормативными документами, касающимися мор-
ской политики Украины являются Распоряжение Кабинета Ми-
нистров Украины от 20 мая 2009 № 545 «Об одобрении Концеп-
ции проекта Закона Украины «О морской политике Украины» и 
Постановление Кабинета Министров Украины от 7 октября 2009 
№ 1307 «Об утверждении Морской доктрины Украины на период 
до 2035 года».

На сегодняшний день существует множество проблем, связан-
ных с развитием и проведением морской политики в Украине. К 
ним можно отнести следующие: неконкурентоспособность судо-
ремонтной и судостроительной отрасли; изношенность основных 
фондов добывающей и перерабатывающей отрасли; неразвитость 
инфраструктуры инновационных предприятий; необеспеченность 
внутреннего потребительского спроса на морепродукцию (80 % 
импорт), отсутствие квот на вылов рыбы; отсутствие в общей си-
стеме административно-территориального устройства границ мор-
ской акватории, что способствует ее эксплуатации юридическими 
и физическими лицами без всяких ограничений, бесплатно и бес-
контрольно и многое другое.

Целью морской политики является формирование конкурен-
тоспособного морехозяйственного комплекса, обеспечение спроса 
и увеличение доли высокотехнологичного экспортоориентирован-
ного морского и речного транспорта, создание портовой инфра-
структуры, конкурентоспособной в Черноморском бассейне, наи-
более эффективное использование ресурсно-производственного 
потенциала.
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Морская политика должна быть направлена на решение таких 
стратегических задач:

– осуществление единого государственного управления раз-
витием торгового флота для полного и своевременного удовлетво-
рения общественных потребностей в морских перевозках грузов 
и пассажиров; постоянного увеличения валютных поступлений от 
перевозки экспортно-импортных грузов и экспорта транспортных 
услуг;

– выделение дополнительных территорий для внедрения 
крупных стратегических инвестиционных проектов по строитель-
ству новых портов, обеспечивающих грузо-, пассажироперевозки 
и расширение имеющейся портовой инфраструктуры;

– усовершенствование ВМС Украины, реализация ими задач, 
связанных с обеспечением обороноспособности и защитой эконо-
мических интересов страны в Азово-Черноморском бассейне, дру-
гих районах;

– достижение эффективного баланса добычи, переработки, 
использования и воссоздания минеральных и биологических ре-
сурсов Черного и Азовского морей при условии гарантирования 
экологической безопасности;

– реализация возможностей национального морехозяйствен-
ного комплекса для интеграции Украины в мировую экономиче-
скую систему; защита интересов Украины как морского государ-
ства во внешнеполитической и внешнеэкономической сферах [1].

Можно предложить несколько путей решения проблем.
Во-первых, необходимо подготовить проекты нормативно-

правовых документов, стимулирующих размещение заказов, вне-
дрить новые технологии на отечественных предприятиях судо-
строения и судоремонта.

Во-вторых, лоббировать государственный и внедрить мест-
ный комплекс мотиваций для инвестирования в инновационные 
технологии морехозяйственного комплекса.

В-третьих, расширить внутренние и внешнеэкономические 
связи, обеспечить транзитные международные перевозки, способ-
ствовать приобретению морского страхования [2].

В-четвертых, развивать и технически переоснащать основ-
ные производственные фонды морского транспорта; модернизи-
ровать и обновлять гидротехнические сооружения для создания 
современной портовой инфраструктуры.



269

Необходимым условием для совершенствования морехозяй-
ственного комплекса Украины является также обеспечение по-
требностей экономики в минерально-сырьевых и энергетических 
ресурсах Черного и Азовского морей на основах создания и вне-
дрения экологически безопасных и эффективных технологий до-
бычи, транспортировки и переработки полезных ископаемых, 
освоения углеводородных ресурсов морского шельфа Украины.

Принятие Морской доктрины является важным шагом на пути 
предоставления морской политике Украины статуса приоритетной. 
Однако она лишь провозглашает интересы Украины в сфере мор-
ской деятельности и задачи государственной морской политики, но 
не пути их решения [3]. Для реализации Морской доктрины необ-
ходимо разработать целевые национальные программы развития 
торгового судоходства, а ее положения должны быть использованы 
при разработке проекта Закона Украины «О морской политике», 
при этом необходимо провести широкое обсуждение законопро-
екта с привлечением морской общественности и специалистов в 
области торгового судоходства — менеджеров морских портов, ка-
питанов морских судов.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО 
КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Морегосподарський комплекс з другої половини ХVIII ст. є 
стратегічно важливим фактором соціально-економічного розвитку, 
перш за все, Півдня, та й всієї України. Без потужного морегос-
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подарського комплексу вкрай важко забезпечити обороноздатність 
держави.

Всі види морегосподарської діяльності, і особливо торговель-
не судноплавство, відрізняються надзвичайно високим ступенем 
інтернаціоналізації і міжнародного розподілу праці.

Саме тому конкурентний доступ до цих ринків забезпечить 
зняття всіх перешкод по відношенню до підприємництва та отри-
мання норми накопичення на капітал, вищої за середнєсвітову по 
відповідних видах економічної діяльності.

Як відомо, морська діяльність в Україні з кожним роком набу-
ває все більшого значення, про що свідчить зростаючий з кожним 
роком інтерес законодавця до цієї сфери діяльності. Так, безпере-
чно позитивним чинником стало прийняття Морської доктрини 
України на період до 2035 року, затвердженої постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 1307. Ця Доктрина 
вперше на законодавчому рівні закріплює такі ключові поняття, як 
морська діяльність, напрями морської політики держави, її мету та 
завдання, а також поняття морського потенціалу України, торго-
вельного мореплавства. Прийняття Морської доктрини є значним 
досягненням щодо визначення нових підходів держави до форму-
вання основних цілей і завдань, форм і методів реалізації морської 
політики та розвитку законодавства у цій сфері. Але для того, щоб 
дана Доктрина не залишалася лише «декларацією добрих намі-
рів», необхідним є впровадження низки механізмів її реалізації [1].

Проблеми розвитку морських акваторій, прибережних зон 
та регіонів набули в останній період життєдіяльності суспільства 
особливої актуальності, що пов’язано також із структурними зру-
шеннями в територіальній організації господарства з одного боку, 
і з інтенсифікацією морегосподарської діяльності — з іншого. Уні-
версальний, хоча й різновекторний, суперечливий процес зрушен-
ня до моря характерний для господарств більшості морських дер-
жав, не виключенням є і Україна.

Повною мірою це стосується морегосподарського комплексу 
Приазов’я України, який є регіоном взаємодії одного з найбільш 
розвинутих індустріально-аграрних регіонів країни і морської еко-
системи. Це призводить до зростання антропогенного навантажен-
ня на морегосподарський комплекс, ускладнення екологічних про-
блем, які супроводжують його розвиток. Тому перед наукою стоїть 
важливе завдання обґрунтування теорії та методики суспільно-
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географічного дослідження морегосподарського комплексу, 
його ідентифікації у функціонально-галузевому та структурно-
просторовому відношеннях з метою раціональної організації та 
ефективного управління розвитком [3].

Основу морегосподарського комплексу країни складають мор-
ський та річковий транспорт, рибопромисловий флот, підприємства 
з переробки риби, порти, підприємства суднобудування (у тому 
числі, суднове машино та приладобудування), судноремонт, судно-
ве постачання та інші технологічно кооперовані підприємства.

Морегосподарський комплекс — важлива конкурентна пере-
вага України у світовому розподілі праці, хоча б зважаючи на те, 
що Україна має виключно сприятливі геоекономічні умови для 
його роботи, Україна має необхідний науковий, проектний, освіт-
ній та виробничий потенціал для його інноваційного розвитку.

Не можна не враховувати, що ємність сучасних ринків вели-
чезна й постійно зростає. Однак, вихід на ці ринки можливий лише 
за умови створення в країні конкурентоздатного економічного ме-
ханізму (податковий, митний, дозвільний, кредитний, бюджетний 
тощо) [2].

Тенденції ціноутворення на ринках морегосподарського 
комплексу та динаміка їх розвитку формуються спеціальними 
бізнес-режимами (оподаткування, кредитування, митного, дозвіль-
ного та бюджетної підтримки), котрі застосовуються найпотужні-
шими державами світу (Японія, Південна Корея, Китай та інші) 
протягом останніх 20-50 років. Частина з цих держав розпочинала 
створення та відтворення морегосподарського комплексу від нуля. 
Саме за рахунок використання цих спеціальних режимів протягом 
останніх кількох десятиріч, наприклад, у суднобудуванні відбулося 
радикальне зниження рівня цін на більшість класів суден та склав-
ся сучасний рівень міжнародного розподілу праці, в якому домі-
нантами виступають Китай та Південна Корея.

Аналогічна ситуація має місце у судноплавстві, вилові риби.
Таким чином, сьогодні у ці світові ринки можна впевнено уві-

йти, тільки застосувавши спеціальні режими регулювання діяль-
ності морегосподарського комплексу, які забезпечать українським 
підприємцям конкурентні умови господарювання.

На превеликий жаль, в Україні були штучно створені умови 
відсутності попиту на продукцію (послуги) національного мо-
регосподарського комплексу, за яких національні експортери та 
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імпортери не зацікавлені у найбільш вигідних умовах транспор-
тування вантажів, рибалки — у привезенні виловів до власних 
берегів, суднобудівники — у будівництві суден для національних 
компаній тощо.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ЦИКЛИЧНОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО 

РЫНКА МОРСКОЙ ТОРГОВЛИ

В судоходной отрасли рыночные циклы являются одной из 
основных движущих сил, наряду с инвестиционными процесса-
ми и фрахтовой деятельностью. Они являются важным фактором 
функционирования рынка морской торговли, способствуя движе-
нию капитала из/в судоходной отрасли.

Циклический механизм рынка морской торговли отражает 
изменения соотношения спроса величины грузопотоков и пред-
ложения тоннажа. Из факторов, оказывающих влияние на спрос 
на тоннаж, наиболее важной причиной динамичности судоходства 
является цикличность развития мировой экономики. Это форми-
рует особенности изменения спроса на тоннаж, который воздей-
ствует через морскую составляющую торговли. Исторически 
существовали тесные взаимоотношения между циклами мирово-
го промышленного производства и циклами морской составляю-
щей торговки [2]. Основной подъем объема морских перевозках 
связан с пиками циклов общеэкономической конъюнктуры. Как 
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показано на рис. 1, в 2011 г. сохранялась синхронизация изме-
нений общемировых показателей ВВП, промышленного произ-
водства, торговли товарами и морских перевозок. За год темпы 
роста промышленного производства в странах Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) замедлились и 
составили всего 2,1 % против 8,5 % в 2010 г. [1].

Рис. 1. Индексы промышленного производства ОЭСР,  
мирового ВВП, международных морских перевозок и мировой 

товарной торговли

Еще более четкая взаимосвязь между общеэкономической 
конъюнктурой и международными морскими перевозками наблю-
далась во время глобального финансового кризиса 2008-2009 гг., 
когда произошел обвал спроса на тоннаж и фрахтовых ставок 
во всех сегментах рынка морской торговли. Спрос на тоннаж 
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испытывает также влияние цен на перевозки другими видами 
транспорта в случае взаимозаменяемости перевозок.

Исследование механизма фрахтового рынка позволяет 
выделить основные факторы циклического характера судоходного 
рынка, среди которых могут быть выделены экзогенные (внешние) 
и эндогенные (внутренние) (рис. 2).

Рис. 2. Факторы циклического характера фрахтового рынка

В судоходной отрасли можно выделить четыре фазы циклич-
ности рынка:

– фаза «приобретения и строительства флота» — от нижне-
го диапазона падения цен вверх, длительностью около 3-4 лет. 
Финансовый капитал в морском бизнесе концентрируется, дости-
гая наивысших отметок. В этот период цикла флот проходит ста-
дию модернизации. Размещается значительный портфель заказов, 
обеспечивающий судостроителям работу на длительный период. 
Цены на подержанные и новые суда растут;

– фаза «коррекции рынка» — в диапазоне верхнего пика цен, 
длительностью около 1-2 лет. Судовладельцы сокращают объем 
заказов на постройку судов, вследствие чего судостроительные 
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мощности и финансовый капитал морского бизнеса также сокра-
щаются. Цены на подержанные и новые суда стабилизируются и 
находятся на высоком уровне;

– фаза «падения рынка» — от верхнего диапазона пика цен 
вниз, длительностью около 2-3 лет. Резко сокращается объем за-
казов на строительство судов. Предложения на подержанные суда 
превышают спрос, происходит падение цен на суда и их списание. 
Рынок падает и постепенно входит в стагнацию;

– фаза «стагнации рынка» — в диапазоне нижней точки па-
дения цен, длительностью около 1-2 лет. Цены на подержанные и 
новые суда стабилизируются и находятся на низком уровне. Спрос 
на суда все еще низкий, но постепенно начинает расти и далее, 
когда потери от списания флота будут компенсированы вводом в 
эксплуатацию новых судов, будет повторен весь цикл, но уже на 
более высоком уровне.

В настоящее время на мировом рынке наблюдается фаза «па-
дения рынка». Цены на постройку судов упали, судовладельцы 
уменьшили объем заказов на новое судостроение, финансовый 
капитал морского бизнеса сократился, наблюдается переизбыток 
провозной способности. Это связано с тем что замедление тем-
пов роста промышленной активности вызывалось и проведени-
ем во многих развивающихся странах более жесткой денежно-
кредитной политики. Так, например, в Китае отмечается снижение 
объема промышленного производства относительно параметров 
предыдущего периода [1].

В ближайшее время, по мере исчерпания накопленного за 
годы экономического бума портфеля заказов, мировое судострое-
ние войдет в фазу «стагнации рынка». Новый период роста отрас-
ли прогнозируется не ранее 2015 г. — фаза «приобретения и стро-
ительства флота».
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ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОВОГО 
РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

Рынок транспортных услуг представляет собой куплю-
продажу услуг по перевозке, транспортировке грузов из одной 
страны в другую. Он характеризуется наличием особых субъектов. 
К ним следует отнести потребителей услуг (пассажиров и владель-
цев багажа), а так же субъктов, которые предоставляют эти услуги 
(перевозчики и экспедиторы). Так же важную роль среди участни-
во рынка играют органы гос. власти [1].

Древнейший и самый большой по объему рынок транспортных 
услуг образует морской сектор, который в настоящее время пре-
имущественно обеспечивает перевозку грузов.

С развитием новых условий хозяйствования в мировой 
экономике происходят изменения на рынке транспортных услуг.

К важным современным тенденциям на рынке морских 
транспортных услуг относят обострение конкуренции между пе-
ревозчиками. Для решения этих противоречий ЮНКТАД разрабо-
тала нормы поведения для судоходных компаний. Этот документ 
требует от них постепенный отказ от монопольного положения на 
рывнке ,в пользу компаний из развивающихся стран.

Другая значимая тенденция возникла еще в 1920– х годах, но 
сохранилась до сих пор. Это так называемый «удобный флаг» или 
«открытая регистрация». Согласно международным нормам каждое 
судно должно иметь принадлежность к какой-либо стране, но на 
практике суда далеко не всегда регистрируются в тех странах, граж-
данами которых являются судовладельцы, что обусловлено законо-
дательсвом парламента, высоким кровнем налогообложения и т.д.

Следующей тенденцией, характерной для мирового рынка 
транспортных услуг является усиление роли азиатских стран. В 
2000 — х годах большинство заказов выигрывали именно азиат-
ские судостроители. В первую очередь Китая, Южной Кореи, Гон-
конга, Сингапура и т.д. Кроме того, повышается роль стран Азии и 
в портовом хозяйстве, в том числе в переработке контейнеров: из 
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20 крупнейших контейнерных портов мира только 5 являются ев-
ропейскими, 2 американскими, а остальные 13 — азиатскими [2].

Одной из современных тенденций следует также считать спе-
циализацию морских портов. В мире существует около трех тысяч 
морских портов. К наиболее крупным из них относятся порты с 
годовым грузооборотом более 10 миллионов тонн. На сегодняш-
ний день рейтинг крупнейших морских портов выглядит так:

1. Порт Шанхая, Китай. Сегодня на шанхайский порт прихо-
дится более 30-ти процентов всего мирового контейнерооборота.

2. Порт Сингапура. Его годовой грузооборот составляет бо-
лее 29 млн. единиц. При этом общий грузооборот порта продолжа-
ет расти.

3. Порт Гонконга. Его суммарный грузооборот достигает бо-
лее чем 24 млн. единиц в год.

4. Порт Шэнчьжэнь, грузооборот, которого ежегодно увели-
чивается и уже превысил 23 млн. единиц в год.

5. Южнокорейский порт Пусан. Объемы перевалки состави-
ли более 21 млн. единиц.

6. Порт Нинбо (Китай) — грузооборот 15 млн. тонн в год.
7. Порт Гуанчжоу (Китай) — 14,5 млн. тонн.
8. Порт Циндао (Китай) — 13 млн. тонн в год.
9. Порт Дубаи (ОАЭ) — 12,8 млн. тонн в год.
10. Роттердам (Нидерланды) — крупнейший порт Европы, 

грузооборот 12 млн. тонн в год [3].
На морских пассажирских перевозках специализируются та-

кие страны как США, Франция, Греция и Италия.
Таким образом, рынок транспортных услуг является важным 

звеном в развитии мировой экономики. В настоящий момент 
он характеризуется существованием как положительных, так и 
отрицательных тенденций. Их тщательный анализ позволит стра-
нам занимать достойное место в рейтинге морских держав.
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СУЧАСНИЙ СТАН ПОРТІВ УКРАЇНИ

Сьогодні морська транспортна система України не повною 
мірою придатна до забезпечення процесу міжнародних переве-
зень. Збільшується знос технічних засобів портів, погіршується їх 
структура, що негативно впливає на обсяги перевезень. Внаслідок 
цього, в умовах конкуренції відбувається витіснення українських 
портів з міжнародних ринків транспортних послуг. Таким чином, 
важливим науковим завданням є визначення проблем та перспек-
тив розвитку портового господарства України в сучасних умовах.

Україна має 18 морських торгових портів, розташованих у 
басейнах Чорного, Азовського морів та у гирлах Дунаю і Дніпра. 
Найпотужніші порти (Іллічівськ, Південний, Одеса) концентру-
ються навколо м. Одеси [1].

Якість обслуговування замовників транзитних перевезень, 
терміни переробки вантажів у портах визначаються станом наяв-
ної інфраструктури та ступенем пристосованості портів до вимог 
сьогодення. На жаль, у більшості українських портів, що були по-
будовані ще у минулому сторіччі, (за винятком Іллічівська, Півден-
ного, Жовтневого та Усть-Дунайська) досі не здійснено необхідну 
реконструкцію.

Причальний фронт морських портів України має загальну 
довжину близько 38 км, з яких у задовільному технічному стані 
знаходиться лише приблизно 70 %. До 30 % причалів, які мають 
незадовільний технічний стан. Близько 2 % довжини причального 
фронту перебуває в аварійному стані та не експлуатується. При-
близно 80 % портових огороджувальних споруд побудовані ще 50-
100 років тому, і тільки 20 % — мають вік 20-30 років. Потребує 
також ремонту або повної реконструкції 70 % площі складів та ін-
ших об’єктів портового господарства. Технічні засоби забезпечен-
ня безпеки судноплавства (радіозв’язок, центри регулювання руху 
суден, рятувально-координаційний центр) в свою чергу, потребу-
ють ремонту і модернізації.

Берегова інфраструктура (включаючи об’єкти службово-
допоміжного та обслуговуючого призначення, мережі і споруди 



279

енергопостачання, водопостачання, каналізаційні мережі, тран-
спортні комунікації тощо) у нинішньому технічному стані також 
потребує профілактичного і капітального ремонту. Спеціалізація 
і оснащеність українських торгових портів не відповідає сформо-
ваним вимогам, перспективній структурі і обсягам зовнішньотор-
говельних вантажопотоків. В результаті цього ефективно викорис-
товується лише близько 25 % потенціальної потужності морських 
портів України.

Крім того, діючі умови функціонування портів, поява нових 
форм господарювання обумовили необхідність змін в законодав-
стві. Позитивним зрушенням існуючої ситуації слід вважати при-
йняття Закону України «Про морські порти України». Існуючий 
сучасний порядок проходження та оформлення суден, вантажів та 
пасажирів в пунктах пропуску через державний кордон України в 
морських торговельних портах є застарілим та не відповідає між-
народним стандартам. Все це проявляється у надмірному догляді 
вантажів, відсутності належної системи аналізу ризиків. Як наслі-
док цього, відбувається відтік вантажів до морських портів інших 
країн, в яких митні процедури є спрощеними [2].

Таким чином, основними проблемами, які стримують збалан-
сований розвиток портів і Україні, є:

– спад обсягу транзитних вантажопотоків у зв’язку з недостат-
ньо розвинутою інфраструктурою (глибина та довжина причалів), 
низьким рівнем здійснення навантажувально-розвантажувальних 
робіт (якість, технологічність, швидкість), процедур оформлення 
транзитних документів, подальшими посиленнми конкурентів;

– законодавство в сфері митного оформлення та перетину 
кордону є недостатньо прозорим, що суттєво ускладнює прикор-
донні операції та збільшує їх тривалість та вартість;

– спад прибутковості портів у зв’язку з подальшим зносом їх 
основних засобів, зниженням вартості послуг як результат росту 
внутрішньої конкуренції;

– недофінансування галузі на оновлення основних засобів, 
зниження завантаженості портів у зв’язку з втратою транзиту, роз-
різнених планів щодо нарощення потужностей, і як результат, вну-
трішньої конкуренції між українськими портами;

– повільне вдосконалення транспортних та перевантажуваль-
них технологій, недостатня їх пов’язаність з виробничими, торго-
вельними, складськими і митними технологіями;
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– низький рівень інформатизації транспортного процесу та 
інформаційної взаємодії морського з іншими галузями економіки, 
недостатня ефективність фінансово-економічних механізмів, що 
стимулюють надходження інвестицій у розвиток портів.

Отже, одним з основних завдань національної морської по-
літики України має бути перегляд засад стійкого розвитку вітчиз-
няних морських портів. До важливих напрямів розвитку морських 
портів слід віднести заохочення притоку інвестиційних ресурсів, 
спрямованих на розвиток портових господарств, модернізація 
основних фондів, забезпечення матеріально-технічного і техно-
логічного розвитку портової галузі та підготовки кадрів, комплек-
сний розвиток та підвищення конкурентоспроможності портової 
галузі на міжнародній арені.
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РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

В сучасних умовах розвиток морської торгівлі обумовлюэ пе-
реміщення виробництва з високорозвинених країн до країн з низь-
кою собівартістю виробництва продукції. В наслідок чого форму-
ються нові схеми морської торгівлі, що здатні змінити традиційну 
конфігурацію світової торгівлі та обумовити регіоналізацію між-
народної економічної діяльності тощо. Такі тенденції можуть 
призвести до зростання значення регіональних (локальних) тран-
спортних комплексів, які в морських державах часто формуються 
на базі морських торговельних портів.

Аналіз ринку портових послуг свідчить, що з 445,8 млн. тонн 
обсягу вантажів, що перевалюються 96 терміналами в Чорномор-
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сько-Азовському басейні, найбільший обсяг припадає на російські 
портові комплекси — 172,8 млн. тонн (38,8 %), за ними — україн-
ські порти і термінали (34,9 %), термінали Румунії (10,3 %), Болга-
рії (6,1 %) Грузії (5,0 %) і Туреччини (5,0 %) [1].

Основним фактором, який стримує розвиток національно-
го портового ринку, є низький рівень конкурентоспроможнос-
ті україн ських портових підприємств. В країні не в повній мірі 
сформоване інституційне середовище, морське право, система 
транспортної логістики, в наявності високе загальне податкове 
навантаження на морський бізнес, слабо розвинена національна 
фінансово-кредитна система. Існуючий міжнародний поділ праці 
та жорстка конкуренція на ринку портових послуг вимагають по-
стійного підтримання основного капіталу морських торговельних 
портів на належному техніко-економічному рівні.

Нестабільною залишається вантажна база українських мор-
ських портів, що залежить від світового попиту на продукцію 
вітчизняних експортно-орієнтованих галузей та транзитних ван-
тажів. Після різкого падіння вантажопотоків — с 69 млн тонн в 
2007 р. до 44,2 млн тонн у 2010 р., у 2011 р. транзит зріс на 7,5 % 
(до 47,6 млн тонн). Структура транзиту через українські порти у 
2011 р. виглядала наступним чином: 71,8 % — Росія, 20,2 % — Ка-
захстан, 5,7 % — Білорусь, 2,3 % — інші держави. Разом з тим, 
як зазначають експерти, зростання відбулося переважно за раху-
нок Казахстану, в той час, як російські вантажі зросли лише на 
0,3 млн тонн [2].

Тому основною проблемою, що стоїть перед морськими пор-
тами на даний час, є загроза можливої втрати вантажопотоків.

Для вирішення зазначеної проблеми стратегічним пріорите-
том розвитку портової системи України повинно стати підвищення 
конкурентоспроможності українських портів через створення ре-
гіональних логістичних центрів на базі основних морських тран-
спортних вузлів «Велика Одеса», Українське Придунав’я тощо для 
оптимізації процесів проходження вантажів та створення регіо-
нальних портових кластерів, що будуть об’єднувати підприємства 
різних видів діяльності, пов’язаної з перевалкою та обробкою ван-
тажів, а також із наданням різноманітних сервісних послуг щодо 
вантажів, суден та пасажирів;

Задля підвищення рівня конкурентоспроможності портової 
системи важливим є розгляд питання ефективної взаємодії держа-
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ви та портового бізнесу. Найбільш ефективним і прозорим меха-
нізмом взаємодії між державою та приватними інвесторами була 
визнана концесія. Це підтверджують досвід успішних морських 
держав та висновки міжнародних експертів. Механізм концесії 
допоможе відновити зношену на 90 % інфраструктуру державних 
портів та збільшити їх потужності, залучити додаткові транзитні 
вантажопотоки у порти та підвищити їх конкурентоспроможність 
на міжнародному транспортному ринку [3].

Активізація процесу залучення приватних інвесторів дозво-
лить підвищити техніко-технологічний рівень, покращити процес 
організації портової діяльності, що є передумовою забезпечення 
достатнього рівня конкурентоспроможності портової системи, що 
позитивно відобразиться на результатах соціально-економічного 
розвитку України в цілому.
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 

МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

Сьогодні життєво важливим є вирішення проблем розвитку 
малого бізнесу у складі морегосподарського комплексу України, 
налагодження його ефективної та тісної співпраці з великими під-
приємствами. Розбудова економіки України та її інтеграція до євро-
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пейської економіки обов’язково повинні відбуватись з використан-
ням малого підприємництва як потужного важеля цієї розбудови.

Значення розвитку малого підприємництва в складі морегос-
подарського комплексу підсилюється тим, що бізнесу менш за все 
пощастило у відношенні державної підтримки. Недооцінка малого 
підприємництва, ігнорування його економічних і соціальних мож-
ливостей можуть бути кваліфіковані як великий стратегічний про-
рахунок, який може призвести до багатьох народногосподарських 
негативів.

Мале підприємництво і його розвиток в регіонах України 
здійснюється в умовах незбалансованої політики держави, яка 
спричиняє ряд проблем. Слід зауважити, що саме мале підпри-
ємництво значно сприяє соціальному розвитку, оскільки виступає 
значним джерелом надходжень до місцевих бюджетів. На сучас-
ному етапі мале підприємництво робить вагомий внесок у збіль-
шення загальних обсягів виробництва, створює сприятливе серед-
овище для розвитку конкуренції, забезпечує сильнодіючі стимули 
до інноваційної та високоефективної праці. Мале підприємництво 
у складі морегосподарського комплексу представляє собою най-
більш гнучку, динамічну форму організації господарської діяль-
ності. Світовий досвід і практика господарювання показують, що 
найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємо-
дія багатьох великих, середніх і малих підприємств, їх оптимальне 
співвідношення.

До основних причин гальмування діяльності малого підпри-
ємництва у складі морегосподарського комплексу України відно-
сять [1]:

1) недопрацьованість законодавства з питань розвитку малого 
підприємництва;

2) високі податки, що змушують деяких суб’єктів малого та 
середнього підприємництва йти в тіньову економіку;

3) недостатня державна фінансова-кредитна і майнова під-
тримка малих підприємств;

4) відсутність дійового механізму реалізації державної полі-
тики щодо підтримки малого бізнесу;

5) недосконалість системи обліку та статистичної звітності 
малих підприємств;

6) обмеженість інформаційного та консультативного забезпе-
чення;
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7) недосконалість системи підготовки, перепідготовки та під-
вищення кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності.

Для подолання ряду таких проблем можна використати зару-
біжний досвід функціонування малих підприємств. Світовий до-
свід свідчить про те, що ефективність функціонування економіки 
будь-якої країни здебільшого залежить від оптимального поєднан-
ня в ній малого, середнього та великого бізнесу. Останнім часом у 
світі спостерігається тенденція лідерства в структурах економіч-
них систем різних країн малих та середніх підприємств, розвиток 
яких в сучасних умовах є одним із важливих факторів вирішення 
соціально-економічних проблем у державах взагалі та в окремих їх 
регіонах зокрема.

Головними напрямками державної підтримки малих та серед-
ніх підприємств у зарубіжних країнах є усунення бюрократичних 
перешкод на шляху їх створення та функціонування; надання їм 
прямої фінансової підтримки; полегшення їм доступу до джерел 
фінансування; зменшення податкового тягаря; підвищення їхньо-
го інноваційного потенціалу; сприяння активному використанню 
ними електронної торгівлі.

Таким чином, шляхи вирішення проблем малого бізнесу в 
складі морегосподарського комплексу України можна покращити 
за рахунок :

1) створення дієвої нормативно-правової бази, що включає:
– розвиток спрощеної системи бухгалтерського і податкового 

обліку та звітності малих підприємств;
– прийняття закону «Про малий бізнес», який регулюватиме 

всі економічні та правові аспекти забезпечення розвитку малого 
підприємництва;

– внесення змін до вже діючих законів, що регулюють малий 
бізнес.

2) організації фінансової підтримки і допомоги малому бізне-
су внаслідок:

– створення спеціальних установ для кредитування малих 
підприємств;

– спрощення податкового законодавства і зменшення кількос-
ті зборів і відрахувань;

– надання малим підприємствам державних гарантій у вигля-
ді державних боргових зобов’язань.

3) організаційне забезпечення малого бізнесу:
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– впровадження регіональних програм підтримки і розвитку 
малих підприємств;

– організація роботи окремої ланки виконавчої влади, яка би 
займалася виключно питаннями малого бізнесу.

4) створення забезпеченості інформацією та кадрами, що 
включає:

– створення спеціалізованих консультативних центрів з на-
дання інформації підприємцям;

– організація програм підготовки і перепідготовки кадрів за 
державний рахунок.

Отже, ситуація щодо розвитку малого підприємництва у складі 
морегосподарського комплексу України залишається проблемною. 
Законодавчі органи і надалі намагаються усувати основні недолі-
ки, проте поки що не досить ефективно. Для покращення резуль-
татів розвитку малого підприємництва в сфері морегосподарського 
комплексу України необхідний подальший розвиток нормативно-
правової бази. 
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ЗАХОДИ З РОЗВИТКУ ПОРТОВОГО 
КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Транспорт є невід’ємною частиною економіки України. Доля 
транспорту в формуванні ВВП перевищує 15 %. На долю тран-
спортного комплексу припадає 80 % об’єму експортних послуг і 
майже 20 % загального експорту держави.

Провідна роль належить морському транспорту, який забезпе-
чує економічну стійкість будь-якої морської держави, в тому числі 
і України. Швидкий розвиток технологій потребує відповідного 
правового регулювання. В Україні правове регулювання морегос-
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подарського комплексу далеко не ідеальне, і тому в даний час іде 
активне реформування законодавства України. Це дасть змогу мо-
регосподарському комплексу функціонувати більш ефективніше.

Морегосподарському комплексу з часів здобуття Україною 
незалежності не приділялась належна увага. За час незалежності 
Україна прийняла наступні закони, які регулюють діяльність море-
господарського комплексу: Закон України (далі — ЗУ) «Про мор-
ські порти України», який був прийнятий 17 травня 2012 р., «Ко-
декс торговельного мореплавства України», який був прийнятий 
23 травня 1995 р. Це далеко не весь перелік елементів нормативної 
бази. Сюди можна віднести Цивільний кодекс України, Господар-
ський кодекс України і багато інших. В даний час існує ряд про-
блем пов’язаних з недосконалістю нормативної бази регулювання 
діяльності портової системи України. Саме тому на даний час іде 
активне реформування нормативної бази регулювання діяльності 
портової системи України.

Морська реформа охопила 20 підприємств морської галузі 
України — 18 державних портів, ДП «Дельта-Лоцман» та Керчен-
ську морську переправу. Стратегічні об’єкти інфраструктури цих 
підприємств перейшли під контроль нового державного підприєм-
ства «Адміністрація морських портів України». Зокрема, до таких 
об’єктів, згідно із Законом, належать гідротехнічні споруди, об’єкти 
портової інфраструктури загального користування, засоби навіга-
ційного обладнання та інші об’єкти навігаційно-гідрографічного 
забезпечення морських шляхів, системи управління рухом суден. 
Тобто, морська реформа позбавляє морські порти можливості 
функціонувати у тому вигляді, в якому вони працювали минулі 
роки. Можна зробити висновок, що зміна організаційно-правової 
форми діяльності державних морських портів уже розпочалась і 
її подальший успіх можливий тільки за наявності ефективної про-
грами роздержавлення морських портів. Перш за все потрібно від-
повісти на наступні питання:

1. Яким чином буде проведений розподіл повноважень між 
інвесторами і державою?

2. Яким чином буде проведено розподіл майна між інвесто-
рами і державою?

3. Чиї економічні інтереси будуть переважати?
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Законодавець щодо цих питань нам говорить, що всі супер-
ечності між інвесторами і державою будуть вирішуватися шляхом 
компромісу. Але, як цей компроміс буде визначатись?

Також виникає питання, що буде з об’єктами які знаходились 
на території морського порту і не належали державі, чи перейдуть 
вони у державну власність? Ні, вони не перейдуть у державну влас-
ність, якщо вони не становлять стратегічного значення для Укра-
їни. У разі, якщо об’єкти, які знаходились на території морського 
порту не належали державі і становлять стратегічне значення для 
України, відповідно компенсація буде здійснюватися на підставі 
відповідних договорів, що укладаються адміністрацією морських 
портів України та інвесторами в порядку та на умовах, визначених 
Кабінетом Міністрів України.

Морська портова галузь потребує інвестицій на суму 25 млрд. 
грн. Власними силами держава не зможе модернізувати порти. 
Саме тому було прийнято принципове рішення реформувати мор-
ську галузь та забезпечити доступ приватного капіталу на взаємо-
вигідних умовах. Відповідно, якщо приватний капітал буде залуча-
тися, буде проводитись модернізація портової системи України, а 
отже збільшиться пропускна здатність портової системи України.

Збільшення пропускної спроможності морських портів Укра-
їни тягне за собою і збільшення прибутку. Морегосподарський 
комплекс на даний момент, як вже зазначалось, знаходиться не в 
кращому стані, і саме тому збільшення прибутку з одного боку до-
поможе інвесторам наростити капітал, який потім буде вкладений 
у об’єкти морегосподарського комплексу, з іншого боку, допомо-
же поповнити державнй ьюджет. Не менш важливим фактором є 
те, що портова система України стане привабливою для іноземних 
інвесторів. Прикладом може слугувати кредит Китайської народ-
ної республіки у розмірі 1,5 млрд. дол. За словами представни-
ків Китайської Народної Республіки, цей кредит наданий Украї-
ні на розвиток залізниці і морегоспорадського комплексу.  
В морських портах планується побудувати зернові елеватори для 
зберігання зерна. Також відповідно до даної угоди Україні заклю-
чила договір з китайською компанією «COSCO» — одним із світо-
вих лідерів вантажоперевезень морським транспортом. Компанія 
«COSCO» буду займатись не тільки перевезенням українського 
зерна, но і проведе моніторинг морських портів України, акваторій 
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і запропонує ті місця, які привабливі для нових терміналів, як зер-
нових, так і грузових.

Отож, можна зробити висновок, що державно-приватне 
партнерство морських портів є прийнятною для України. Це, на-
самперед, пов’язано з тим, що дана організаційно-правова форма 
діяльності відкриє нові можливості як і для інвесторів, так і для 
держави. Головна перевага полягає в тому, що морегосподарський 
комплекс України стане знову конкурентоспроможнім
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ПРАВОВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОРТІВ УКРАЇНИ

Виходячи з того, що саме морський транспорт є однією з най-
важливіших логістичних ланок у просуванні української аграрної 
продукції на світових ринках, від його роботи значною мірою зале-
жить конкурентоспроможність українського зерна та інших видів 
продукції у світі, продовольча безпека держави, внутрішні закупі-
вельні ціни і доходи сільськогосподарських підприємств тощо, слід 
звернути належну увагу й на значення морських портів України, 
які безпосередньо пов’язані з вищезазначеним видом транспорту. 
Закон України «Про морські порти України » від 17 травня 2012 р. 
визначає правові, економічні і організаційні принципи діяльності в 
морських портах України. Слід зауважити, що морська галузь вже 
давно потребувала нового законодавчого врегулювання — порти 
регулювались на підставі Кодексу торгового мореплавства, який 
був прийнятий ще у 1995 р.

На основі аналізу публікацій вчених — економістів, право-
знавців можна сформувати такі позитивні та негативні аспекти.

До недоліків положень вищезазначеного слід віднести :
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1. Закон обмежує економічну конкуренцію в морській галузі, 
всупереч ст. 22 Конституції України істотно звужує обсяг існуючих 
прав приватного морського бізнесу і носить дискримінаційний ха-
рактер для тих суб’єктів господарювання, які до набрання чиннос-
ті цим законом у законний спосіб збудували власні перевантажу-
вальні потужності (термінали) поза межами існуючих державних 
морських портів [4].

2. Прийнятий закон не повною мірою узгоджується з чинним 
Земельним кодексом України в частині визначення та зміни меж 
морських портів і морських терміналів та обмежує конституційно 
закріплені права органів місцевого самоврядування щодо розпоря-
дження землями морського транспорту та водного фонду в межах 
відповідних населених пунктів.

3. Розділом III закону на державне підприємство — Адміні-
страцію морських портів України покладено невластиву суб’єктам 
господарювання функцію державного регулювання (ст.17 Закону), 
що призводитиме до порушення конституційного принципу розпо-
ділу та реалізації влади.

Виходячи із перспективних моментів розвитку портового гос-
подарства України, відповідно до закону «Про морські порти Укра-
їни» маємо таку ситуацію:

1. До прийняття Закону в Україні не було єдиної стабільної 
юридичної бази для залучення можливого приватного капіталу у 
портову галузь. Сьогодні ця юридична база у нас нарешті з’явилась.

2. До прийняття закону абсолютно було незрозуміло, яким 
чином приватний інвестор міг вкладати свої кошти у розвиток 
морської галузі. Документ ж чітко прописує обов’язки держави та 
інвестора, встановлює єдині та чіткі правила для їхньої співпраці.

3. Закон врегулював правовідносини, пов’язані з організаці-
єю та експлуатацією морських портів України.

4. Положення Закону сприяють повноцінному становленню 
відповідної законодавчої бази для діяльності морських портів в су-
часних умовах [5].

5. У Законі автори дуже чітко визначили процедуру створен-
ня та функціонування портів (ст. 10 Закону).

6. Закон на законодавчому рівні визначає статус акваторії 
і території порту. Правовий зміст цих двох складових морського 
порту, визначений ст. 74 Кодексу торговельного мореплавства, 
отримав більш детальнее регулювання у ст.ст. 13, 14 Закону.
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Законодавче закріплення роботи та організації морських пор-
тів в Україні з урахуванням сучасних тенденцій відіграє, на мою 
думку, чималу роль, оскільки, посилаючись на вищенаведені по-
зитивні аспекти даного закону можна впевнено сказати, що вони 
переважають над недоліками та надають надію на подальший роз-
виток морегосподарського комплексу в Україні.

Та все ж таки існування Закону України у даній редакції без 
виправлення наявних у ньому недоліків, може призвести до нега-
тивних наслідків і погіршення існуючого становища підприємств 
морського транспорту, які наразі розташовані поза межами існу-
ючих морських портів — державних підприємств, монополізації 
ринків навантажувально-розвантажувальних робіт та суміжних 
ринків, а також до погіршення інвестиційного клімату в галузі 
морського транспорту та стану захищеності приватних інвестицій.
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УЧАСТЬ МОРСЬКОГО ФЛОТУ УКРАЇНИ 
У  МІЖНАРОДНОМУ МОРСЬКОМУ СУДНОПЛАВСТВІ

Морська галузь — важливий чинник економічного розви-
тку приморських країн. Її стабільне функціювання дозволяє кра-
їні більш повно реалізувати матеріальні та людські можливості, а 
також конкурувати на міжнародній арені та сприяти динамічному 
соціально-економічному розвитку країни.
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З огляду на потенційні можливості і реальний стан морської 
галузі, в Україні питання з відновлення статусу як морської держа-
ви є надзвичайно актуальними. Участь України у міжнародному 
морському судноплавстві є незначною. Впершу чергу, це пов’язано 
з відсутністю конкурентоспроможного морського флоту.

В контексті глобальних тенденцій сучасний стан морської га-
лузі України характеризується наступними тенденціями:

– на тлі загального зростання тоннажу світового флоту від-
булось різке скорочення кількості українського флоту;

– відсутність в Україні дієвої державної стратегії з розвитку 
морської галузі;

– відсутність уваги з боку держави до проблем торгівельно-
го та пасижирського судноплавства.

Відсутніть флоту гальмує розвиток торгівельного морепла-
вання країни, які істотно знижують можливості країни.

В практиці морського судноплавства розповсюдженними є 
механізми ’’зручного прапору’’, які перебувають під власністю оф-
шорних компаній [1, c. 122].

У 2010 р. під прапором інших країн було заєрестровано 
197 суден, що належать українським власникам. Серед них най-
більші (37) заєрестровані в Камбоджо, 30 — на Мальті, 16 — у 
Ліберії. Як результ, державний та місцеві бюджети України не до-
отримують значних коштів у вигляді податків.

Зрозуміло, що жодної мотивації для реєстрації і будівництва 
флоту в Україні не існуватиме доти, доки не буде вирішене питання 
пільгового оподаткування судноплавного бізнесу на рівні, який за-
беспечить його конкурентноспроможність на регіональному фрах-
товому ринку.

Сьогодні для українських судновласників основною пере-
шкодою для реєстрації під національним прапором побудованного 
і купленого нового тоннажу є, наймовірніше, не стільки оподатку-
вання прибутку від експлуатаційної діяльності, скільки наявність 
ПДВ і митного збору на новозбудований і куплений флот.

Істотною перешкодою є також система регулювання зовніш-
ньоекономічної діяльності, а питання комплектування екіпажів та 
оплата праці плавскладу сьогодні не є такими нагальними.

Зазначені проблеми зумовлюють необхідність прийняття за-
кону України про Міжнародний реєстр суден України та вдоско-
налення чинного законодавства стосовно створення конкурентних 
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засад реєстрації суден щодо захисту майнових прав власників та 
кредиторів і забеспечення прийнятих норм оподаткування судно-
плавної діяльності на міжнародному рівні [2, c.34].

Подальший розвиток судноплавства України повинен бути 
пов’язаний з введенням нової системи реєстрацій суден під дер-
жавним прапором, вдосконалення структури флоту, яка б відпо-
відала тенденціям міжнародних морських перевезень. Саме такі 
заходи підвищать ефективність функціонування економіки країни.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
КРУИЗНЫХ УСЛУГ В УКРАИНЕ

Рынок круизных услуг — самый динамично развивающийся 
и прибыльный сектор мирового туристического рынка. На протя-
жении последних сорока лет рынок круизных услуг переживает 
второе рождение, исследователи говорят даже о некоем «круиз-
ном буме» на туристических рынках всех стран мира. Основные 
лидеры мирового рынка круизных услуг, американские компании 
Carnival Group, Royal Caribbean International и Princess Cruises, 
ежегодно обслуживают более 6 миллионов туристов на бортах 
более 150 комфортабельных круизных лайнеров. Среднегодовые 
темпы роста сектора мирового рынка круизных услуг составляют 
около 6-8 % [1].

На сегодняшний день рынок круизных услуг в Украи-
не является относительно неразвитым, что приводит к потере 
дополнительных финансовых ресурсов, рабочих мест и негатив-
но сказывается на развитии отечественного морехозяйственного 
комплекса в целом.
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Основной проблемой активного, стабильного разви-
тия рынка круизных услуг в Украине является отсутствие 
высокотехнологичной, качественной инфраструктуры. Речь идет и 
о морских и речных портах, коммунальной инфраструктуре, тран-
спортном сообщении и т.д. Так, даже те морские порты, которые 
специализируются в обслуживании круизных пассажиров, в пер-
вую очередь, в Одессе, Севастополе и Ялте, не имеют возмож-
ности принимать суда без ограничения длины, соответствующих 
современным условиям пассажирских терминалов, транспортного 
сообщения с центральной частью города, другими вокзалами.

Также важной проблемой следует считать высокую степень 
риска финансовых капиталовложений в развитие рынка круизных 
услуг в Украине, что связано с длительной окупаемостью таких 
инвестиций, их высокой стоимостью.

Еще одна проблема, сдерживающая развитие рынка круизных 
услуг в Украине, — это отсутствие комфортабельных лайнеров с 
современной туристической инфраструктурой. В Украине орга-
низуются круизы на одном двух небольших судах, как правило, 
значительного срока эксплуатации, и чаще всего арендованных 
на время. Они не имеют никаких конкурентных преимуществ по 
сравнению с иностранными круизными судами, а значит, и воз-
можности успешно конкурировать с ними, ни по цене, ни по ка-
честву. В качестве примера можно рассмотреть судно «Принцесса 
Елена», которое совершает круговые рейсы по линии Одесса — 
Стамбул — Одесса. Стоимость круиза составляет приблизительно 
755 дол. за чел., а в каютах более низких категорий отсутствует 
душ и туалет. Такой уровень цен сопоставим со стоимостью евро-
пейских круизов линий первого класса, таких как Royal Caribbean 
International и Mediterranian Shiping Company. Поэтому Украина 
принимает участие на мировом рынке круизных услуг лишь в роли 
принимающей территории, что не соответствует ее историческому 
прошлому и имеющемуся в распоряжении потенциалу. Кроме того, 
про интерес к украинскому сегменту Черного моря свидетельству-
ет ежегодный, хотя и незначительный рост количества судозаходов 
круизных лайнеров (табл.1) [2].

На государственном уровне отсутствует системная поддерж-
ка развития отечественного рынка круизных услуг. Действующая 
законодательная база практически не затрагивает вопросы пред-
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оставления круизных услуг, не соответствует нормам международ-
ного морского права.

Таблица 1.
Количество судозаходов круизных лайнеров в морские порты 

Украины
Морской порт 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Одесса 58 72 73 78
Ялта 61 65 67 72
Севастополь 59 45 45 31

Также лимитирующими факторами развития рынка круизных 
услуг в Украине являются высокие портовые сборы, отсутствие 
полноценного взаимодействия всех участников рынка, рекламы 
отечественного круизного продукта Украины на главных рынках 
Европы и Северной Америки.

Учитывая вышеуказанные проблемы, сдерживающие разви-
тие рынка круизных услуг в Украине, и в условиях его перспектив-
ности, особую важность приобретают возможные пути их реше-
ния. К ним необходимо отнести такие:

– модернизация портовой и городской инфраструктуры ту-
ристических морских центров для приема пассажиров круизных 
судов, совершенствование организации таможенных мероприятий 
по оформлению круизных пассажиров;

– поиск инвесторов, готовых финансировать развитие укра-
инского сегмента круизного рынка;

– поддержка со стороны государства, прежде всего в сфере 
создания благоприятного налогового, таможенного, пограничного, 
инвестиционного климата для развития отечественного круизного 
бизнеса;

– обеспечение возможности строительства новых совре-
менных круизных крупно– и малотоннажных судов с использова-
нием долгосрочного ипотечного кредита под залог самого судна;

– создание морского кластера, аккумулирующего ресурсы 
отечественных судоходных компаний, морских портов, туристи-
ческих фирм, банков, государственных структур и т.д. в целях раз-
вития национального морского пассажирского флота и круизного 
бизнеса;
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– применение механизмов государственно-частного парт-
нерства, в том числе передача пассажирских терминалов в концес-
сию.

Таким образом, указанные пути разрешения имеющихся про-
блем в сфере развития рынка круизных услуг в Украине позволят 
создать необходимые условия для увеличения количества судоза-
ходов иностранных и отечественных круизных лайнеров.
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ КРУИЗНОГО 
СУДОХОДСТВА В УКРАИНЕ

Тенденцией современной экономики является быстрые 
темпы развития такой ее отрасли как туризм. Одним из наиболее 
динамично развивающихся видов туризма в мире является мор-
ской круизный туризм. Анализ мирового рынка морского туриз-
ма показывает, что существует тенденция ежегодного увеличения 
туристов, желающих осуществить морские путешествия на 10 %.

Любое государство, обладающее морскими портами и 
имеющее многовековую историю, прилагает максимум уси-
лий для развития этого перспективного направления туристско-
го бизнеса, который не только связан с высокой экономической 
эффективностью инвестиционных вложений, но и является ве-
сомой характеристикой политической стабильности государства, 
способом укрепления его имиджа на международном рынке [3].

Интенсивность развития глобального круизного судоход-
ства на основе увеличения провозной способности и структу-
ризации качества услуг ведущими мировыми операторами рез-
ко расходится с игнорированием этого процесса в Украине. Ни 
институциональные транспортные организации, ни предпринима-
тельские структуры не учитывают, что поворотные точки в практи-
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ческой плоскости отражают либо потерю денежного потока, либо 
потерю ценности предприятия, либо наступление благоприятного 
позиционирования в конкурентном пространстве.

Украина в девяностых годах ХХ в. входила в число лидеров 
круизного судоходства, оперируя флотом в основных круизных 
регионах мира. В настоящие время в связи с полной утратой пас-
сажирского флота потенциал Черного моря используется эпизоди-
чески [2].

Сегодня Украина имеет необходимый потенциал для развития 
круизного туризма в качестве принимающей стороны и организо-
вывающей круизы. Поэтому актуальным является вопрос о воз-
рождении круизного судоходства и перспективах формирования и 
развития морского туризма в нашем государстве.

Круизный туризм относится к специальным видам туризма, 
который объединяет в себе несколько видов туризма — рекреа-
ционный, спортивный, лечебно-оздоровительный, познаватель-
ный. Круизинг — это международный бизнес комплекс рыночных 
структур, который соединяет несколько определенных междуна-
родных рыночных сегментов. Круизный туризм делится на: мор-
ской круиз (путешествие обычно по замкнутому кругу с радиаль-
ными поездками из портов во внутренние районы стран) и речной 
круиз (путешествие водным транспортом по внутренним водным 
артериям (рекам, озерам, каналам)) [5].

На данный момент рынок морских круизных перевозок пере-
живают период подъема. Украина также с успехом может разви-
вать данный сектор услуг. Но для этого ей необходимо решить ряд 
существующих проблем.

Среди факторов, препятствующих развитию и єффективному 
функционированию круизного судоходства в Украине, можно вы-
делить объективные и субъективные причины. К объективным 
причинам следует отнести: природные условия, обусловливающие 
сезонный характер круизного бизнеса, нетранзитность Черного 
моря из-за его географического положения.

К негативным факторам субъективного характера следует 
отнести политико-правовые, связанные с отсутствием государ-
ственных программ развития круизного туризма, благоприятно-
го правового климата для иностранных инвестиций в эту сферу, 
правовых условий, способствующих популяризации круизов сре-
ди национальных туристических компаний, сложность и длитель-
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ность процедуры паспортного и таможенного контроля, которые 
неоправданно усложняют процесс оформления круизных судов 
при их заходе в украинские порты, завышенные портовые сборы 
[4]; социальные, связанные с напряженностью, обострением эко-
логической обстановки, инерционностью мышления в сознании 
жителей стран СНГ о необходимости развития туризма в регионе; 
инвестиционные, связанные с отсутствием морского флота и капи-
талоемкостью вложений на его восстановление, строительство со-
ответствующих причальных линий, долгосрочный характер окупа-
емости данных инвестиций; институциональные — неразвитость 
инфраструктуры всех видов водного туризма от морского круизно-
го туризма до активного использования маломерных катеров и яхт 
для экскурсий и морских прогулок; нехватка объектов индустрии 
отдыха и развлечений [1], отсутствие достаточного для перевоз-
ки туристов автобусного парка, отсутствие парковочных мест на 
туристских маршрутах, возле основных памятников архитектуры 
и истории. До сих пор не учитываются интересы престарелых 
туристов, инвалидов — колясочников, которые по данным иссле-
дований составляют очень большой процент путешествующих 
на лайнерах. Наблюдается отсутствие отечественной базы пасса-
жирского судостроения [4], маркетинговые, предусматривающие 
проведение мероприятий по привлечению потребителей круизных 
путевок (реклама, расширение ассортимента услуг, повышение 
качества сервиса, мониторинг) [1]. Отсутствие квалифицирован-
ных профессионалов, способных в кратчайшее время обеспечить 
приём 2 — 3 тысяч пассажиров, является негативнім фактором. Не 
хватает гидов — переводчиков, хорошо знающих исторический 
материал. Нет продуманной, отработанной, интересной, динамич-
ной программы захода [4].

Для преодоления субъективных проблем круизного судоход-
ства в Украине необходимо создание научных, организационных, 
экономико-правовых рычагов. Основными направлениями, спо-
собствующими развитию морского туризма, являются разработка 
государственных программ в этой сфере; создание экономико-
правовой почвы, в частности в области налогообложения, для 
привлечения инвесторов; объединение усилий причерноморских 
портов, в том числе для совместного представления черноморско-
го круизного направления на международной арене; разработка 
маркетинговых стратегий в этой сфере. Проблемы субъективного 
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характера также должны преодолеваться объединенными усилия-
ми соседних стран.

В заключение можно сказать, что Украина имеет очень вы-
годные ресурсы для развития круизного судоходства. Для того, 
чтобы улучшить свой экономический потенциал, нашему государ-
ству необходимо уделить значительное внимание формированию и 
функционированию данной сферы услуг.

Литература
1. Куценко С. В. Проблемы и перспективы развития морского туризма 

в Крыму / С. В. Куценко // Особенности развития регионов Украины в новых 
экономических условиях: материалы второй всеукраинской научной web-
конференции молодых ученых. — Симферополь: ДиаЙПи, 2011. — С. 24 — 26.

2. и. а. Голубкова. Принципы структурирования морского круизного 
бизнеса / и. а. Голубкова // Вісник ДітБ. — 2011. — № 15. — С. 27 .— 31.

3. логунова Н. а. Проблемы и перспективы развития круизного судо-
ходства в Украине / Н. а. логунова // Культура народов Причерноморья. — 
2007. — № 111. — С. 46 — 50.

4. Н. а. логунова. Эффективность круизного туризма: критерии оцен-
ки / Н. а. логунова // Вісник ДітБ. — 2012. — № 16. — С. 198 — 203.

5. Н.О. Зацепіна. історія виникнення та сучасний стан круїзного туриз-
му в світі / Н.О. Зацепіна // Наукові праці історичного факультету Запорізького 
національного університету. — 2012. — Вип. XXXIV. — С. 232 — 234.

Дидык Ю. С.,
студентка 5 курса факультета экономики и управления,

Одесский национальный морской університет

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ НА ПРИМЕРЕ 

КРЮИНГОВОЙ КОМПАНИИ

Человеческий капитал является одним из важных источни-
ков развития предприятия, достижения цели и получения прибы-
ли крюинговой компании. Это определяющий фактор повышения 
конкурентоспособности в отрасли, поэтому необходимость инве-
стирования в человеческий капитал даёт возможность максими-
зировать результаты компании и повысить её эффективность дея-
тельности.
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В условиях происходящих экономических процессах, в цен-
тре которых главную роль всегда будет занимать человек, со своим 
мнением, навыками и приоритетами. Число компаний увеличива-
ется, исследуются все новые направления деятельности, процесс 
развития технологий позволяет упростить работу этих компаний, 
достичь результатов в более короткий срок, но неотъемлемую роль 
играет человеческий ресурс. Инвестируя в человеческий капитал, 
компании инвестируют в конечный результат, в будущее своего 
бизнеса.

Исследования вопроса инвестирования в человеческий капи-
тал, наблюдаются в трудах [1], четкое определение человеческого 
капитала сформулировал в своей книге [4], в работе [2] можно про-
следить исследование вопроса управление человеческими ресур-
сами в крюинговых компаниях. Авторы работ [3, 6] рассматривают 
важность вложений в образование, но вопрос инвестирования в 
человеческий капитал крюинговых компаний остается открытым. 
Поэтому цель данной работы заключается в исследовании целе-
сообразности инвестиций как в персонал крюинговых фирм, так и 
в моряков, которые по договору трудоустройства являются сотруд-
никами крюинговых компаний.

Крюинговая компания предоставляет услуги трудоустройства 
морякам, ориентируясь на запросы судовладельцев. Рассмотрим 
пример крюинговой компании, которая работает от имени судовла-
дельцев, то есть ее доходом является вознаграждение судоходной 
компании за комплектацию экипажа,

Данного рода предприятие направлено на непосредственный 
прямой контакт с моряком, его задача выбрать из ряда моряков, 
тех, кто обладает рядом профессиональных и человеческих ка-
честв, знаний и документов, подтверждающих их профессиональ-
ную пригодность.

Эту основную функцию компании выполняют инспектора 
крюинга, от их добросовестной работы и зависит удовлетворения 
запроса заказчика (судовладельца) и моряка и успешность всей 
крюинговой компании.

Проведенное исследование показало, что в крюинговых ком-
паниях следует акцентировать внимание не только на привлече-
ние более квалифицированных моряков, но и на инвестирование 
в человеческий капитал самой крюинговой компании, например, 
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оплата обучения своих сотрудников, что в значительной степени 
повлияет на результат работы компании.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КРЮИНГОВОЙ КОМПАНИИ

В условиях стремительного развития морской отрасли, в част-
ности судоходства, важную роль играет деятельность по комплек-
тации экипажа судов, которая осуществляется либо крюинговыми 
компаниями, либо специальными подразделениями судоходной 
компании. Качество этой работы играет важную роль в осущест-
влении морских перевозок.

На сегодня проблеме оценки эффективности работы крюин-
говых компаний уделяется большое внимание [1-5]. При этом в 
различных работах недостаточно четко указаны различия в схемах 
работы крюинговых компаний, что влияет на формирование их 
финансовых результатов.
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Можно выделить несколько схем работы в процессе оказания 
рекрутинговых услуг в судоходстве.

Первая схема предполагает классический вариант работы 
кадрового агентства, т.е. оказание услуг по набору персонала на 
запрашиваемые работодателем должности и оказание услуг по 
трудоустройству для соискателей работы. Такие компании работа-
ют во всех отраслях. Кадровое агентство не работает от лица су-
доходной компании и не выступает её представителем, это значит, 
что за оказание услуг по трудоустройству моряков оно не несет 
ответственности.

При второй схеме, создается крюинговое агентство, которое 
также может работать по двум вариантам.

В первом случае, крюинговое агентство сотрудничает с не-
сколькими судоходными компаниями и оказывает им услуги на 
основании договора (обычно на 1 год с возможностью продления) 
по найму моряков. Чаще всего, на начальном этапе работы, судо-
ходная компания обращается к крюинговой компании с заказом о 
поиске 3-4 членов экипажа, офицеров старшего командного соста-
ва. В дальнейшем судоходная компания принимает решение о про-
должение сотрудничества, на основании качества выполненной 
работы.

Во втором случае, крюинговые агентства работают по вари-
анту «крю — менеджмент», т.е. созданное судоходной компанией 
крюинговое агентство, базирующееся на том, чтобы найти, под-
готовить и отправить на судно максимально грамотного в своей 
должности специалиста, который бы удовлетворил всем запраши-
ваемым требованиям судоходной компании.

С учетом постоянного развития и работы мирового судо-
ходства, крюинговые компании играют важную роль в комплек-
тации экипажей, для работы моряков на морском транспорте. За 
счет этого осуществляется бесперебойная работа в сфере морских 
перевозок. Таким образом, необходимо стремиться к тому, чтобы 
деятельность в крюинговых компаниях, осуществляющая набор 
персонала на суда судовладельцев, была максимально результатив-
ной и эффективной.

Различные схемы деятельности крюинговых компаний пред-
полагают разные условия формирования финансового результата и 
оценку эффективности работы.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЮИНГОВЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

На сегодняшний момент Украина занимает 4 место в мире как 
страна-поставщик рабочей силы на рынке труда в сфере морской 
деятельности. Численность украинских моряков на рынке труда 
составляет от 80 до 100 тыс. чел. (одесский сектор при этом оце-
нивается приблизительно в 75-80 тыс. моряков трудоспособного 
возраста) [1].

Украинский рынок труда моряков имеет ярко выраженную 
экспортную направленность. С момента обретения Украиной неза-
висимости получили распространение первые агентства, занимаю-
щиеся посреднической деятельностью по трудоустройству моря-
ков, так называемые крюинговые предприятия.

Предметом профессиональной деятельностью крюингово-
го предприятия является оказание посреднических услуг между 
судовладельцем или оператором судна, имеющим определенные 
потребности в плавсоставе, и моряком, желающим найти или сме-
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нить работу. В Украине функционирует сотни фирм, которые пред-
лагают крюинговые услуги для морских специалистов. В настоя-
щее время крюинговые компании так или иначе присутствуют в 
любом портовом городе на территории Украины (в Одессе -более 
200, по 30-35 в Мариуполе и Севастополе, до 15-20 в других пор-
товых городах) [2].

Современные условия функционирования компаний судовла-
дельцев обусловливают то, что услуги украинских моряков поль-
зуются определенной популярностью. Судовладельцы экономят на 
питании экипажа, расходы на которое могут составлять 5-6 дол. 
США в день. Уровень заработной платы украинского моряка, в 
среднем, составляет от 500 до 1500 дол. США в месяц, что в не-
сколько раз меньше, чем у моряков из стран Западной Европы или 
Северной Америки.

С целью защиты украинских моряков крайне необходимой 
была ратификация Конвенции Международной организации тру-
да «О труде в морском судоходстве» 2006 г. (MLC-2006), которая 
вступила в силу 20 августа 2013 г. MLC представляет собой зна-
чительный шаг вперед по улучшению трудовых прав и трудовых 
стандартов для украинских моряков, так как, закрепляет их права 
на безопасное и надежное рабочее место, справедливые условия 
занятости, достойные условий жизни и труда и т.д.

В связи с вступлением в силу MLC-2006, украинские крю-
инговые предприятия обязаны пройти сертификацию по новым 
международным стандартам и подтвердить свое право на занятие 
этим видом деятельности. По оценкам экспертов, ряд крюинговых 
предприятий будут вынуждены уйти с рынка, так как условия их 
деятельности не соответствует требованиям Конвенции.

Кроме того, согласно Конвенции крюинговые предприятия 
отныне не должны взымать плату за поиск рабочих мест, а визу мо-
ряка должен оплачивать работодатель. Моряки обязаны лишь не-
сти расходы, связанные с получением медицинского сертификата, 
национальных удостоверений, паспорта или аналогичных личных 
проездных документов. Новый подход, с одной стороны, активно 
поддерживается различными Ассоциациями и профсоюзами мо-
ряков, а, с другой стороны, вызывает резкий протест со стороны 
многих крюинговых предприятий.

Таким образом, несомненно, что ратификация Украиной 
Конвенции MLС-2006 — это положительный шаг, так как способ-
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ствует развитию легального крюингового бизнеса, с гарантиями и 
социальной защищенностью моряков. Но в то же время, она озна-
чает пересмотр сути и особенностей крюинговой деятельности в 
Украине в ближайщее время.
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ПРОБЛЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МОРЯКІВ УКРАЇНИ

Проблема порушення трудових прав моряків України є го-
строю, особливо в умовах фінансової кризи, кризи в судноплавстві 
та дисбалансу попиту та пропозиції моряків України, особливо в 
секторі рядового складу. Це призводить до того, що моряки обме-
жені у виборі роботи та змушені погоджуватись на несприятли-
ві умови праці з високим ступенем ризику невиплати заробітної 
платні, допомоги по страхових випадках (у випадках смерті моряка 
на службі, втратою працездатності, травмами) [1, с. 8].

У 2006 р. під егідою Міжнародної організації праці була при-
йнята Конвенція про працю в морському судноплавстві (далі — 
Конвенція), яка покликана регулювати трудові відносини та від-
носини з приводу пенсійного забезпечення моряків держав, які 
ратифікували дану конвенцію [2]. Конвенція встановлює низку 
важливих вимог в частині порядку найму моряків на роботу, оформ-
лення договору найму, відповідальності крюїнгових агентств, що 
працюють на території держави-учасниці за дотримання положень 
Конвенції. Іншими словами питання, більшість з яких Україна об-
ходила стороною у їх вирішенні.

В доповіді Н.І.Карпачової «Про стан дотримання та захист 
прав моряків в Україні» особлива увага приділяється проблемам 
та питанням забезпечення соціальними гарантіями моряків. Для 
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вирішення даних проблем омбудсмен пропонує нашій країна ра-
тифікувати дану Конвенцію, яка передбачає механізм соціального 
захисту моряків і створення системи обов’язкового страхування. 
Вона зобов’язує судновласників укладати контракт з моряком, ле-
галізувати його заробітну плату, виплачувати компенсації сім’ям 
моряків [3, с. 12].

Що стосується питання пенсійного забезпечення моряків, то 
тут також спостерігається ряд особливостей. Відповідно до Зако-
ну України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання» право на отримання пенсій за рахунок солідарної системи 
пенсійного страхування мають винятково ті громадяни, які за-
страховані в системі загальнообов’язкового державного пенсійно-
го страхування в порядку, передбаченому цим Законом, та мають 
необхідний для призначення відповідного виду пенсії страхових 
стаж [4]. При цьому загальнообов’язковому державному пенсій-
ному страхуванню підлягають громадяни, які працюють в Україні 
на підприємствах, створених відповідно до законодавства України 
або на їхніх філіях/представництвах за кордоном, а також пред-
ставництвах іноземних підприємств, які функціонують на терито-
рії України (в такому разі вказані роботодавці сплачують до Пен-
сійного Фонду України (далі — ПФУ) відповідні страхові внески, 
чим забезпечують накопичення страхового стажу своїх працівни-
ків, необхідного для нарахування відповідних пенсій).

Українські моряки працюють на суднах під іноземним прапо-
ром, що належить іноземним компаніям, які і слугують в якості ро-
ботодавців у відносинах із моряками. Зрозуміло, що іноземні ком-
панії — судновласники не сплачують страхових внесків до ПФУ, 
у зв’язку з чим період роботи українського моряка на іноземному 
судні, як правило, не включається до складу страхового стажу та не 
береться до уваги при розрахунку пенсії.

Описуючи варіанти вирішення згаданої проблеми, слід зазна-
чити, що на міжнародному рівні питання пенсійного забезпечення 
працівників-мігрантів врегульовано міждержавними угодами про 
співробітництво в сфері соціального захисту, які, як правило, пе-
редбачають взаємне врахування страхового стажу особи, накопи-
ченої за законодавством однієї договірної держави, при визначені 
розміру пенсії в другій договірній державі — за місцем основного 
проживання такої особи.
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Іншим варіантом вирішення проблеми врахування періоду 
роботи вітчизняних моряків на іноземних суднах є добровільна 
участь моряків у солідарній системі пенсійного страхування, яка 
реалізуються через укладення договору про добровільну участь 
у даній системі між моряком та територіальним органом ПФУ за 
місцем проживання останнього, а також добровільної сплати стра-
хових внесків до ПФУ вказаним морякам в порядку та розмірах, 
передбачених договором.

Важливе значення для забезпечення та гарантування прав 
морякам відіграє Профспілка працівників морського транспорту 
України (ППМТУ). І хоча спочатку дана профспілка не відзна-
чилися особливим впливом на соціальний захист моряків, однак 
завдяки тісному зв’язку з Міжнародною федерацією робітників 
транспорту (далі — ITF), ППМТУ все ж вдалось суттєво покращи-
ти соціально-економічні умови українських моряків, а саме підви-
щити рівень заробітної плати, отримати можливість для моряків 
працювати під зручним прапором та закріпити це підписанням від-
повідного колективного договору, укладеного ITF [5, с. 149].

Однак, питання захисту моряків, які не належать до морської 
профспілки, залишається відкритим.

Саме тому, на законодавчому рівні, шляхом узгодження на-
ціональних норм із нормами міжнародного права, необхідно ви-
рішити ряд таких питань, як:

1. Запровадити взаємне врахування страхового стажу осо-
би, накопиченої за законодавством однієї договірної держави, при 
визначені розміру пенсії в другій договірній державі — за місцем 
основного проживання такої особи.

2. Посилити значення та створити сприятливі умови для 
функціонування та діяльності українських морських профспілок, 
які б здійснювали захист прав не тільки моряків-членів таких 
об’єднань, а й усіх інших моряків.

3. Збільшити участь моряків у недержавному пенсійному за-
безпеченні.

Таким чином, реалізація запропонованих заходів дозволить 
покращити систему соціального захисту моряків України.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
СУДОСТРОЕНИЯ В УКРАИНЕ

До 1991 г. отрасль судостроения в Украине, в рамках Совет-
ского Союза, занимала одну из лидирующих позиций в мире, обес-
печивая треть мирового военного и гражданского судостроения. 
Но со временем позиции, которые занимала отечественная отрасль 
судостроения, были практически безвозвратно утрачены. В период 
с 2002 по 2009 гг. было расторгнуто около 20 % контрактов на стро-
ительство судов, размещенных на украинских судостроительных 
заводах.

На сегодняшний момент лидерами на мировом судострои-
тельном рынке являются Китай (38 %), Южная Корея (33 %) Гер-
мания, Италия, Финляндия и другие европейски е страны (6 %) 
[1]. Одной из приоритетных целей государственной политики 
Украины должно быть возрождение отрасли судостроения, а име-
ющийся ресурсный потенциал создает условия для достижения 
указанной цели.

К основным проблемам, которые сдерживают развитие отече-
ственной отрасли судостроения, относятся, в первую очередь, низ-
кий уровень загрузки производственных мощностей, значительный 
рост затрат при строительстве судов, отсутствие распространен-
ной во многих странах практики финансирования судостроения с 
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рассрочкой платежей, в том числе с использованием системы ли-
зинга. Украинские банки практически не предоставляют кредиты 
в целях покупки судов, что связано с рискованностью и достаточно 
длительной окупаемостью подобных инвестиционных проектов.

Таким образом, существующие проблемы привели к тому, 
что судостроительные предприятия Украины загружены в сред-
нем на 25 — 30 % имеющегося потенциала и ориентированы на 
выполнение небольшого количества экспортных заказов на строи-
тельство деталей судов.

В последние несколько лет на государственном уровне осу-
ществляются попытки возрождения отечественной отрасли судо-
строения, которые пока не привели к реальным положительным 
результатам. так, согласно распоряжению КМУ № 581-р от 6-го 
мая 2009 г. одобрена Стратегия развития отрасли судостроения на 
период до 2020 г. Основной задачей этой стратегии является воз-
рождение отрасли судостроения в Украине и ее статуса морской 
державы.

К основным направлениям развития отрасли судостроения в 
Украине необходимо отнести следующие:

– государственное стимулирование деятельности научно-
технических и проектно — конструкторских учреждений и орга-
низаций в сфере судостроения;

– проведение модернизации, технического переоснащения 
и обеспечения эффективного использования производственных 
мощностей судостроительных заводов;

– усовершенствование нормативно-правовой базы по вопро-
сам стимулирования развития судостроения в Украине;

– внедрение льготного кредитования для отечественных 
компаний, заинтересованных в приобретении продукции судо-
строения;

– продвижение новых видов отечественной продукции судо-
строения на мировой рынок;

– привлечения стратегических инвесторов путем предостав-
ления льготных для них условий.

С 23 сентября 2013 г. Министерство промышленной полити-
ки разрабатывает возможности предоставления государственных 
гарантий для привлечения иностранных кредитов на украинские 
предприятия судостроительной отрасли в объеме около 5 млрд. 
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грн. [2] Особенно актуальным этот вопрос встал в связи с вступле-
нием в силу Закону Украины «О морских портах».

Кроме того, идет активная работа над размещением 
государственных заказов на строительство судов и плавучих кон-
струкций, а именно на технику для проведения дноуглубительных 
работ в портах.

Однако, не смотря на позитивность подобных мероприятий, 
их все равно недостаточное количество. Для кардинальных изме-
нений в сфере судостроения в Украине речь должна идти о масш-
табной реструктуризации морехозяйственного комплекса в целом.
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КОНЦЕСІЯ ЯК НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНА 
ФОРМА РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ 

ТОРГІВЕЛЬНИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

Ефективне функціонування морського транспорту є необхід-
ною умовою становлення України як морської держави, сталого 
розвитку її транспортного комплексу та економіки в цілому. Гео-
графічне розташування України сприяє розвитку її транспортного 
потенціалу, інтеграції у світову транспортну систему, насамперед 
як держави, що має можливість забезпечити транзитне перевезен-
ня вантажів через центр Європи найкоротшим шляхом [1].

Таким чином, в зв’язку з реформуванням морської галузі 
України, стратегічним планування її розвитку, питання концесії, 
як форми розвитку діяльності торгівельних морських портів стає 
вкрай актуальним.

Концесія — надання з метою задоволення громадських по-
треб уповноваженим органом виконавчої влади чи органом місце-
вого самоврядування на підставі концесійного договору на плат-
ній та строковій основі юридичній або фізичній особі (суб’єкту 
підприємницької діяльності) права на створення (будівництво) та 
(або) управління (експлуатацію) об’єкта концесії (строкове платне 
володіння), за умови взяття суб’єктом підприємницької діяльності 
(концесіонером) на себе зобов’язань по створенню (будівництву) 
та (або) управлінню (експлуатації) об’єктом концесії, майнової від-
повідальності та можливого підприємницького ризику [2].

Концесії — це найбільш ефективна на даний час система для 
залучення приватного сектору до розвитку морських портів і їх 
експлуатації, оскільки в цьому випадку порти залишаються у дер-
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жавній власності, а інвестори отримують гарантії захисту вкладе-
них коштів, можливість прогнозованої довгострокової роботи, роз-
вивається інфраструктура портів, зношеність якої сьогодні складає 
близько 70 %.

Після вступу в силу Закону України «Про морські порти Укра-
їни» з’явилася необхідна нормативно-правова база для залучення 
приватних коштів до галузі портового господарства.

У вищезгаданому Законі відносини з приводу концесії вре-
гульовано спеціально у ч. 2 ст. 23 і ч. 1 ст. 26. Їхні положення під-
тверджують альтернативність цих відносин щодо приватизації. 
Видається, що приватизація у морських портах не набуде значного 
поширення в Україні, тож великі інвестиції можна залучати в пор-
тове господарство на основі договорів концесії. На підтвердження 
даної тези можна навести такі факти: Закон передбачає, по-перше, 
що все стратегічне майно, тобто акваторії, гідротехнічні споруди, 
причальні стінки, інфраструктура загального користування пере-
йде до Адміністрації морських портів — новоствореного держав-
ного підприємства, по-друге Закон «Про морські порти України» 
чітко вказує на те, що Адміністрація не може бути приватизована, 
адже власне самі порти, як державні підприємства, після реоргані-
зації стануть державними стивідорними компаніями, що дозволить 
їм виступати партнерами інвесторів у реалізації проектів розвитку 
і модернізації портів на засадах державно-приватного партнерства.

Що ж до стратегічних об’єктів портової інфраструктури, то їх 
приватизувати взагалі неможна. У загальній формі забороняється 
їх передача й у концесію, але стосовно цього є важливі винятки. 
Причали, залізничні та автомобільні під’їзні шляхи (до першого 
розгалуження за межами території порту), лінії зв’язку, засоби те-
пло-, газо-, водо– та електропостачання, інженерні комунікації мо-
жуть передаватися в концесію у складі єдиних майнових комплек-
сів. Таким чином, концесійний договір має укладатися на єдиний 
майновий комплекс, до складу якого можуть входити перераховані 
вище об’єкти [3].

Особливо хотілося б зауважити, що в цих нормах відобра-
жається та знаходить свій розвиток принцип збереження в дер-
жавній власності стратегічних об’єктів портової інфраструктури 
морського порту (п. 8 ст. 4 Закону «Про морські порти України»), 
що є важливим фактором для розвитку та накопичення державної 
власності [3].
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Крім того, така форма державно-приватного партнерства як 
концесія вигідна також своїм відплатним характером, оскільки 
концесіонер зобов’язується виконувати грошові відрахування кон-
цесієдавцю.

Концесійні платежі — це економічна основа концесійної 
моделі. Українське законодавство визначає розмір концесійно-
го платежу, виходячи з вартості основних фондів об’єкта конце-
сії. Однак, з точки зору економіки, ймовірно більш прогресивним 
було б визначення розміру концесійного платежу за результатами 
концесійного конкурсу, як платежу, що запропонував переможець 
конкурсу, який забезпечує найнижчі тарифи та інші найвигідніші 
умови. Проблема сучасної української методики розрахунку кон-
цесійних платежів може розглядатись з двох точок зору: державно-
орієнтованої та соціально-економічної.

Державно-орієнтований підхід означає максимальний захист 
економічних інтересів держави як власника об’єктів концесії. У абз. 
1 п. 1 ст. 12 Закону «Про концесії» проголошується правило, що кон-
цесійні платежі вносяться незалежно від наслідків господарської 
діяльності. Концепція обчислення платежів від вартості основних 
фондів створює однозначну та зрозумілу економічну прив’язку, яка 
мінімізує концесійні ризики держави-концесієдавця [2].

З точки зору соціально-економічного підходу, концесійний 
платіж, який визначається вартістю основних фондів, є недостат-
ньо ефективним, оскільки він не стимулює підвищення рівня ви-
робництва та зменшення витрат. Споживачі зацікавлені в тому, 
щоб концесіонер запроваджував найнижчі тарифи, а зниження та-
рифів можливо лише при зменшенні витрат на виробництво. Тут 
концесійний платіж, що визначається вартістю основних фондів, 
може стати недоліком.
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ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОГО 
ПАРОПЛАВСТВА В УКРАЇНІ

Розвиток морської галузі відіграє для України важливу роль 
у міжнародних зв’язках. Беззаперечними є економічні та соціаль-
ні вигоди від формування національних пароплавних компаній. 
Але, на жаль, їх розвиток на сучасному етапі демонструє тенденції 
регресу. Актуальним питанням є можливість створення судоход-
них компаній з урахуванням комунальних інтересів, що є одним із 
можливих способів реанімації галузі.

Питання розвитку комунального пароплавства в Україні по-
требує більш детального правового забезпечення. Але, для ство-
рення працюючої системи комунальних пароплавств, надзвичайно 
важливим є розробка основних принципів функціонування та роз-
витку такого роду підприємств. Одним із можливих прикладів іс-
нування сумісних комунальних підприємств є форма акціонерного 
товариства.

Історія, в свою чергу, наводить нам вдалі приклади існування 
судноплавних компаній у вигляді акціонерних товариств. Достатня 
кількість фактів вдалого існування такого роду акціонерних това-
риств дає розуміння та підкреслює вдалу форму організації судно-
плавних компаній. Так, однією з найбільших судноплавних компа-
ній створеною у формі акціонерних товариств було «Чорноморське 
товариство пароплавів», засноване в Одесі 16 травня 1833 року, 
наступним не менш вдалим прикладом є «Російське товариство 
пароплавства і торгівлі», що функціонувало на Чорноморському 
побережжі в 1856 — 1918 роках. Ще одним вдалим прикладом 
створення акціонерної компанії було товариство «Добровільного 
флоту» («Доброфлот»), створене в 1878 році [3]. Згадані органі-
зації є дуже вдалими історичними прикладами особливо з огляду 
на те що вони мали схожі принципи створення та функціонуван-
ня: державна підтримка та стимулювання розвитку, без активного 
втручання в діяльність компанії є першим принципом розвитку.

Комерційний характер створюваних підприємств, безпере-
чно, не без соціальної складової — без даного компонента не-



314

можлива активна підтримка держави. Розроблення використання 
в теорії та запровадження в практику основних засад і механізмів 
діяльності комунальних пароплавств з метою задоволення соці-
альних та економічних потреб України, посилення позиції України 
серед провідних морських держав, як це передбачено Морською 
доктриною України до 2035 року, затвердженою постановою Ка-
бінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 року № 1307, має бути 
в якості пріоритетів національних інтересів України у сфері мор-
ської діяльності [4].

Прикладів створення судноплавних компаній на праві влас-
ності територіальних громад та їх об’єднань із залученням коштів 
зацікавлених підприємств, мешканців міст та підприємців в історії 
України ми не знаходимо, хоча ст. 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» передбачає пряму компетенцію 
сільських, селищних, міських рад, щодо створення, ліквідації та 
реорганізації та перепрофілювання підприємств, установ та орга-
нізацій комунальної форми власності відповідної територіальної 
громади. Актуальним є принцип — створення судноплавних ком-
паній на праві власності територіальних громад та їх об’єднань із 
залученням коштів зацікавлених сторін. Стаття 27 вищезгаданого 
закону стверджує, що заснування будь-якої істотної економічної 
структури, пов’язаної з морським господарством, підлягає узго-
дженню з органами самоврядування відповідних територіальних 
громад, отже, робимо висновок, що законодавець уже передбачив 
заданий вектор розвитку комунального мореплавства в Україні.

На основі вищевикладеного, ми можемо виділити основні 
принципи розвитку та функціонування комунального мореплав-
ства в Україні: 1. державна підтримка та стимулювання розвитку, 
без активного втручання в діяльність компанії; 2. соціальна скла-
дова (соціальна корисність); 3. розроблення і використання в теорії 
та запровадження в практику основних засад і механізмів діяль-
ності спільних комунальних пароплавств; 4. створення судноплав-
них компаній на праві сумісної власності територіальних громад 
та їх об’єднань із залученням коштів зацікавлених підприємств, 
мешканців міст та підприємців.
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ПРО ПРОГРАМУ ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРИДУНАЙСЬКОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО СУБРЕГІОНУ

Реалізацією планів та програм економічного розвитку приду-
найського економічного регіону займається департамент економіч-
ного розвитку і торгівлі одеської обласної державної адміністрації 
(далі — Департамент). Департамент — є структурним підрозділом 
Одеської обласної державної адміністрації, що утворюється голо-
вою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в меж-
ах Одеської області забезпечує виконання покладених на нього за-
вдань.

Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалі-
зації на території Одеської області: регіонального планування під-
вищення конкуренто-спроможності; упровадження стратегічних 
планів економічного розвитку; сприяння вітчизняним та інозем-
ним інвестиціям.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації» та пункту 2 рішення Одеської обласної ради 
від 26 квітня 2012 року N 432-VI «Про затвердження Стратегіч-
ного плану підвищення конкурентоспроможності та економічно-
го розвитку Придунайського економічного субрегіону на 2012 — 
2022 роки» був розроблений стратегічний план економічного 
розвитку Одеської агломерації на основі досягнення консенсусу, а 
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також раніше отриманих даних в результаті аналізу існуючої ситу-
ації та даних SWOT-аналізу [1].

Завдяки стратегічному плану економічного розвитку Одесь-
кої агломерації місцева влада визначила важливі напрями розвитку. 
Вона визначила пріоритети у галузі інвестування, перелік місцевих 
послуг і заохочень для інвесторів та обсяг їх надання відповідно до 
пріоритетності перспективної інвестиції, сформувала бази даних 
інвестиційних менеджерів, фахівців у галузі бізнес-планування, 
зробила детальний опис процедур та умов продажу та/або оренди 
ділянок і майна та ін.

Реалізація інвестиційних проектів і впровадження інвести-
ційної політики передбачає вирішення комплексу важливих пи-
тань таких, як визначення територій пріоритетного інвестиційного 
розвитку, визначення форм та видів залучення інвестицій у розви-
ток регіону, дотримання принципів приватно-публічного партнер-
ства тощо.

Крім стратегічного плану була затверджена програма сталого 
розвитку промисловості Одеської області на 2013-2015 роки. Про-
грамою було визначено пріоритетні напрями розвитку промисло-
вого комплексу та ряд конкретних напрямків, що будуть «точками 
росту» та сприятимуть забезпеченню підвищення ефективнос-
ті виробничо-господарської діяльності, оптимізації виробничих 
потужностей, оновлення обладнання в перспективних секторах 
комплексу, а саме машинобудуванні, хімічній та фармацевтичній 
промисловості, легкій та харчовій промисловості, інших сферах, 
серед яких: розвиток пріоритетних галузей для потреб внутріш-
нього ринку, реалізація політики імпортозаміщення, в тому числі 
для споживання населенням; розвиток високотехнологічних пер-
спективних виробництв; підтримка регіонального виробника та 
підвищення конкурентоспроможності виробництва.

Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 р. 
№ 428 «Про затвердження Програми комплексного розвитку 
Українського Придунав’я на 2004-2011 роки» чітко визначено, що 
Придунав’я є унікальною частиною території Одеської області, яка 
має ряд особливостей, а отже вимагає реалізації специфічних захо-
дів, направлених на покращення соціально-економічного розвитку 
території. Таким чином, ми розуміємо, що це вимагає і певних осо-
бливих організаційно-управлінських підходів [2].
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Фінансування певних напрямів діяльності, зокрема модерні-
зації, ремонту, реконструкції та будівництва гідротехнічних спо-
руд, інших об’єктів портової інфраструктури, може здійснюватися 
за рахунок коштів Державного бюджету України [3], або за раху-
нок коштів інвесторів. Тому для цього регіону задача залучити ін-
весторів є вкрай важливою, що і реалізується завдяки програмам й 
планам місцевої держадміністрації.

Міжнародне рейтингове агентство «Fitch Ratings» наприкінці 
2012 року присвоїло Одеській області довгостроковий рейтинг в 
іноземній і національній валютах «B», короткостроковий рейтинг 
в іноземній валюті «B» (прогноз «стабільний») та національний 
довгостроковий рейтинг «A (ukr)».

Варто відзначити важливий захід у Болграді, де 03.10.2013 р. 
пройшло засідання Круглого столу, присвяченого стратегії підви-
щення конкурентоспроможності українського Придунав’я, де були 
розглянуті питання, присвячені перспективам співпраці україн-
ських підприємств з румунськими.

Розвитком Придунайського субрегіону зацікавлені не тільки 
представники держадміністрації, а й представники USAID ЛІНК, 
які підписали Протокол про наміри розробити та впровадити стра-
тегію підвищення конкурентоспроможності й економічного роз-
витку Придунайського субрегіону з керівниками Одеської облас-
ті та громад, що об’єднались у субрегіон. За 2012 рік в економіку 
Одеської області надійшло 418,3 млн. дол. США прямих іноземних 
інвестицій. Я вважаю, що це дуже високий показник для нашого 
регіону. Поступові кроки нашої влади до інтеграції з країнами За-
хідної Європи, завдяки інвестиціям, нададуть більше можливостей 
для розвитку усіх промислових галузей цього регіону.
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ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО 
КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В умовах глобалізації світова морська торгівля залишається 
найбільш дешевим, доступним та економічним видом транспор-
тування вантажів. Водночас, міжнародне судноплавство характе-
ризується високим рівнем капіталоємності, а також консолідації 
індустрії перевезень.

Фактична втрата Україною торговельного флоту державних 
судноплавних компаній, обмеженість інвестиційних ресурсів як у 
державі, так і в приватних структурах, високий рівень конкурен-
ції з боку потужних судноплавних компаній та операторів судно-
плавних ліній робить проблематичним відновлення національного 
судноплавства шляхом побудови нового флоту та адекватне вхо-
дження судноплавних компаній прапору України на світовий ри-
нок морських перевезень [3]. Серед основних проблем розвитку 
українських морських портів є:

1. зношеними є основні виробничі фонди, застарілі техноло-
гії, що використовуються при перевантаженні

2. неефективною є митно-тарифна політика;
3. відсутні гарантії збереження вантажів та їх своєчасної пе-

реробки;
4. розвиток пропускної спроможності здійснюється кожним 

портом самостійно, ізольовано від врахування інтересів інших 
портів, виходячи з власних можливостей залучення вантажопото-
ків що призводить до внутрішньої конкурентної боротьби;

5. питання розвитку пропускної спроможності портів вирішу-
ються без активного використання можливостей, які можуть бути 
мобілізовані з урахуванням регіональної значимості портів і на 
основі принципу регіональної концентрації ресурсів [1].

Виходячи з цього, основними пріоритетами роботи морегос-
подарського комплексу в умовах глобалізації є наступні:

1. Поєднання підприємницької ініціативи з ефективною дер-
жавною морською політикою. В цьому напрямку вже робляться 
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важливі кроки, зокрема, прийняття 13 червня 2013 р. Закону Украї-
ни «Про морські порти України», а відтак галузь розпочала роботу 
в якісно новому форматі — розмежування адміністративних та ко-
мерційних функцій, що дозволить залучити приватні інвестиції та 
збільшити вантажопотоки.

Задля забезпечення реалізації Закону України «Про мор-
ські порти» затверджено проект розпорядження «По затвер-
дження Стратегії розвитку морських портів України на період 
до 2038 року». Основними цілями та напрямками розвитку мор-
ських портів, згідно зі Стратегією є: забезпечення комплексного 
розвитку та підвищення конкурентоспроможності портової галу-
зі; забезпечення належного утримання, ефективного управління 
та використання стратегічних об’єктів портової інфраструктури; 
залучення на довгостроковий період приватних інвестицій для 
розвитку об’єктів портової інфраструктури; створення умов для 
провадження господарської діяльності в морському порту, рівного 
доступу до послуг, що надаються в морському порту; забезпечен-
ня безпеки мореплавства, життя і здоров’я людей та господарської 
діяльності, що провадиться в морському порту, безпечної експлу-
атації об’єктів портової інфраструктури; забезпечення екологічної 
безпеки відповідно до міжнародних стандартів.

Стратегія запроваджує планування розвитку галузі на корот-
кострокову (до 5 р.), середньострокову (до 10 р.) та довгострокову 
(до 25 р.) перспективу.

2. Відновлення національного судноплавства через створен-
ня міжнародного реєстру суден з метою залучення під Державний 
Прапор України суден. Для цього слід: розробити і ухвалити Зако-
ну України «Про створення міжнародного регістру (реєстру) суден 
України», внести змін до Податкового Кодексу України, Кодексу 
Торговельного мореплавства, якими передбачити пільговий режим 
оподаткування для судновласників, які здійснюватимуть переве-
зення під Державним Прапором України; підвищити безпеку суд-
ноплавства шляхом імплементації документів Міжнародної мор-
ської організації (IMO) щодо безпеки судноплавства та охорони 
навколишнього (природного) середовища;

3. Покращення управління морською галуззю, підвищення 
конкурентоспроможності українських портів через створення мор-
ських кластерів. Кластер — це добровільне об’єднання підпри-
ємств і організацій, що функціонують на певній території. Осно-
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вним завданням кластеру є оптимальне використання наявного 
економічного потенціалу регіону і галузі, об’єднання влади, бізне-
су і науки. Створення морських кластерів дозволить уникнути вну-
трішньої конкуренції за рахунок ефективного вантажорозподілу та 
впровадження науково-обґрунтованої системи спеціалізації портів 
та інших підприємств кластеру [2].

4. Вдосконалення митно-тарифної політики з метою залучен-
ня транзитних вантажів (зменшення тарифів на перевезення заліз-
ничним транспортом, спрощення процедури митного оформлення 
тарифних вантажів), стимулювання розвитку контейнерних пере-
везень.
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ЩОДО ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ОБОВ’ЯЗКОВИХ 
ПОСТАНОВ ПО ПОРТУ

1. Обов’язкові постанови по порту за правовою природою є 
локальним підзаконним нормативно-правовим актом, адже:

1) видаються Адміністрацією морських портів України 
(суб’єктом, який наділений державою владними повноваженнями 
щодо здійснення управління морськими портами) за узгодженням 
з капітаном морського порту та Державною інспекцією України по 
безпеці на морському транспорті (ч.1 ст. 19 Закону України (далі — 
ЗУ) «Про морські порти України»);

2) містять нормативні положення, спрямовані на врегулюван-
ня відносин та діяльності у порту, зокрема, правила забезпечен-
ня безпеки і порядку у морському порту, порядок охороні суден 
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і портових засобів, правила охорони навколишнього природнього 
середовища у морському порту, правила здійснення днопоглиблю-
вальних робіт тощо (ч.2 ст. 19 ЗУ «Про морські порти України»);

3) підлягають обов’язковій державній реєстрації в органах 
юстиції, у порядку встановленому для реєстрації нормативно-
правових актів обласних, Київської та Севастопольської місцевих 
державних адміністрації (ч.6 ст. 19 ЗУ «Про морські порти Украї-
ни»), а також обов’язковому опублікуванню в Повідомлення море-
плавцям України;

4) є обов’язковими для виконання усіма юридичними та фі-
зичними особами, що знаходяться у морському порту (ч.5 ст. 19 ЗУ 
«Про морські порти України»);

5) можуть бути оскаржені до адміністративного суду (ч.6 ст. 
19 ЗУ «Про морські порти України»);

6) мають певну структурованість та текстуальне вираження.
Наведені ознаки обов’язкових постанов по порту в повній мірі 

відповідають ознакам нормативно-правового акту, до яких у теорії 
права відносять наступні: 1) нормативно-правовий акт відображає 
інтереси держави та спрямований на врегулювання широкого кола 
відносин; 2) має певну структуру та зміст; 3) містить правила по-
ведінки загального характеру (норми); 4) приймається чітко визна-
ченим колом суб’єктів у встановленому процесуальному порядку; 
5) публікується у спеціальних офіційних виданнях; 6) має юридич-
ну силу, яка встановлює співвідношення нормативних актів між 
собою та обов’язковість їх виконання [1, стр. 125].

Щодо останньої ознаки нормативно-правового акт, яка при-
таманна й обов’язковим постановам по порту, то останні не пови-
нні звужувати зміст та обсяг існуючих прав суб’єктів портової ді-
яльності, передбачених Конституцією та законами України (ч.6 ст. 
19 ЗУ «Про морські порти України»), тобто повинні не суперечити 
законам, що випливає з загальнотеоретичного розуміння вищої 
юридичної сили законів над підзаконними нормативно-правовими 
актами (яким власно й є обов’язкові постанови по порту).

2. Більш детальна конкретизація положень, присвячених 
обов’язковим постановам по порту у ЗУ «Про морські порти Укра-
їни» (що знайшло своє вираження в окремій статті 17, що має на-
зву «Обов’язкові постанови порту») у порівнянні з Кодексом тор-
говельного мореплавства України, є позитивною, адже вирішує 
проблемні питання, які стосувались визначення підвідомчості 
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спорів щодо оскарження обов’язкових постанов по порту, а також 
обов’язковості останніх.

Наприклад, у постанові від 13 січня 2011 року по справі 
№ 20/202-09-5341 Вищий господарський суд України, скасовую-
чи постанову Одеського апеляційного господарського суду, прий-
шов до висновку, що «приймаючи Обов’язкові постанови началь-
ник порту діяв як орган управління державного підприємства ДП 
«МТП «Южний», тому, вони не є такими, що прийняті при здій-
сненні останнім владних управлінських функцій. Відтак, даний 
спір не є адміністративним, оскільки спірні правовідносини не є 
публічно-правовими, а правовідносини, з яких виник спір, мають 
господарський характер» [2].

В свою чергу, в постанові від 5 березня 2013 року по адміні-
стративній справі № К/9991/8015/12 Вищий адміністративний суд 
України, задовольняючи касаційну скаргу виконуючого обов’язки 
капітана Державного підприємства «Бердянський морський тор-
говельний порт» Левченка Сергія Борисовича, зазначив, що по-
силання нижчестоящих судів на те, що позивач не зобов’язаний 
виконувати постанови по ДП «Бердянський МТП», у зв’язку з 
регістра цією їх в органах юстиції, є помилковими. Як зазначив 
ВАСУ, системний аналіз норм Положення про державну реєстра-
цію нормативно-правових актів міністерств та інших органів ви-
конавчої влади, затвердженого постановою КМУ від 28 грудня 
1992 року № 731, «дозволяє дійти до висновку, що начальник мор-
ського порту не відноситься до переліку суб’єктів, акти яких під-
лягають державній реєстрації» [3].

Тож, положення ЗУ «Про морські порти України», який на-
був чинності 13 червня 2013 року, визначають, по-перше, підві-
домчість спорів про скасування обов’язкових постанов адміні-
стративним судам, по-друге, встановлюють їх обов’язковість для 
суб’єктів портової діяльності, однак лише після державної реє-
страції (обов’язкових постанов по порту).

3. З урахуванням того, що обов’язкові постанови є 
нормативно-правовим актом, особливості їх судового оскарження 
визначаються статтею 171 Кодексу адміністративного судочин-
ства (далі — КАСУ) (положення якої стосуються саме оскарження 
нормативно-правових актів).

Адміністрація морських портів є суб’єктом владних повнова-
жень (державним унітарним підприємством, якому відповідні по-
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вноваження делеговані законом), однак не є ані органом місцевого 
самоврядування, ані органом державної влади, що з урахуванням 
системного тлумачення ст. 18 та ст. 171 КАСУ дає змогу зроби-
ти висновок, що предметна підсудність справ щодо оскарження 
обов’язкових постанов по порту у зазначеному кодексі не визна-
чена. У зв’язку з цим повинно застосовуватись правило ч.5 ст. 
18 КАСУ: у разі невизначеності цим Кодексом предметної підсуд-
ності адміністративної справи така справа розглядається місцевим 
адміністративним судом за вибором позивача (тобто або місцевим 
загальним судом як адміністративним, або окружним адміністра-
тивним судом).

Необхідно порекомендувати суб’єктам господарювання та 
іншим особам щодо оскарження обов’язкових постанов по порту 
звертатись саме до окружних адміністративних судів, що зумов-
лено більш швидким розглядом справ у цих судах (на практиці), 
а також більшим професіоналізмом суддів, зумовлених їх саме 
адміністративно-правовою спеціалізацією.
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ОКРЕМІ РИЗИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕСІЙНИХ 
ПРОЕКТІВ В МОРСЬКИХ ПОРТАХ

Як відомо, 15 жовтня 2012 року Кабінет Міністрів України 
прийняв Постанову № 1055 «Деякі питання надання в концесію 
об’єктів державної власності» згідно з якою 18 морських портів 
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України можуть передаватися в концесію з можливістю реалізації 
декількох концесійних проектів в кожному порту. Концесія є опти-
мальним механізмом залучення інвестицій в морські порти.

Згідно із Законом України «Про концесії» від 16.07.1999 р. 
концесія — надання з метою задоволення громадських потреб 
уповноваженим органом виконавчої влади чи органом місцевого 
самоврядування на підставі концесійного договору на платній та 
строковій основі юридичній або фізичній особі (суб’єкту підпри-
ємницької діяльності) права на створення (будівництво) та (або) 
управління (експлуатацію) об’єкта концесії (строкове платне во-
лодіння), за умови взяття суб’єктом підприємницької діяльності 
(концесіонером) на себе зобов’язань по створенню (будівництву) 
та (або) управлінню (експлуатації) об’єктом концесії, майнової від-
повідальності та можливого підприємницького ризику.

Отже, виходячи із вказаного визначення, концесія може 
передбачати як будівництво нових об’єктів (у світовій практи-
ці — greenfield concession), так і здійснення концесійної діяль-
ності на базі існуючих об’єктів (у світовій практиці — brownfield 
concession).

Згідно із Методикою розрахунку концесійних платежів, за-
твердженою Постановою КМУ від 12 квітня 2000 р. № 639, кон-
цесійний платіж за право на управління (експлуатацію) цілісним 
майновим комплексом розраховується, виходячи із вартості майна, 
що передається в концесію. Також Методика визначає порядок роз-
рахунку концесійних платежів за право на створення (будівництво) 
об’єкта концесії. Вказується, що концесійний платіж за право на 
створення (будівництво) об’єкта концесії розраховується виходя-
чи з експертної оцінки його майбутньої вартості. Слід зазначити, 
що такий підхід законодавця до визначення розміру концесійних 
платежів за право на створення об’єкта концесії слід вважати не-
справедливим та таким, що не стимулює потенційного інвестора 
до вкладання коштів у будівництво. Для підвищення рівня зацікав-
леності інвесторів в укладанні договорів концесії доцільним є удо-
сконалення чинної Методики розрахунку рівня концесійних пла-
тежів. Для цього, з урахуванням зарубіжного досвіду, необхідно 
поділити концесійний платіж за право на створення (будівництво) 
об’єкта концесії на дві складові, де одна частина — це фіксова-
ний платіж за використання території концесіонером, а інша — це 
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платіж, що змінюється в залежності від вантажообігу збудованого 
об’єкта концесії. Видається, що такі правила розрахунку є більш 
справедливими та враховують індивідуальні показники кожного 
терміналу, що дозволяє знизити ризики концесіонера по сплаті 
концесійних платежів особливо на початкових стадіях концесій-
них проектів.

Також концесієдавці можуть встановлювати розмір конце-
сійних платежів після ретельної оцінки інших джерел фінансових 
надходжень від концесій наприклад таких, як податки. Останні, 
зазвичай, генерують більше доходів для концесієдавців упродовж 
життєвого циклу концесії, ніж концесійні платежі [1, c. 30].

Щодо концесії на управління (експлуатацію), то головний ри-
зик, пов’язаний із передачею в концесію об’єктів вже наявної інф-
раструктури, полягає у правильності оцінки вартості цієї інфра-
структури. Адже активи, що передаються в концесію, досить часто 
можуть бути у значно гіршому стані, ніж первісно зазначається та 
таким чином від концесіонера вимагається набагато більше інвес-
тицій для ефективного та прибуткового функціонування концесій-
ного проекту. Саме тому ретельна та точна оцінка вартості активів, 
що передаються у концесію, є однією з головних передумов її май-
бутньої ефективності.

Що стосується строків концесійних договорів, то Європей-
ський Союз пропонує визначати максимальний період концесії до 
30 років [2, c. 5]. Як відзначають спеціалісти такий строк є опти-
мальним, адже «… не завжди концесіонер здійснює роботи таким 
чином, що портова адміністрація буде задоволена. Водночас, до-
строково припиняти договори концесії доволі важко, оскільки вни-
кають багато складних питань, наприклад щодо відшкодування 
шкоди по інвестиціям і т.п.» [3, c. 52]. Закон України «Про морські 
порти України» визначив строк оренди, а за змістом Закону і дого-
ворів концесії в морських портах — до 49 років, що відрізняється 
від загальноприйнятої європейської практики. Така норма Закону 
«Про морські порти України» кореспондує із положеннями Зако-
ну України «Про концесії», де вказано що концесія укладається на 
строк від 10 до 50 років, і обґрунтовується тим фактом, що більш 
тривалий строк концесійного договору стимулює концесіонера 
вкладати більше інвестицій. Водночас, загальне правило щодо 
строку дії договору концесії до 30 років з можливістю його продо-
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вження дозволить знизити ризики держави, пов’язані із неналеж-
ним виконанням концесіонером умов договору концесії.

Також необхідно враховувати той факт, що підвищені ризи-
ки концесіонера зумовлюються тим, що окремі способи зниження 
підприємницьких ризиків в договорах концесії не можуть бути за-
стосовані. Адже, відповідно до умов концесійного договору конце-
сіонер, зазвичай, не має права скорочувати чисельність працівни-
ків, існують обмеження щодо дій по реорганізації підприємств в 
рамках концесійних проектів. Також згідно із ст. 20 Закону України 
«Про концесії» «передача об’єктів у концесію не зумовлює пере-
хід права власності на цей об’єкт до концесіонера та не припиняє 
права державної чи комунальної власності на ці об’єкти». Це об-
межує право концесіонера на передачу об’єкта концесії у заставу, 
наприклад, з метою отримання кредиту для розвитку діяльності 
в рамках концесії. Саме тому держава має запроваджувати окре-
мі заходи зниження підприємницьких ризиків інвесторів, зокрема 
шляхом надання більш дешевих кредитів, створення стимулюючих 
умов діяльності в морських портах, наприклад, це може бути зро-
блено шляхом відновлення режимів спеціальних економічних зон 
в морських портах.

З огляду на велику значущість морських портів як для еко-
номіки регіону, так і для економіки держави в цілому необхідно 
враховувати та за можливістю мінімізовувати всі ризики, пов’язані 
із концесійною діяльністю в морських портах — як з боку концесі-
єдавців, так і з боку концесіонерів.
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БУДІВНИЦТВО ОБЄКТІВ ПОРТОВОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ: ТЕОРЕТИЧНІ 

ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Питання пов’язанні з будівництвом об’єктів портової інф-
раструктури не стали предметом наукових дискусій, між тим є 
предметом правозастосовчої практики. На сторінках періодичних 
видань постійно йде мова про проблеми пов’язані з відсутністю 
розвинутої інфраструктури у портовій зоні [1, с.12]; необхідністю 
реалізації проектів пов’язаних з розміщенням виробничих потуж-
ностей на прилеглих до порту і, утворених за рахунок акваторій, 
додаткових територіях [2, с.37]; будівництвом естакади та сухого 
порту [3, с.18] і т.д..

З прийняттям Закону України «Про морські порти України» 
від 17.05.2012 р. [4] (далі по тексту Закон про порти) портове гос-
подарство отримало новий підхід до визначення правового статусу 
морського порту, системи управління з розмежуванням функцій 
державного управління безпекою мореплавства та господарської 
діяльності, залучення інвестицій щодо інфраструктури порту та 
інше. Як зазначено у наукових публікаціях, законодавець відій-
шов від моделі «порт-інстумент» та перейшов до моделі «порт-
володарь», відповідно з якою порт являється власником базової 
інфраструктури морського порту та одночасно реалізує функції 
регулюючого органу [5, С. 96].

Між тим, слід констатувати, що правове регулювання питан-
ня будівництва, реконструкції об’єктів портової інфраструктури 
залишилося рамковим, а змістовна конструкція статті 5 Закон про 
порти носить відсильний характер. Аналіз тексту даної статті до-
зволяє дійти висновку, що мова йде про будівництво лише нових 
морських портів, отже питання реконструкції (розширення) ді-
ючих морських портів законодавець залишив без уваги. Поряд з 
цим, як правило частина інфраструктури будується на морській 
акваторії, тобто на землях водного фонду, частина — на штучно 
створених земельних ділянках, частина на землях транспорту все 
це є свідченням низки невирішених проблем законодавчого рівня 
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пов’язаних з дозвільними документами, порядком веденням в екс-
плуатацію та конфліктами між органами місцевого самоврядуван-
ня та органами виконавчої влади.

Для з’ясування питання щодо будівництва нових морських 
портів слід звернутися до дефініції «об’єкт будівництва», що ха-
рактеризується наступними ознаками: наявністю проектної до-
кументації, дозволу на будівництво відповідно до законодавства 
у сфері регулювання містобудівної діяльності; віднесенням до 
об’єктів капітального типу; стабільністю і наявністю ознак нерухо-
мості (зв’язок із землею та неможливість переміщення без їх зне-
цінення (ст. 181 ЦК України); є результатом будівельного процесу; 
довготривалістю в експлуатації або експлуатація до повного зносу; 
оборотоздатністю, що пов’язано з питаннями виникненням права 
власності на такі об’єкти.

Однак, поряд із загальними характеристиками, об’єкти пор-
тової інфраструктури мають свої особливості, які пов’язані з умо-
вами району будівництва, призначенням об’єкту, його конструк-
тивністю, капітальністю та інше. Особливості також стосуються 
етапності будівельного процесу, процедур отримання дозвільних 
документів що залежать від категорії складності об’єкта будівни-
цтва. Об’єкти портової інфраструктури слід віднести до середньо-
го ( СС2) та значного класу (СС3) наслідків враховуючи положення 
Постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2011 № 557 «Про 
затвердження Порядку віднесення об’єктів будівництва до IV і V 
категорій складності», Наказу Міністерства регіонального розви-
тку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
«Про визначення категорії складності об’єктів будівництва. Клас 
наслідків СС1, СС2, СС3» затверджених та ДБН В.1.2-14-2009 
«Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної 
безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ». Так, 
наприклад до будівель і споруд класу СС3 слід відносити: шлюзи і 
основні портові споруди на водних шляхах 1-го і 2-го класів ДСТУ 
Б В.2.3-1; стаціонарні споруди знаків навігаційної обстановки; ма-
гістральні трубопроводи діаметром понад 1000 мм, або з робочим 
тиском понад 2,5 МПа, а також ділянки магістральних трубопрово-
дів меншого діаметра і з меншим робочим тиском у місцях перехо-
дів через водні перешкоди, залізничні та автомобільні дороги і т.д.

Таким чином, положення статті 5 Закону про порти дозволя-
ють умовно поділити об’єкти будівництва у портовій сфері на дві 
групи: до першої відносяться — нові морські порти, до другої — 
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об’єкти портової інфраструктури. Будівництво нового морського 
порту здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів Укра-
їни, з урахуванням Стратегії розвитку морських портів України на 
період до 2038 року, яка затверджена розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 11.07.2013 р. № 548-р [6].

Будівництво об’єктів портової інфраструктури на території 
існуючих морських портів наприклад причалів, морських терміна-
лів, рейдів і т.д. здійснюється відповідно до затвердженого Кабіне-
том Міністрів України переліку проектів у сфері транспорту та при 
відповідному погоджені Міністерства інфраструктури України.

Необхідність технічного оновлення об’єктів портової інфра-
структури, подолання технологічного відставання у забезпеченні 
основних портових операцій вимагає зосередження на питанні роз-
ширення та реконструкції портової інфраструктури на територіях 
існуючих морських портів та закріплення цих питань на законо-
давчому рівні. Незважаючи, що частина 3 статті 5 Закону про пор-
ти регламентує лише питання будівництва нових морських портів 
мову слід вести також і про їх розширення. Враховуючи, що Закон 
про порти не містить регламентації особливостей такого будівни-
цтва, що дозволяє стверджувати про загальний порядок будівни-
цтва об’єктів IV і V категорій складності, у частину 1 статті 5 За-
кон про порти слід внести зміни наступного змісту: «Будівництво 
та розширення нових морських портів здійснюється з урахуванням 
Стратегії розвитку морських портів України та містобудівного зако-
нодавства». При цьому, назву статті слід відкоригувати, а саме: «Бу-
дівництво та розширення, відкриття та закриття морських портів».

Поряд з цим, на законодавчому рівні слід вирішити питання 
щодо дозволів на проведення робіт по створенню штучних земель-
них ділянках в межах морських портів для виключення конфліктів 
та для уніфікації дозвільних процедур.
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КРУЇЗНЕ СУДНОПЛАВСТВО В ЧОРНОМОРСЬКОМУ 
РЕГІОНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Сучасна круїзна індустрія — це глобально інтегрована до сві-
тової економіки галузь, безпосередньо пов’язана практично з усіма 
базовими галузями (та секторами) світової економіки (від суднобу-
дування до індустрії розваг).

Протягом останніх 20 років щорічний приріст вартості кру-
їзної індустрії у світі складає, у середньому, 7,4 %. Кількість кру-
їзних туристів щорічно збільшується на 1 млн осіб. Така динаміка 
збереглася і у кризовому 2009 р. (на тлі скорочення обсягів світово-
го туризму на 4,2 % круїзна індустрія продемонструвала зниження 
лише на 1,4 %) [1].

Круїзний туризм є універсальним та вигідним видом туризму 
для України, який поєднує у собі практично всі його форми, а також 
об’єднує різні види сервісу та організації дозвілля (у т.ч. готельне 
обслуговування, ресторанний бізнес, екскурсійну діяльність).

Для розвитку масового круїзного туризму потрібна наявність 
відповідної портової інфраструктури (причальної лінії довжиною 
300 м, що може прийняти 2 судна одночасно), місця для паркуван-
ня екскурсійного автотранспорту, інформаційні таблички англій-
ською мовою, туристична інфраструктура: пам’ятки архітектури, 
культурної спадщини, природи тощо. Варто виділити українські 
міста, які мають чим зацікавити круїзних туристів: Севастополь, 
Ялта, Керч, Феодосія, Судак.

Нішовий туристичний сектор передбачає менші кількісні ви-
моги до означених видів інфраструктури у зв’язку з меншим роз-



331

міром суден та кількістю пасажирів. Водночас вищі вимоги вису-
ваються до якості сервісу та унікальності пам’яток.

Крім того, організація в’їзного круїзного туризму передбачає 
наявність логістичного ланцюга «порт-готель-аеропорт», оскільки 
передбачає зміну пасажирів на базі порту [2].

За своїм місцезнаходженням Чорне море не є транзитним. Для 
здійснення круїзного туризму в регіоні повинно нараховуватися не 
менше 5 портів, які здатні обслуговувати судна довжиною понад 
300 м. На даний момент, таку інфраструктуру мають два чорномор-
ські порти — Одеса (Україна) та Констанца (Румунія), також здій-
снюється модернізація потужностей з прийому пасажирів у портах 
Бургас (Болгарія), Сочі (Росія) та Батумі (Грузія).

До переваг Чорноморського регіону стосовно круїзного суд-
ноплавства можна віднести можливість відвідати протягом одного 
круїзу декілька країн, рівновіддаленість портів, що дозволяє здій-
снювати нічні переходи, наявність на території міст відвідання зна-
чної кількості пам’яток архітектури та містобудування, розвинена 
індустрія розваг та дозвілля.

Але серед таких переваг існують і стримуючі фактори, які за-
важають розвиту круїзного туризму в регіоні. Зокрема, відносно 
короткий круїзний сезон, який не перевищує 7 місяців, обмежен-
ня для проходження суден через пролив Босфор(вхід до Чорного 
моря) — судна не більше 300 м. довжини.

Розвиток круїзного туризму може розвивати місцеву економі-
ку, а саме: залучення до обслуговування транзитних заходів круїз-
них суден туроператорів, автотранспортних підприємств, установ 
культури, збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів, в першу 
чергу, місцевого бюджету (сума, що витрачається одним туристом у 
базовому порту досягає 600 євро за 2 — 3 дні), нові робочих місць у 
сферах, задіяних для обслуговування круїзного судноплавства, ре-
кламування туристичних можливостей регіону (країни в цілому);

На відміну від перевалки вантажів чорноморські, де порти 
різних країн є прямими конкурентами, то у круїзному секторі це не 
так. Навпаки, порти є союзниками, оскільки кожне з портових міст 
має унікальні пам’ятки (історичні, культурні, туристичні), які від-
різняються один від одного. При спільній діяльності, чорноморські 
порти можуть створити унікальний туристичний проект та забез-
печити якість послуг.

Із прийняттям Закону України «Про морські порти України» 
з’являються додаткові можливості залучати приватні інвестиції, 
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в тому числі для розвитку круїзного судноплавства. Адже великі 
міжнародні круїзні компанії зацікавлені у розвитку морських пор-
тів. Як зазначають спеціалісти: «Без обмежень великі лайнери мо-
жуть прийняти на Чорному морі тільки Одеський морський порт 
та Констанца. Інші порти на сьогоднішній день не мають інфра-
структури для безпечного та якісного прийняття суден довжиною 
більше 22 метрів. Специфіка круїзних рейсів полягає в тому, що 
після заходу в Черне море, судна мають відвідати як мінімум три 
порти, а не тільки Одеський» [3]. Цю проблему слід вирішувати за-
лучаючи приватних інвесторів у різні порти України. І, як відомо, 
згідно із Постановою КМУ від 15 жовтня 2012 р. № 1055 «Деякі 
питання надання в концесію об’єктів державною владою» 18 мор-
ських портів України можуть передаватися в концесію. При цьому 
декілька концесійних проектів можуть реалізовуватися в кожному 
порту. Видається, що такі новели законодавства стануть потужним 
стимулом для залучення приватних інвесторів в морські порти та 
розвитку, в тому числі, круїзного туризму.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МОРЕГОСПОДАСЬКОГО 
КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Морегосподарський комплекс України — складна, багато-
компонентна керована система, цільовими функціями якої є за-
безпечення господарства країни природними ресурсами морів та 
океанів, розширення зовнішньоекономічного потенціалу, який 
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формується на рівні підприємств, регіонів та країн. Основу море-
господарського комплексу України складають морський та річко-
вий транспорт, рибопромисловий флот, підприємства з переробки 
риби, порти, підприємства суднобудування (у тому числі, суднове 
машино та приладобудування), судноремонт, суднове постачання 
та інші технологічно кооперовані підприємства  [2].

Водночас сьогодні морські порти України потребують іс-
тотних інвестицій, адже матеріально-технічна база є застарілою, 
система управління портом не є оптимальною, недосконалою є 
митно-тарифна політика в морських портах. Вирішення цих про-
блем потребує комплексного і професійного підходу, а також вра-
хування найуспішнішого зарубіжного досвіду.

Отже, для вирішення проблем морегосподарського комплексу 
перед державою постають наступні завдання:

1. Створення належних умов для становлення та розви-
тку суб’єктів господарювання морегосподарського комплексу, а 
саме: а) впровадження спеціальних сприятливих режимів господа-
рювання, перш за все режими оподаткування та митний; б) ство-
рення в країні попиту на продукцію та послуги морегосподарсько-
го комплексу; в) відновлення виробництва обладнання, механізмів, 
устаткування та комплектуючих для суден; г) забезпечення довго-
тривалого кредитування будівництва, модернізації та ремонту су-
ден на вітчизнянних заводах для державних флотів з відсотками, 
що не перевищують половини облікової ставки Національного 
банку України.

2. Створення привабливих умов для залучення приватних ін-
вестицій, налагодити державно-приватне партнерство у цій справі.

3. Перехід до відновлення вітчизнянних флотів на основі від-
повідних загальнодержавних (або національних) програм [1].

Розглянемо напрями реалізації цих завдань більш детально:
1. На даний момент, виробництво обладнання, механізмів, 

устаткування та комплектуючих для суден, та й самих суден ре-
алізується дуже в малому обсязі. Для виправлення цієї ситуації 
спеціалісти морегосподарської галузі пропонують включити до 
Податкового Кодексу України в його розділ ХІV «Спеціальні по-
даткові режими» нової Глави 5 «Спецальні режими оподаткування 
суб’єктів господарювання морегосподарського комплексу». Вста-
новлення таких пільг буде істотним стимулом для розвитку судно-
будування та судноремонту.
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Стосовно митного режиму, то в Стратегії розвитку морських 
портів України на період розвитку до 2038 року планується забез-
печити ефективне державне регулювання митних процедур щодо 
товарів, які переміщаються через митний кордон, а також удоско-
налити систему документообігу, спростити дозвільні процедури, 
зменшити час обробки вантажів.

2. На даний момент через відсутність чіткої спеціалізації 
морських портів за видами вантажів; низького рівня технічної без-
пеки в морських портах та неналагодженого державно-приватного 
партнерства в даній сфері, інвестори не зацікавлені вкладати ко-
шти в морегосподарський комплекс України. Закон України «Про 
морські порти України» регламентує питання приватного інвес-
тування в об’єкти портової інфраструктури. Так, відповідно до 
норм Закону, приватне інвестування в об’єкти інфраструктури на 
території морського порту проводиться, в тому числі, за допомо-
гою договорів концесії. Для заохочення приватних інвесторів у 
Стратегії передбачено: спеціалізувати морські порти за основною 
номенклатурою вантажів, виходячи з кон’юнктури ринку; забез-
печити державні гарантії та захист прав інвесторів; забезпечити 
технологічний розвиток портової галузі та підготовки спеціалістів 
портової галузі шляхом:

– впровадження сучасних технологій виконання наван-
тажувально-розвантажувальних робіт;

– удосконалення навчальної бази для підготовки спеціалістів 
портової галузі.

3. Щодо відновлення вітчизняних флотів, то в державі плану-
ється побудувати 4 військові кораблі класу «корвет», на що з бю-
джеті буде виділено близько 11 мільярдів грн.

Отже, деякі позитивні зміни в розвитку морегосподарского 
комплексу України уже відбулися після прийнятий Закону України 
«Про морські порти України» від 04.07.2013 року та затвердження 
Стратегії розвитку морських портів України 11 липня 2013 року. 
Однак, подальший розвиток цієї галузі та вирішення усіх вищепе-
рерахованих проблем потребують подальшого фінансування, як з 
Державного Бюджету, так і від приватних інвесторів.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ДОГОВІРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УТРИМАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

ПОРТОВОЇ ІНФРАСТРУТКТУРИ

Положення чинного сьогодні Закону України «Про мор-
ські порти України» встановлюють, що фінансування утримання 
гідро технічних споруд здійснюється за рахунок портових зборів 
(ч. 1 ст. 22) [1]. Їх модернізація, ремонт, реконструкція та будів-
ництво може здійснюватися також за рахунок коштів Державного 
бюджету України (ч. 2 ст. 16), якщо такі витрати будуть закладені в 
Закон та в належному обсязі та порядку профінансовані. Витрати 
на утримання та поточний ремонт деяких об’єктів портової інф-
раструктури можуть бути перекладені на суб’єктів господарюван-
ня, що здійснюють їх використання на підставі оренди чи концесії 
(ст.  23 Закону).

Разом з тим, ці положення не гарантують збалансованого роз-
поділу витрат на утримання всіх об’єктів портової інфраструктури 
між державою в особі адміністрації морського порту, державних 
підприємств, що функціонують в морських портах, та суб’єктів 
господарювання інших форм власності, що на рівних засадах здій-
снюють експлуатацію згаданих об’єктів, споживають послуги з 
забезпечення безпеки мореплавства. Особливої актуальності це 
питання набуває щодо стратегічних об’єктів портової інфраструк-
тури, тягар утримання яких не може бути переданий суб’єктам 
господарювання недержавної форми власності через заборону 
укладення з ними договорів оренди, концесії, управління майном 
тощо, а лежить на адміністрації морських портів. Не завжди є 
можливим і доцільним використання інструментарію, передбаче-
ного ст. 26 Закону щодо запровадження приватного інвестування, 
оскільки: 1) приватні інвестори набувають право власності (частку 
у праві власності) на гідротехнічні споруди, збудовані за рахунок 
приватних коштів; 2) стосовно стратегічних об’єктів портової інф-
раструктури інвестування у ремонт, реконструкцію, модернізацію 
є можливим лише на компенсаційній основі.
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Отже, має бути запроваджена така конструкція взаємовід-
носин між суб’єктами господарювання морського порту стосов-
но стратегічних об’єктів портової інфраструктури, за якою тягар 
утримання таких об’єктів буде перекладено на особу, визначену 
адміністрацією морського порту, без виникнення у неї прав влас-
ності на це майно. Вирішити це питання, на наш погляд, можливо 
шляхом укладення договору балансоутримання.

За умовами договору балансоутримання уповноважений 
суб’єкт управління (може бути названий Замовником) передає 
об’єкт, визначений індивідуальними ознаками, Балансоутриму-
вачу для утримання та благоустрою (ремонту, реконструкції, мо-
дернізації тощо) згідно з затвердженими Замовником проектами, а 
Балансоутримувач, зараховуючи Об’єкт на баланс, забезпечує його 
належне утримання, здійснює розрахунки коштів, необхідних для 
своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів (рекон-
струкції, модернізації тощо) згідно з затвердженими проектами, 
веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодав-
ством звітність, і несе відповідальність за його експлуатацію згід-
но з чинним законодавством.

В контексті застосування такої конструкції щодо об’єктів за-
гальнодержавного значення, у тому числі портової інфраструкту-
ри, розподіл майнових інтересів між контрагентами виглядатиме 
наступним чином: 1) власник, передаючи відповідні об’єкти балан-
соутримувачу, складає з себе тягар їх утримання, здійснення їх по-
точного та капітального ремонту та модернізації, проте, на відміну 
від оренди, не отримуватиме плату за їх користування; 2) балансоу-
тримувач, беручи на себе обов’язки щодо ефективного управління 
та експлуатації об’єктів портової інфраструктури, отримує можли-
вість користування ними. Однак, на відміну від балансоутримання 
багатоквартирного житлового будинку, договір балансоутримання 
об’єкта портової інфраструктури має передбачати надання екс-
плуатуючою організацією відповідних послуг не лише власникові 
об’єкту, а й усім іншим суб’єктам, які їх потребують.

По суті, балансоутримання буде виступати послугою, що 
є предметом та результатом господарської діяльності суб’єктів 
господарювання, що мають на меті задоволення як потреб інших 
суб’єктів в ефективному управлінні цим об’єктом шляхом вико-
нання перелічених вище завдань, так і потреби балансоутримува-
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ча щодо отримання доходу від виконання певних управлінських 
функцій.

В цілому, сьогоднішня практика відшкодування витрат ба-
лансоутримувача будується на такому принципі: уповноважений 
орган державної влади не зобов’язаний відшкодовувати балансо-
утримувачу витрати на утримання об’єкту [2]. Проте, відшкоду-
вання є можливим у випадку встановлення орендно-договірних 
відносин, коли між сторонами договору вирішується питання про 
розподіл пов’язаних з обслуговуванням об’єкта витрат: безпосе-
редньо у тесті договору або шляхом укладення окремого договору 
(якщо майно залишається на балансі орендодавця [3]). На нашу 
думку, договором балансоутримання мають бути передбачені ви-
падки відшкодування балансоутримувачу його витрат, пов’язаних 
із експлуатацією та обслуговуванням відповідних об’єктів, а поря-
док такої компенсації повинен бути врегульований урядом.

Відсутність чіткого нормативного врегулювання відповідної 
договірної конструкції не підтверджує неможливості її застосу-
вання у господарській практиці. По-перше, ЦК України дозволяє 
укладати договори, які не передбачені кодексом, але загалом не 
суперечать його основним засадам. По-друге, укладення подібних 
договорів має місце на практиці, тому потрібно не замовчувати ці 
договірні конструкції, а навпаки, врегулювати. А ігнорувати прак-
тику їх застосування фактично означає невизнання розвитку нових 
форм договірних зв’язків, які опосередковують відносини між дер-
жавою та іншими суб’єктами господарювання з приводу утриман-
ня/використання об’єктів державної власності.
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СЛОТ-ЧАРТЕР ЯК РІЗНОВИД ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

У даний час переважна частина вантажів у судноплавстві пе-
ревозиться у контейнерах (цистернах, рефрихаторних контейнерах 
з підключенням автономної холодильної установки до електроме-
режі судна). Активність контейнеризація й зумовила виникнення 
слот-чартерної угоди, яка є однією із нових форм договору оренди.

У законодавстві України відсутнє визначення поняття «слот-
чартер». Тому варто застосувати наукове розуміння. Так, Паш-
ковська Л.І. вважає, що слот-чартер — це договір, за яким одна 
сторона (замовник), за плату орендує певну кількість контейнеро-
місткості (слотів) на контейнеровозі, а інша сторона (перевізник) 
зобов’язана надати для перевезення вантажів у контейнерах місце 
на судні [1, С. 11]. Договір є консенсуальним, оплатним, умовним 
і довгостроковим (укладається, як правило, на термін від 6 міся-
ців до декількох років). Він містить риси тайм-чартеру та бербоут-
чартеру, тобто є їх гібридом. До слот-чартеру застосовуються 
положення § 5 Гл. 58 ЦК України «Найм (оренда) транспортних за-
собів». Ст. 798 ЦК України зазначеного параграфа, на положеннях 
якого побудована Гл. 1 Розділу 6 Кодексу торговельного мореплав-
ства (КТМ) «Договір чартеру (фрахтування) суден на певний час», 
передбачає комерційну експлуатацію судна, взятого фрахтувальни-
ком в оренду разом з екіпажем або без нього. Предметом договору 
є лише певна місткість судна (є різновид слот-чартеру — спейс-
чартер (англ. space charter) у якості договору оренди місткості кон-
венціональних судів). Фрахтувальник за слот-чартеру не здійснює 
ні технічної, ні комерційної експлуатації судна, тобто будь-які дії 
судновласника знаходяться поза межами його контролю. З цієї ж 
причини слот-чартер не може регулюватися вищезазначеними по-
ложеннями. Отже, слот-чартер може регулюватися лише нормами 
§ 1 Гл. 1 «Загальні положення про найм (оренду)». При цьому КТМ 
України не містить спеціальних норм, застосовних до слот-чартеру.

Особливість — наявність, як правило, трьох сторін: суднов-
ласника, фрахтувальника слотів і вантажовласника. Виникають 
певні труднощі при визначенні фрахтувальників. Їх виділяють 
3 групи:
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1. Великі океанські (магістральні) лінійні перевізники.
2. Судохідні компанії, які обслуговують один і той же напрям 

перевезення вантажів.
3. Великі експедиторські компанії, що концентрують значну 

контейнеропоток на певному океанському або морському напрям-
ках [1, С. 217].

Перша проформа слот-чартеру була розроблена і рекомен-
дована БІМКО в 1993 р. і носить кодову назву «SLOTHIRE» [2, 
С.  650-675]. Вона складається з 2 частин:

1 — реквізити сторін, місце і дата укладення договору, харак-
теристики судна, кількість слотів, що передаються судновласни-
ком для фрахтування, схема рейсу і його тривалість, слот-чартерна 
ставка, і додаткові умови;

2 — порядок надання судновласником фрахтувальнику части-
ни контейнеромістко сті судна, період дії угоди, перелік вантажів, 
дозволених до перевезення та інші.

У договорі встановлюється максимальна вага завантажених 
контейнерів (16 т брутто), зазвичай за 16 т брутто. Додатково опла-
чується перевищення ваги вантажу та використання суднової елек-
троенергії для живлення рефконтейнеров. Слот-чартер починає ді-
яти з певної дати, узгодженої з розкладом руху судна. Розірвання 
договору в односторонньому порядку до закінчення узгодженого 
терміну не дозволяється. Проте при автоматичному продовженні 
терміну його можна розірвати в односторонньому порядку, попе-
редивши заздалегідь іншу сторону.

На фрахтувальника покладається обов’язок відправляти 
тільки законні вантажі в законних перевезеннях, а також він несе 
відповідальність за правильне найменування та опис вантажу в 
документах, їх укладання, кріплення в контейнерах, інформацію 
про вантажі в контейнерах та щодо особливих вимог перевезення 
вантажів. Контейнери повинні бути доставлені для навантаження 
не пізніше ніж за 24 години до приходу судна. Вони повинні від-
повідати вимогам міжнародної конвенції про безпечні контейнери. 
Тільки з попереднього дозволу судновласника можна перевозити 
неконтейнерні вантажі, контейнери нестандартних розмірів, не-
безпечні вантажі. Фрахтувальник не відповідає за пошкодження, 
завдані судну чи вантажу, оскільки завантаження чи вивантаження 
здійснюється судновласником, крім випадків неправильного укла-
дання, кріплення і недотримання заходів безпеки по відношенню 
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до вантажу, який знаходиться всередині контейнерів. Фрахтуваль-
ник також відповідає за накладення арештів на судно.

Орендна плата — денна ставка за слот або люмпсум, який 
оплачується за рейс судна на початку кожного рейсу. Якщо орендна 
плата прострочена — то з фрахтувальника стягуються відсотки від 
суми платежу за час прострочення.

Судновласнику дозволяється використовувати слоти фрахту-
вальника у своїх інтересах, але при першій же вимозі фрахтуваль-
ника повинен надати їх у розпорядження. Судновласник повинен 
повідомляти фрахтувальнику розклад руху суден на погоджений 
період, при змінах у розкладі руху повідомліти фрахтувальника за-
здалегідь. Судновласник може відкрити будь-який контейнер фрах-
тувальника і перевірити його вміст, після чого контейнер повинен 
бути знову опечатаний і фрахтувальник повинен бути про це спо-
віщений. Судновласник зобов’язаний належним чином закріпити 
контейнери, контролювати їх стан в дорозі і забезпечувати необхід-
ну температуру при наявності рефконтейнеров.

Враховуючи те, що договір є стосовно новим документом і не 
має правового закріпленя положень У зв’язку з тим, що договір є 
порівняно новим правовим утворенням і не має де б то не було пра-
вового закріплення основних умов, то виникають питання щодо 
закріплення визначення, суб’єктів та окремих положень у ЦК, ГК, 
КТМ України.
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ДО ПИТАННЯ ПРО СИСТЕМУ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ 
МОРСЬКИМИ ПОРТАМИ ЯК СКЛАДОВОЇ 

МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

Розвиток глобального світового господарства в цілому та на-
ціональних (регіональних) морегосподарських систем, є складним 
процесом, в якому функціонують багато суб’єктів різного характе-
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ру. Багатогранність діяльності підприємств морського транспорту 
визначається багатопрофільністю робіт, послуг, наявністю значної 
кількості учасників процесу виробництва, підвищеною інтенсив-
ністю конкуренції на фрахтовому ринку та ринках портової про-
дукції, робіт та послуг, розмаїтістю функцій тощо.

При цьому морегосподарський комплекс — це не тільки 
«група взаємопов’язаних (підприємств) галузей», але й цілісна 
господарська структура міжгалузевого рівня. Фактично це — нова 
форма територіальної організації продуктивних сил, складна, ба-
гатокомпонентна керована система, цільовими функціями якої 
є забезпечення господарства країн природними ресурсами морів 
та океанів, розширення зовнішньоекономічного потенціалу, який 
формується на рівні підприємств, регіонів та країн [1, с.58].

Враховувати роль держави в визначені правових основ регу-
лювання діяльності підприємств морегосподарського комплексу, 
це обумовлює необхідність удосконалення системи управління 
саме цієї сфери суспільного виробництва. Серед авторів, роботи 
яких присвячені дослідженням розвитку даної проблематики в 
Україні слід виділити насамперед таких, як О.М. Кібік, Подцерков-
ного О. П., Н. Г. Гребенник, О.А. Єрмакову, С.І. Соколенко, Б. Ко-
зирь, С. В. Крижановського, В.І. Чекаловець, М. Шевченко та ін.

Так, згідно зі до ст. 13 ЗУ « Про морські порти України» дер-
жавне регулювання діяльності в морському порту здійснюється:

– КМУ, який визначає і змінює межі території морського пор-
ту, межі акваторій морських портів, затвердження стратегії розви-
тку морських портів України та ін.;

– Міністерством інфраструктури, основними повноважен-
нями якого щодо портової діяльності є управління об’єктами 
портової інфраструктури державної власності, призначення капі-
танів морських портів, розроблення Стратегії розвитку морських 
портів України, затвердження правил надання послуг з вантажно-
розвантажувальних робіт у морському порту в частині, що стосу-
ється зобов’язань за міжнародними договорами України; правила 
надання послуг з обслуговування суден у морському порту та на 
підходах до них у частині, що стосується зобов’язань за міжна-
родними договорами України; правила надання інших послуг, що 
звичайно надаються в морських портах, у частині, що стосується 
зобов’язань за міжнародними договорами України.

– Державною інспекцією України з безпеки на морському та 
річковому транспорті, на яку покладається здійснення державного 
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нагляду (контролю) за безпекою на морському транспорті та в мор-
ських портах, внесення пропозицій щодо формування державної 
політики у сфері безпеки на морському транспорті, надання адмі-
ністративних послуг у сфері морського транспорту;

– Адміністрацією морських портів України, яка виконує 
функції щодо утримання та забезпечення ефективного використан-
ня державного майна, переданого їй в господарське відання, у тому 
числі модернізації, ремонту, реконструкції та будівництва гідро-
технічних споруд, інших об’єктів портової інфраструктури, розта-
шованих у межах території та акваторії морського порту; надання 
послуг суднам на підходах і безпосередньо в акваторії морського 
порту для їх безпечного судноплавства, маневрування та стоянки; 
організації та забезпечення безпечної експлуатації об’єктів порто-
вої інфраструктури державної власності, у тому числі гідротехніч-
них споруд, систем забезпечення безпеки мореплавства, розташо-
ваних у межах території та акваторії морського порту та ін.

– Радою морського порту (Рада порту) — постійно діючий 
дорадчо-консультаційний орган, основним завданням якого є коор-
динація питань, пов’язаних із розвитком та функціонуванням мор-
ського порту. До складу Ради порту входять начальник та капітан 
морського порту, представники власників (користувачів) морських 
терміналів, стивідорних компаній, інших суб’єктів господарюван-
ня, що надають послуги у морському порту. Раду порту очолює на-
чальник морського порту, який забезпечує організацію її роботи. 
Рада порту розглядає зміни та доповнення до плану розвитку пор-
ту, зводу звичаїв морського порту та постанов по порту і приймає 
відповідне рішення щодо доцільності їх внесення [2].

В той же час незважаючи на наявність системи органів управ-
ління, яка допускає правове регулювання на принципах фактично 
співробітництва портів через Раду порту з приватними портовими 
операторами експерти заявляли, що ефективним заходом в рефор-
муванні системи управління та відповідності морегосподарського 
комплексу сучасним умовам господарювання в контексті світових 
інтеграційних процесів є групування портів в «кластери». Так, Гре-
бенник Н. Г. визначає морський кластер як територіально-галузеве 
добровільне неформальне об’єднання підприємств і організацій 
портової діяльності та суміжних галузей, які при розробці та реаліза-
ції стратегії розвитку морегосподарського комплексу тісно співпра-
цюють з науковими, навчальними, фінансовими, консалтинговими 
та іншими організаціями, органами місцевої влади з метою підви-
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щення рівня конкурентоспроможності всіх учасників об’єднання та 
економічного зростання приморського регіону [4, с.38].

При цьому на першому етапі процесу створення кластерів ор-
ганізовуються різні портові кластери та призначаються регіональні 
портові адміністрації для кожного встановленого кластера. На дру-
гому етапі кожний порт підписує «Договір про кластер», у якому 
він погоджується, що конкуренція між портами буде під наглядом 
регіональної портової адміністрації, та що така адміністрація має 
право діяти як арбітр у конфліктах та втручатись у випадках не-
чесної чи небажаної конкуренції. На останньому етапі розвиток 
портів є комплексним і координованим на регіональному рівні. Бу-
дучи портами-землевласниками, порти в кластері зберігають свою 
автономію відносно інвестувань та розвитку, але, зокрема, розви-
ток терміналів буде залежати від офіційного схвалення регіональної 
портової адміністрації (уряду) по кожному порту в даному кластері.

Таким чином, основна перевага впровадження регіональних 
кластерів полягає у зменшенні нинішньої розбіжності між діяль-
ністю портів і державною політикою шляхом впровадження сис-
теми управління портами на регіональному рівні, що дозволить 
більш точно та ефективно реалізувати державні ініціативи розви-
тку морських портів України [4, с. 9-10].

Вищевказане дає підстави вважати, що для України опти-
мальним є варіант, за яким окремі порти зберігають свободу дій, 
але держава продовжує координувати та здійснювати нагляд за 
ініціативами з їх розвитку з огляду на значення окремого порту і 
галузі загалом.
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ 
ПОРТІВ УКРАЇНИ В СВІТЛІ ПІДПИСАННЯ 

ДОГОВОРУ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЄС

З розвитком морського транспортного комплексу України все 
більш актуальними стають питання правового регулювання діяль-
ності морських портів та застосування морського права. Але, як 
це не дивно звучить, досить довгий час взагалі не було жодного 
нормативно-правового акта, який би комплексно регулював відно-
сини у діяльності морських портів.

У своїй діяльності морські порти керувалися переважно нор-
мативними актами Міністерства Морського флоту СРСР, що є 
застарілими і багато в чому не відповідають новим економічним 
умовам господарювання.

До 13 червня 2013 року правове регулювання діяльності мор-
ських портів в Україні здійснювалось відповідно до Кодексу тор-
говельного мореплавства, сьогодні ми можемо говорити про етап 
реформування портової сфери, спрямований на зміну основ дер-
жавного регулювання діяльності в морських портах, порядку здій-
снення на їх території господарської діяльності, визначення право-
вого режиму об’єктів портової інфраструктури і земель морського 
порту.

17 травня 2012 було прийнято Закон України «Про морські 
порти України» законопроект якого обговорювався впродовж 
15 років, а 13 червня 2013 року Закон набрав чинності.

Відповідно до 7 статті Закону України «Про морські порти 
України» задля забезпечення належної та ефективної портової ді-
яльності КМУ розробив державну програму розвитку морських 
портів. Яка знайшла своє відображення в розпорядженні Кабіне-
ту Міністрів України «Про затвердження Стратегії розвитку мор-
ських портів України на період до 2038 року від 11.07.2013 № 548-
р та стала основою планування розвитку портової галузі.

Основними цілями та напрямками розвитку морських портів, 
згідно зі Стратегією є:
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– забезпечення комплексного розвитку та підвищення конку-
рентоспроможності портової галузі;

– залучення на довгостроковий період приватних інвестицій 
для розвитку об’єктів портової інфраструктури;

– створення умов для провадження господарської діяльності в 
морському порту, рівного доступу до послуг, що надаються в мор-
ському порту;

– забезпечення екологічної безпеки відповідно до міжнарод-
них стандартів.

Принципово новий проектний підхід, закладений в Страте-
гію, передбачає визначення спеціалізації для кожного порту та 
розвиток його в рамках цієї спеціалізації. Це допоможе розробити 
обґрунтовані інвестиційні проекти, реалізація яких концесіонера-
ми дозволить забезпечити якісний розвиток та зростання конку-
рентоздатності з урахуванням переваг та особливостей кожного з 
українських портів.

Виходячи з вищезазначеного, необхідно відмітити, що на сьо-
годнішній день стан правового регулювання правовідносин в мор-
ських портах з огляду Закону України «Про морські порти Украї-
ни» та підзаконних актів перебуває на досить високому рівні.

Але нічого не стоїть на місці і 29 листопада у Вільнюсі очі-
кується саміт «Східне партнерство» основною метою якого є під-
писання Угоди про асоціацію України — ЄС.

Угода про асоціацію покликана забезпечити якісно новий, 
поглиблений формат відносин між Україною та ЄС. Вона стане 
унікальним двостороннім документом, який виходитиме далеко за 
рамки подібних угод, укладених ЄС свого часу з країнами Цен-
тральної та Східної Європи. Угода не лише закладе якісно нову 
правову основу для подальших взаємин між Україною та ЄС, але 
й слугуватиме стратегічним орієнтиром для проведення систем-
них соціально-економічних реформ в Україні, широкомасштабної 
адаптації законодавства України до норм і правил ЄС.

З укладенням Угоди відносини між Україною та ЄС будуть 
переведені на новий рівень — від партнерства і співробітництва до 
політичної асоціації та економічної інтеграції. Важливим елемен-
том Угоди є положення про створення поглибленої та всеохоплю-
ючої зони вільної торгівлі.
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Відповідно до підрозділу 7 Угоди про асоціацію України та 
ЄС а саме «Транспортні послуги» визначено принципи лібераліза-
ції транспортних послуг та інших положень які конкретизуються в 
статті 135 — «Міжнародний морський транспорт», відповідно до 
якої:

Кожна Сторона надаватиме суднам під прапором іншої Сторо-
ни або таким, що знаходяться в управлінні постачальника послуг 
іншої Сторони, режим не менш сприятливий, ніж той, що застосо-
вується до своїх власних суден, або суден будь-якої третьої країни, 
який буде більш сприятливим, це стосується, зокрема, доступу до 
портів, використання інфраструктури та портових послуг, застосу-
вання морських допоміжних послуг, а також пов’язаних ставок та 
зборів, митних послуг, розподілу місць для стоянки та потужнос-
тей для завантаження та розвантаження.

Сторони будуть ефективно застосовувати принципи необме-
женого доступу до міжнародних морських ринків та торгівлі на ко-
мерційній та недискримінаційній основі. При застосуванні даних 
положень Сторони з дати набрання чинності Угоди про асоціацію 
повинні:

По-перше: не включати положення про розподіл вантажів у 
майбутні угоди з третіми країнами щодо послуг з морських переве-
зень, зокрема сухий вантаж та вантаж у рідкому стані та лайнерні 
перевезення, та призупинити дію положень про розподіл вантажів 
у разі, якщо вони існують у попередніх угодах.

По-друге скасувати або утримуватись від впровадження будь-
яких адміністративних, технічних та інших заходів, які можуть 
мати непрямий обмежувальний чи дискримінаційний вплив на 
громадян або компанії іншої Сторони з постачання послуг з мор-
ських міжнародних перевезень.

Отже, виходячи з вищезазначеного, в світлі майбутніх подій, а 
саме після підписання Угоди про асоціацію України та ЄС, правове 
регулювання господарської діяльності в цілому, та безпосередньо в 
портах між державами, які входять до зони вільної торгівлі, зазнає 
істотних змін пов’язаних з лібералізацією митного режиму та ін-
ших заходів спрямованих на забезпечення найсприятливіших умов 
міжнародної господарської діяльності.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОРСЬКИХ ВИМОГ В МЕХАІЗМІ 
ГОСПОДАРСЬКО-МАЙНОВИХ ВІДНОСИН

В українській юридичній науці відсутнє цілісне уявлення про 
зміст категорії забезпечення морських вимог, існує суттєва недо-
оцінка правового інституту забезпечення морських вимог, оскіль-
ки майже жоден спір в торговельному мореплавстві не обходиться 
без попереднього арешту судна з метою отримання забезпечення 
вимог до судна-правопорушника.

Поняття «зобов’язання» є загально правовим. Його не можна 
розглядати лише як цивільно-правовий інститут. Ще Покровський 
наполягав на тому, що поняттю зобов’язання передувало більш 
широке поняття відповідальності і боргу, що підсилення майно-
вого змісту зобов’язання потягло відповідні теоретичні перебіль-
шення [1].

Інститут забезпечення зобов’язань відомий ще з часів існу-
вання права Римської імперії. Римське право встановлювало засо-
би забезпечення виконання зобов’язань — завдаток, неустойка, по-
рука, застава. Ці засоби служили цілям забезпечення зобов’язань, 
серед яких були такі цілі — 1) кредитор міг бути впевненим у вико-
нанні зобов’язання; 2) кредитор міг полегшити для себе стягнення 
збитків та 3) кредитор був заінтересований в тому, щоб спонукати 
боржника до своєчасного виконання під страхом несприятливих 
для боржника наслідків у випадках невиконання чи неналежного 
виконання зобов’язання [2].

Деякі науковці, наприклад, А. С. Кокін, не розглядають за-
безпечення морських вимог як окремий і самостійний правовий 
інститут. Він наслідує цивільно-правовим традиціям і викладає 
способи забезпечення морських вимог у відповідному розділі, 
який так і називає — «Забезпечення виконання зобов’язань» [3]. 
А. В. Сидоренко та І.А. Шалаєва також ототожнюють забезпечення 
зобов’язань та забезпечення морських вимог, оскільки використо-
вують ці поняття поряд як синоніми [4]. На думку С. Г. Горчакова, 
арешт судна є речево-правовим способом забезпечення виконання 
зобов’язань [5].
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Арешт судна і забезпечення морських вимог — це різні по-
няття. Оскільки, арешт судна у будь-якому випадку є одним із захо-
дів забезпечення вимог кредитора. Способами забезпечення мор-
ських вимог виступають банківська чи інша гарантія, страхування, 
депозит, застава чи іпотека судна та ін. Мати одночасно і забезпе-
чення, і заарештоване судно не можна. Якщо забезпечення отрима-
не кредитором, заарештоване судно звільняється від арешту, якщо 
ні — судно продається, а отримані від продажу кошти розміщують-
ся в депозиті під контролем суду і набувають статусу забезпечення 
морських вимог кредитора. Абсолютно правими є ті науковці, які 
підкреслюють, що арешт судна виконує три функції: засіб попе-
реднього захисту, підстави визначення підсудності спору та засіб 
отримання забезпечення [6]. Серед цих трьох функцій чи цілей 
арешту судна остання є головною [7]. Арешт судна є процесуаль-
ним актом і переслідує мету отримання кредитором належного і 
достатнього способу забезпечення існуючих морських вимог та 
майбутніх позовних вимог. Саме такий висновок цілком відповідає 
міжнародному законодавству та морській практиці з арешту суден.

Майже кожен спір в торговельному мореплавстві не обхо-
диться без попереднього арешту судна з метою отримання забез-
печення вимог до судна-правопорушника. Специфіка торговельно-
го мореплавства встановлюють необхідність особливого захисту 
інтересів потерпілої особи, підвищення рівня гарантій виконан-
ня зобов’язань. Системи забезпечення зобов’язань для цього не-
достатньо. Правила стосовно забезпечення зобов’язань тільки 
ускладнюють морську справу, а в багатьох випадках їх дотриман-
ня в мореплавстві є неможливим. Як, наприклад, укласти договір 
перевезення за коносаментом чи договір фрахту судна й одночас-
но укласти акцесорний договір про забезпечення прав сторін, у 
зв’язку з чим протягом багатьох століть морська практики виро-
била особливу систему, яка надійно захищає всі інтереси кредито-
рів — систему забезпечення морських вимог [8].

Необхідність забезпечення виникає з виникненням морської 
вимоги. Як встановлюють ст.ст. 41 та 44 КТМ України — під-
ставами надання забезпечення є морські вимоги. Морська вимо-
га може виникнути у зв’язку із порушенням договору, у зв’язку із 
шкодою, заподіяною судном-порушником та з інших підстав (ст. 
42 КТМ України). На цей час потерпілій особі, яка стає кредито-
ром за морською вимогою, може бути взагалі невідомо, хто пови-
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нен відповідати за шкоду — крім судна нікого немає. Неможливе 
укладення традиційного письмового договору про забезпечення 
договірної чи позадоговірної шкоди чи порушених майнових ін-
тересів. Дуже часто невідомо навіть, хто є судновласником, тобто 
хто є боржником за вимогою. Важко застосовувати господарсько-
правові правила відповідальності (вини, винної особи, причинного 
зв’язку тощо). Але шкоду необхідно компенсувати і компенсувати 
за рахунок якогось майна.

Таким чином, система забезпечення морських вимог не тотож-
на системі забезпечення зобов’язань і не є її підсистемою. Система 
забезпечення морських вимог є самостійною правовою системою 
з власними характерними особливостями, яка поряд із системою 
забезпечення зобов’язань гарантує та захищає суб’єктивні госпо-
дарські права.

На думку, Б. М. Гонгало, який критично ставився до тих нау-
ковців, які в якості єдиного критерію при «зарахуванні» забезпечу-
вальних засобів до способів забезпечення зобов’язань використо-
вують функціональний напрямок відповідного засобу, в результаті 
чого напрямок на забезпечення прав ототожнюється з напрямком 
на забезпечення зобов’язань [9].

На сьогоднішній день, дуже стрімко набирає обертів розви-
ток інституту забезпечення морських вимог у господарському су-
дочинстві.

Так, Законом України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо визначення підсудності справ про 
арешт на морські судна» до ст. 16 Господарського процесуального 
кодексу України були внесені зміни та встановлено, що справи про 
арешт судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, 
розглядаються судом за місцезнаходженням морського порту Укра-
їни, в якому перебуває судно, або порту реєстрації судна.

Таким чином, забезпечення морських вимог отримується в 
судовому порядку, який являє собою особливий вид судового про-
вадження в Україні

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що за-
безпечення морських вимог є створення шляхом арешту судна гро-
шового чи майнового фонду за постановою чи за рішенням та під 
контролем господарського суду, за рахунок якого кредитор та інші 
особи, що мають морські вимоги до судна, отримують реальну 
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можливість задовольнити свої порушені в результаті експлуатації 
морського судна майнові інтереси.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ 
ПРИЧАЛІВ ЯК ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ

13 червня 2013 року набрав чинності Закон України (далі — 
ЗУ) «Про морські порти України». Відповідно до ч. 2 ст. 23 цього 
Закону причали можуть бути об’єктами оренди на строк до 49 років.

Згідно ст. 794 Цивільного кодексу України право користуван-
ня нерухомим майном, яке виникає на підставі договору найму бу-
дівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), укладе-
ного на строк не менше як три роки, підлягає державній реєстрації 
відповідно до закону.

Ч. 2 ст. 4 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на неру-
хоме майно та їх обмежень» встановлює, що речові права на неру-
хоме майно, серед яких, зокрема, право користування (найму, орен-
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ди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими 
частинами, є похідними і реєструються після державної реєстрації 
права власності на таке майно.

На сьогодні більшість існуючих в морських портах причалів 
були збудовані ще до набуття незалежності Україною. До набран-
ня чинності ЗУ «Про морські порти України» питання щодо права 
власності на такі причали майже не виникало, адже причали в біль-
шості своїй функціонували в складі єдиних майнових комплексів 
підприємств. Ті ж з них, що не увійшли до складу єдиних майнових 
комплексів підприємств, на виконання вимог Закону України «Про 
оренду державної та комунальної власності» не підлягали передачі 
в оренду, а користування ними здійснювалось лише на підставі до-
говорів сервітуту чи надання послуг певного виду, тому питання 
щодо реєстрації права користування щодо причалів не поставало.

В даній публікації поставлено за мету встановити чи є причал 
нерухомістю та чи підлягають речові права на нього реєстрації.

В більшості нормативно-правових актів України термін «при-
чал» визначається через термін гідротехнічну споруду або спору-
ду. Так, в ЗУ «Про морські порти України» причал визначено як 
гідротехнічна споруда, яка має швартовні та відбійні пристрої і 
призначена для стоянки та обслуговування суден, обслуговування 
пасажирів, у тому числі для їх посадки на судна і висадки з суден, 
проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

В цьому ж Законі в ст. 1 зазначено, що гідротехнічні споруди 
морських портів — це інженерно-технічні споруди (в т. ч. прича-
ли), розташовані в межах території та акваторії морського порту і 
призначені для забезпечення безпеки мореплавства, маневрування 
та стоянки суден.

Варто зауважити, що в законодавстві не міститься єдиного ви-
значення терміну «споруда»,. Так, відповідно до Державного кла-
сифікатора будівель і споруд ДК 018-2000, затвердженого Наказом 
Держстандарту України № 507 від 17.08.2000 р. «споруди» — буді-
вельні системи, пов’язані з землею, які створені з будівельних ма-
теріалів, напівфабрикатів, устаткування та обладнання в результаті 
виконання різних будівельно-монтажних робіт [1]. В свою чергу 
в Постанові Кабінету міністрів України № 1442 від 28.10.2004 р. 
«Про затвердження Національного стандарту N 2 «Оцінка нерухо-
мого майна» в п. 2 споруди визначено як земельні поліпшення, що 
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не належать до будівель і призначені для виконання спеціальних 
технічних функцій [2].

Таким чином в законодавстві «споруда» визначається або як 
земельне поліпшення, або як будівельна система, в т.ч. пов’язана з 
землею.

Отже, на основі вищенаведеного, можна дійти до висновку, 
що споруди можуть бути як такі, що пов’язані з землею і ство-
рені з будівельних матеріалів в результаті виконання будівельно-
монтажних робіт, так і такі, що не пов’язані з землею і можуть бути 
легко розібрані та переміщені без зміни цільового призначення та 
властивостей таких споруд.

В п. 2.7 Методичних рекомендацій стосовно об’єктів не-
рухомого майна, права на які підлягають державній реєстрації, 
схвалених колегією Державної реєстраційної служби України від 
11.12.2012 р. зазначено, що законодавство не містить єдиного по-
няття «споруда», також чітко не встановлює її правовий статус. 
Вказане зумовлює віднесення до споруд поряд з нерухомими та-
кож рухомі речі [3]. А тому, при визначенні споруд, права на які 
підлягають державній реєстрації, слід враховувати, що для таких 
споруд повинні бути притаманні ознаки нерухомого майна, визна-
чені статтею 181 Цивільного Кодексу, а саме, розташування на зе-
мельній ділянці, переміщення споруди неможливе без її знецінен-
ня та зміни її призначення.

У п. 2.8 Методичних рекомендацій стосовно визначення не-
рухомого майна, що знаходиться на земельних ділянках, право 
власності на які підлягає державній реєстрації, затверджених На-
казом Міністерства юстиції України від 14.04.2009 р. № 660/5 за-
значається, що при віднесенні пірсу до нерухомих об’єктів слід 
виходити з його технічних характеристик, призначення та функ-
ціонального значення, а також проаналізувати чи підпадають його 
характеристики до ознак нерухомої речі [4]. Тобто, якщо характе-
ристики пірсу підпадають під ознаки нерухомої речі і він є само-
стійним за функціональним призначенням об’єктом, то право влас-
ності на нього підлягає державній реєстрації.

В ГОСТі 19185-73 пірс визначається як конструктивне 
об’єднання причалів, виступаючих в акваторію порту, для шварту-
вання суден не менше ніж з двох сторін [5].

Згідно п. 1.4.2 ДБН В.2.4-3:2010 гідротехнічні споруди поділя-
ють на постійні та тимчасові [6]. Відповідно до п. 2.1 РД 31.31.27-
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81 «Руководство по проектированию морских причальных соору-
жений» постійні споруди призначені для тривалої експлуатації [7].

П. 2.2 РД 31.31.27-81 [7] встановлює класифікацію причаль-
них споруд залежно, зокрема, від можливості переміщення — на 
стаціонарні та пересувні, а від застосовуваних будівельних мате-
ріалів — на бетонні, залізобетонні, металеві, дерев’яні та змішані.

Отже, можна дійти до висновку, що причали можуть бути як 
стаціонарні, що збудовані з використанням бетону, залізобетону та 
металу, та пересувні, що збудовані з використанням металу та де-
рева.

Враховуючи той факт, що причали морських портів зазвичай 
є масивними непересувними спорудами, які витримуються багато-
тонні навантаження, такі причали є спорудами стаціонарними, що 
конструктивно пов’язані з землею, а відтак права на них підляга-
ють державній реєстрації.
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СПОСОБИ НАБУТТЯ МАЙНОВИХ ПРАВ НА 
ОБ’ЄКТИ ПОРТОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗГІДНО 
ІЗ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО МОРСЬКІ ПОРТИ»

Морський транспорт є одним з найбільш економічно-вигідних 
секторів економіки. Доходи від діяльності морських і річкових 
портів як в Україні, так і в інших країнах світу є важливим джере-
лом поповнення державного та місцевого бюджетів. Також багато 
суб’єктів господарювання зацікавлені здійснювати свою господар-
ську діяльність в морських портах. Адже морські та річкові порти 
виступають з одного боку як важливі транспортні вузли, а з іншо-
го — як привабливі сфери для здійснення господарської діяльнос-
ті. Не можливо не вказати на значущість морських портів України 
для економіки міста, в якому знаходиться морський порт.

Сьогодні, багато науковців і практиків зазначають, що про-
блема підвищення ефективності морського транспорту, управ-
ління вантажопотоками, організації транспортно-експедиційного 
обслуговування вантажовласників є головним завдання не лише 
розвитку морського транспорту, а й забезпечення можливості існу-
вання морського сектору економіки як такого. За даними фахівців 
Мінінфраструктури, портова галузь України потребує залучення 
близько 25 млрд. грн. інвестицій [4].

Для реформування було реалізовано значну кількість еконо-
мічних і правових заходів. Одним із таких заходів стало прийняття 
Закону України «Про морські порти України» від 17.05.2012 року 
(далі — Закон) [1]. Цей Закон визначає правові, економічні та орга-
нізаційні основи діяльності в морських портах України. Особливу 
увагу хотілось би зупинити на Розділі Закону, що присвячений зе-
мельним і майновим відносинам.

Перш ніж розглядати майнові відносини слід визначити, 
що згідно із Законом до об’єктів портової інфраструктури відно-
сяться — рухомі та нерухомі об’єкти, що забезпечують функці-
онування морського порту, у тому числі акваторія, гідротехнічні 
споруди, доки, буксири, криголами та інші судна портового фло-
ту, засоби навігаційного обладнання та інші об’єкти навігаційно-
гідрографічного забезпечення морських шляхів, системи управ-
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ління рухом суден, інформаційні системи, перевантажувальне 
обладнання, залізничні та автомобільні під’їзні шляхи, лінії зв’язку, 
засоби тепло-, газо-, водо– та електропостачання, інші засоби, об-
ладнання, інженерні комунікації, розташовані в межах території та 
акваторії морського порту і призначені для забезпечення безпеки 
мореплавства, надання послуг, забезпечення державного нагляду 
(контролю) в морському порту;

Ст. 23 Закону України «Про морські порти» визначає, що май-
но, що використовується під час провадження діяльності у морсько-
му порту, може перебувати у державній, комунальній та приватній 
власності. Крім цього ч.2 ст. 3 і ст. 25 Закону визначають можли-
вість передачі майна в порядку оренди, концесії чи приватизації.

Відповідно до Закону України «Про концесії» [2]в концесію 
може передаватися майно цілісних майнових комплексів держав-
них підприємств, і об’єкти держвласності, які використовуються 
для здійснення діяльності у сфері будівництва та експлуатації мор-
ських портів та їх інфраструктури.

В свою чергу Кабінет Міністрів України ухвалив постанову 
«Деякі питання надання в концесію об’єктів державної власнос-
ті»[3], згідно з якою до переліку об’єктів держвласності, які мо-
жуть передаватися в концесію, внесено всі 18 державних морських 
торговельних портів України.

Слід відзначити, що концесія є найбільш ефективною фор-
мою відносин держави та інвестора в частині розвитку портової 
інфраструктури, на відміну від приватизації, зберігаючи, таким 
чином, майно в державній власності та одночасно залучаючи при-
ватні інвестиції в галузь. Від впровадження концесійної моделі за-
лучення інвестиційних коштів в портову галузь урядом очікується 
отримання обсягів надходжень до держбюджету, які вищі від іс-
нуючого рівня щорічних дивідендів, одержуваних державою від 
господарської діяльності портів.

Ще одним способом набуття майнових прав на об’єкти мор-
ської портової інфраструктури є їх приватизація. Відповідно до 
ст.. 25 Закону приватизація об’єктів портової інфраструктури, крім 
стратегічних об’єктів, у межах морських портів здійснюється від-
повідно до законодавства про приватизацію з урахуванням відпо-
відних особливостей. При цьому об’єктами приватизації є: єдині 
майнові комплекси державних підприємств та акції публічних 
акціонерних товариств, утворених у процесі реорганізації на базі 
цехів, виробництв, дільниць, інших підрозділів державних підпри-
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ємств — морських портів, до складу яких входять усі види майна, 
призначеного для їх діяльності; окреме індивідуально визначене 
майно, передбачене частиною шостою цієї статті; акції (частки, 
паї), що належать державі у статутному капіталі господарських то-
вариств, утворених на базі єдиних майнових комплексів, збудова-
них за рахунок державних та приватних інвестицій відповідно до 
інвестиційних договорів та договорів про спільну діяльність.

Закон визначає, що єдині майнові комплекси державних під-
приємств та 100 відсотків акцій статутного капіталу публічних ак-
ціонерних товариств підлягають продажу на конкурентних засадах.

Закон закріплює, що якщо окремий індивідуально визначе-
ний об’єкт портової інфраструктури (крім стратегічних об’єктів 
портової інфраструктури), що використовується суб’єктом госпо-
дарювання на підставі договору оренди, який укладений до дня на-
брання чинності Законом, і прийнято рішення про його приватиза-
цію, то суб’єкт господарювання має право на його викуп за умови, 
що ним здійснено поліпшення такого майна вартістю не менш як 
25 відсотків його залишкової (відновної за вирахуванням зносу) 
вартості на момент приватизації.

Таким чином, Закон України «Про морські порти України» 
заклав основи залучення приватних інвестиційних коштів в розви-
ток морських портів. При цьому держава має максимально забез-
печити доступність для всіх суб’єктів господарювання можливість 
участі в концесійних та приватизаційних конкурсах, виключити 
монополізацію, забезпечити залишення стратегічних об’єктів пор-
тової інфраструктури у державній власності, а також контролюва-
ти ефективність використання майна та дотримання умов укладе-
них договорів.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ НОРМИ ПРАВА 
ПРИ СПЛАТІ ВИНАГОРОДИ  

ЗА РЯТУВАННЯ НА МОРІ

У галузі морських перевезень здійснення підприємницької ді-
яльності пов’язане з додатковими витратами. Зокрема, це необхід-
ність сплати винагороди рятувальникам у разі рятування на морі. 
І  отут постає питання пріоритетності норм: чи мають у першу чер-
гу застосовуватись норми загального цивільного законодавства, чи 
слід надати перевагу спеціальним правилам, встановленим КТМ 
України, — оскільки наслідки вчинення рятувальних дій передба-
чаються як у ЦК (глава 80 «Рятування здоров’я та життя фізичної 
особи, майна фізичної або юридичної особи»), так і у спеціальному 
законодавстві — КТМ (глава 6 «Винагорода за рятування на морі» 
розділу ІХ «Надзвичайні морські події»). У статті 9 ЦК України 
вказується лише на врегулювання відносин у сферах господарю-
вання, використання природних ресурсів та охорони довкілля, а та-
кож трудових та сімейних відносин, але не зазначається специфіка 
морських перевезень та відносин у цій сфері за межами здійснення 
господарювання.

Отже, необхідно порівняти характерні риси зобов’язань, що 
виникають на основі ЦК та КТМ. Згідно ст.ст. 1161-1162 ЦК Укра-
їни це:

1) наявність загрози здоров’ю та життю фізичної особи, май-
ну фізичної або юридичної особи;

2) вчинення рятувальних дій без відповідних повноважень, 
тобто особа не повинна бути професійним рятувальником, який 
відповідно до Закону України від 14 грудня 1999 р. «Про аварійно-
рятувальні служби» визначається як особа, яка має відповідну 
спецпідготовку, атестована на здатність до проведення аварійно-
рятувальних робіт і безпосередньо бере у них участь, має спеці-
альну фізичну та психологічну підготовку та відповідає за її під-
тримання;
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3) завдання шкоди рятувальнику, відшкодування якої і скла-
дає зміст відповідних зобов’язань;

4) розмір відшкодування визначається розміром шкоди, завда-
ної рятувальнику.

За змістом ст.ст. 326 — 340 КТМ України відносинам з випла-
ти винагороди за рятування на морі характерні такі ознаки:

1) наявність небезпеки для морських суден або будь-яких ін-
ших плаваючих об’єктів або таких, що буксируються;

2) вчинення рятувальних дій за відсутності ясної та розумної 
заборони власника або капітана судна щодо рятування;

3) вчинення дії з корисним результатом (врятування судна, 
яке наразилося на небезпеку, вантажів та інших предметів, що зна-
ходяться на ньому, збереження фрахту і плати за перевезення па-
сажирів і багажу або іншого майна, так само як і навколишнього 
природного середовища);

4) виникнення права на винагороду за рятування судна, яке 
наразилося на небезпеку, вантажів та інших предметів, що знахо-
дяться на ньому тощо. Від врятованих людей не вимагається ви-
нагороди, але рятівник людей, який взяв участь у наданні послуг 
у зв’язку з аварією, що зумовила необхідність рятування, має пра-
во на справедливу частку в належній рятівнику сумі за врятуван-
ня судна або іншого майна чи відвернення або зменшення шкоди 
навколишньому природному середовищу. При цьому винагорода 
сплачується і в тому разі, коли судно, що надало послуги з рятуван-
ня, належить власнику врятованого судна. Тут слід ще наголосити 
на тому, що загроза шкоди, настання якої своїми діями відвертає 
рятувальник, повинна бути реальною. Уявна шкода не підлягає від-
шкодуванню. Тобто загроза настання шкоди для життя і здоров’я 
особи повинна бути очевидною; очевидність несприятливих на-
слідків оцінює рятувальник, а згодом — держава, яка приймає рі-
шення про відшкодування шкоди;

5) розмір винагороди визначається угодою сторін, а за від-
сутності угоди — судом або Морською арбітражною комісією з 
врахуванням критеріїв, про які йдеться у ст. 333 КТМ України. 
Застосування положень КТМ України в судовому та арбітражному 
процесах, пов’язаних з розглядом справ стосовно розподілу вина-
городи між рятівниками, потребує додаткового вивчення питання, 
що стосується їх складу. Рятівників може бути декілька. Це має 
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означати, що «особа, відповідальна за виплату рятувальної ви-
нагороди, зобов’язана надати забезпечення вимоги» на прохання 
будь-кого з «рятівників» (ч. 1 ст. 340 КТМ). До складу рятівників 
слід відносити усіх осіб, що брали участь у рятувальній операції 
(здійснювали певні дії щодо надання рятувальних послуг). Нада-
ти виключний перелік таких осіб неможливо. Отже, перелік ря-
тувальників слід визначати виходячи з обставин конкретної події. 
Рятівник, який здійснив рятувальні операції і не набув при цьому 
права на винагороду, має право на одержання від власника судна 
спеціальної компенсації, еквівалентної його витратам, яка може 
бути збільшена максимально на 30 % понесених рятівником ви-
трат.

Таким чином, порівняння одного та іншого виду відносин 
свідчить про те, що, не зважаючи на наявність спільних рис (на-
явність загрози, вчинення рятувальних дій), вони відрізняються за 
суттєвими ознаками (наприклад, вимога наявності корисного ре-
зультату, що досягається завдяки виконанню сукупності «дій»: «дії 
щодо рятування» майна, «дії щодо збереження» плати, «дії щодо 
збереження навколишнього природного середовища» тощо; харак-
тер визначення винагороди тощо).

Можна зробити такий висновок: відносини, що виникають у 
зв’язку з рятуванням на морі, мають специфічний характер, хоча і 
є за своєю сутністю відносинами цивільними, але не підпадають 
під загальні правила глави 80 ЦК України, і тому є сферою дії спе-
ціальних норм КТМ України. Норми ЦК можуть застосовуватись 
до таких відносин лише у субсидіарному порядку згідно з ч. 1 ст. 
9 ЦК України. В свою чергу, держава, керуючись конституційним 
приписом про те, що людина є найвищою соціальною цінністю, 
бере на себе витрати щодо відшкодування шкоди, завданої ушко-
дженням здоров’я чи смертю рятувальника. Крім суто матеріально-
го відшкодування заподіяної шкоди, держава заснувала спеціальні 
відзнаки морального заохочення рятувальників. Так, за змістом ст. 
7 Закону України «Про державні нагороди України» від 16 березня 
2000 р. за особисті мужність і героїзм, виявлені при рятуванні лю-
дей, матеріальних цінностей, а також в інших випадках в умовах, 
пов’язаних з ризиком для життя, особи можуть бути відзначені ор-
деном «За мужність» І, ІІ, ІІІ ступеня.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

Значний потенціал морегосподарського комплексу України 
представлений 63 терміналами, серед яких провідну роль відігра-
ють 18 морських торговельних портів. Перед морською та пор-
товою галузями стоїть чимало проблем: недостатньо ефективне 
використання портових потужностей; неефективна система управ-
ління; застаріла матеріально-технічна база морських портів; від-
сутність достатніх стимулів для інвесторів вкладати кошти у роз-
виток морської галузі.

Велика частина причального фронту перебуває в незадовіль-
ному технічному стані. Інфраструктура портів не відповідає сучас-
ним техніко-експлуатаційним та екологічним вимогам. Застарілою 
і зношеною є вантажно-розвантажувальна техніка, що використо-
вується у портах, особливо це стосується кранів, зношених на 80-
90 %. Як зазначають фахівці портової галузі «За відсутності належ-
ного державного фінансування та недостатніх інвестицій портове 
господарство не встигає за проблемами в обробленні вітчизняних 
та транзитних вантажів»[1].

Великий крок у подоланні вказаних проблем було зроблено 
із прийняттям Закону України «Про морські порти України», який 
визначив правові, економічні та організаційні основи діяльності в 
морських портах України. На сьогоднішній день основне завдання 
полягає у розробленні та прийнятті всіх необхідних нормативно-
правових актів, спрямованих на реалізацію положень вказаного за-
конодавчого акту.

Морський порт — визначені межами територія та аквато-
рія, обладнані для обслуговування суден і пасажирів, проведення 
вантажних, транспортних та експедиційних робіт, а також інших 
пов’язаних з цим видів господарської діяльност [2].

Основною проблемою, що стоїть перед морськими портами 
на даний час, є загроза можливої втрати вантажопотоків. Висо-



361

ка конкуренція на ринку портових послуг при існуючому міжна-
родному поділі праці вимагає постійного підтримання основного 
капіталу морських торговельних портів на належному техніко-
економічному рівні. Нестабільною залишається вантажна база 
українських морських портів, що залежить від світового попиту на 
продукцію вітчизняних експортно-орієнтованих галузей та тран-
зитних вантажів.

Серед проблем розвитку українських морських портів слід 
виокремити наступні:

– висока зношеність портової інфраструктури, що не дозво-
ляє мінімізовувати витрати портових операторів;

– неефективність митно-тарифної політики;
– відсутність гарантій збереження вантажів та їх своєчасної 

переробки;
– питання розвитку пропускної спроможності портів вирі-

шуються без активного використання можливостей, які можуть 
бути мобілізовані з урахуванням регіональної значимості портів і 
на основі принципу регіональної концентрації ресурсів [3].

Для подолання існуючої проблематики основними стратегіч-
ними пріоритетами розвитку морської галузі України мають стати:

– покращення управління морською галуззю шляхом підси-
лення координації міністерств, що здійснюють морську діяльність 
та місцевих органів виконавчої влади приморських регіонів;

З прийняттям Закону України « Про морські порти України» 
створено правові умови для модернізації системи управління мор-
ською галуззю, розмежування державних і господарських функцій 
у портах, передачі функцій з управління державним майном місце-
вим органам виконавчої влади, виведення з-під державного регу-
лювання діяльності з навантажувально-розвантажувальних робіт 
у портах, тощо.

– посилення міжрегіональної співпраці у сфері стимулюван-
ня розвитку транспортної інфраструктури;

– вдосконалення митно-тарифної політики з метою залучен-
ня транзитних вантажів;

– модернізація транспортної інфраструктури приморських 
регіонів (приведення наявних транспортних шляхів країни у від-
повідність з міжнародними стандартами, будівництво нових авто-
шляхів). Це можливо зробити шляхом розвитку концесій на бу-
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дівництво та експлуатацію автомобільних доріг згідно із Законом 
України «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобіль-
них доріг» [4].

Шляхом вирішення зазначених проблем, на мою думку, є 
корінні та структурні перетворення, що призведуть до розбудови 
ринкової інфраструктури в галузі портової діяльності, істотної мо-
дернізації системи управління на усіх рівнях, реалізації принципів 
державно-приватного партнерства у морських портах.

Для здійснення таких перетворень необхідно створити зако-
нодавчі умови для виникнення довгострокової мотивації державно-
приватного партнерства у морських портах; забезпечити ефектив-
ний нагляд за додержанням вимог національного і міжнародного 
законодавства; стимулювати усі види виробничо-господарчої ді-
яльності у портах підприємствами різних форм власності на прин-
ципах добросовісної конкуренції; забезпечити істотне зростання 
привабливості сфери портової діяльності для інвecторів, що у 
свою чергу призведе до значного підвищення темпів розвитку пор-
тів; привести систему управління портами у відповідність до між-
народного законодавства.

Реалізація цих перетворень потребує глобальної законодавчої 
роботи та необхідних організаційних заходів уряду сфері портової 
діяльності, що повинні здійснюватися мобільно та у відповідності 
до вимог міжнародного законодавства.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

Морегосподарський комплекс — це не тільки «група взаємо-
пов’язаних галузей», але й цілісна господарська структура між-
галузевого рівня. Морегосподарський комплекс — складна, ба-
гатокомпонентна керована система, цільовими функціями якої 
є забезпечення господарства країн природними ресурсами морів 
та океанів, розширення зовнішньоекономічного потенціалу, який 
формується на рівні підприємств, регіонів та країн.

17.05.2012 року в Україні був прийнятий Закон «Про мор-
ські порти України» (далі — Закон), який набрав чинності з 
13.06.2013 року. Відповідно до цього Закону, морський порт — це 
територія та акваторія, обладнані для здійснення відповідної гос-
подарської діяльності, а не державне підприємство. Іншими слова-
ми кажучи, морський порт замість суб’єкта діяльності законодавчо 
визначений об’єктом діяльності.

Існуючі морські порти, як зазначено у Законі, підлягають ре-
організації як юридичні особи, а їхнє майно — передачі у повне 
господарське відання державному підприємству «Адміністрація 
морських портів» і державним підприємствам та акціонерним 
товариствам, створених на базі єдиних майнових комплексів, які 
можуть бути виділені в окремі підприємства і здійснювати повно-
цінну господарську діяльність. [3]

Незважаючи на вищевказане, положення Закону ідуть в розріз 
реальності. Адже, посилаючись на діючий Кодекс торгового мо-
реплавства, морський порт є державним підприємством, а, отже, і 
суб’єктом права. Отже, цьому факту уже суперечить позиція щодо 
створення єдиного комерційного підприємства, яке здійснювати-
ме управління всіма морськими портами України — Адміністрації 
морських портів України.

Згідно ч. 1 ст. 59 Господарського кодексу України, реоргані-
зації державних підприємств — морських портів може мати місце 
шляхом поділу за рішенням власника чи уповноважених ним ор-
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ганів [1]. Отже, в результаті поділу державного підприємства — 
морського порту буде створено дві чи декілька юридичні особи — 
державні підприємства, між якими буде розподілено майно, яке 
входить у власність морського порту.

З урахуванням положень частини 1 статті 107 ЦК України, 
кредитори державного підприємства — морського порту, що при-
пиняється, можуть вимагати від цієї юридичної особи виконання 
зобов’язань якої не забезпечено, припинення або дострокового ви-
конання зобов’язання, або забезпечення виконання зобов’язання, 
крім випадків, передбачених законом [2].

Отже, можна припустити, що в результаті реструктуризації 
державних підприємств — морських портів шляхом їх поділу бу-
дуть визначені їх правонаступники, до яких перейдуть права та 
обов’язки за чинними на момент їх передачі зобов’язаннями.

У будь-якому випадку, виконання зобов’язань морського пор-
ту не буде здійснюватися за рахунок майна, яке відповідно до За-
кону не підлягає приватизації та відчуженню у будь-який інший 
спосіб, а саме стратегічних об’єктів портової інфраструктури, до 
яких відносяться об’єкти державної власності — гідротехнічні 
споруди, об’єкти портової інфраструктури загального користуван-
ня, засоби навігаційного обладнання та інші засоби навігаційно-
гідрографічного забезпечення морських шляхів, системи управлін-
ня рухом суден.

Слід зазначити, що на території існуючих морських портів 
здійснює господарську діяльність багато суб’єктів господарюван-
ня, зокрема, це: стивідори, перевізники, експедитори, які мають 
договірні відносини з державними підприємствами — морськими 
портами, змістом діяльності яких є надання послуг та/або вико-
нання робіт за плату, а отже, ситуація зміни суб’єктного складу у 
зобов’язанні на стороні морського порту, який буде реструктуризо-
вано шляхом поділу, зачепить їх господарську діяльність.

Правові наслідки реструктуризації державного підприєм-
ства — морський порт можна продемонструвати на прикладі до-
говору про спільну діяльність без об’єднання вкладів учасників, 
застосування якого досить поширене у сфері діяльності морських 
портів.

Особливість договору про спільну діяльність без об’єднання 
вкладів учасників з метою отримання прибутку чи досягнення ін-
шої цілі полягає в тому, що він є дуже зручною та прибутковою для 
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держави формою керування та використання державної власності, 
оскільки у більшості таких договорів передбачена умова, згідно 
з якою незалежно від результатів господарської діяльності Порт 
отримує встановлений договором гарантований мінімум доходу.

Договір про спільну діяльність відрізняється від інших дого-
ворів і тим, що в результаті його виконання спільною діяльністю 
учасників може створюватися нове майно, правовий статус якого 
згідно з ч. 2 ст. 1131 ЦК України має бути визначений у ньому [2].

У випадку, якщо таке майно буде створено внаслідок спільної 
діяльності з державним підприємством — морський порт, під час 
реорганізації останнього, виникне питання щодо визначення пра-
вонаступника. Якщо ж правонаступники не будуть визначені, це 
може призвести до того, що поділ майна, яке є у спільній власності 
учасників і спільних прав вимоги, які виникли в них, має бути здій-
снений у порядку, встановленому ЦК України, а саме — майно, що 
є у спільній частковій власності, може бути поділене в натурі між 
співвласниками за домовленістю між ними. При цьому договір про 
поділ нерухомого майна, що є у спільній частковій власності, укла-
дається в письмовій формі й підлягає нотаріальному посвідченню.

На мою думку, варто було б взяти до уваги вже прийняті поло-
ження щодо визначення морського порту, як суб’єкта права, адже 
порт є важливою складовою частиною виробничої інфраструкту-
ри країни. Особлива роль портів в економіці визначається тим, що 
вони розташовані на напрямках міжнародних транспортних кори-
дорів, а також тим, що через них проходить адміністративний та 
економічний кордон України.
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ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО 
КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЯК МІЖГАЛУЗЕВОГО 
ІНСТИТУТУ НА ПРИКЛАДІ ГАЛУЗІ НІМЕЦЬКОГО 
ГОСПОДАРСЬКОГО КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

Розвиток господарського права, так само як конституційна ре-
форма в Україні, спричинює пошук нових ідей для покращення й 
оновленої систематизації галузей господарського та конституцій-
ного права. Однією з таких новацій можна вважати формування 
такого інституту як господарське конституційне право.

Прикладом даного інституту може слугувати німецька право-
ва система. У німецькому господарському праві закріплено поділ 
на публічне господарське право, до якого належать господарське 
конституційне та господарське адміністративне право, та приватне 
господарське право, що містить торговельне право, корпоративне 
право, право картелів тощо. Основний Закон ФРН слугує взірцем 
нормативного акта, в якому закладено низку засадничих положень 
із питань регулювання економіки. Основу конституційного госпо-
дарського права становлять норми Основного Закону, які регулю-
ють економіку. У господарському конституційному праві Німеччи-
ни широко застосовуваним є поняття «економічна конституція», 
яким визначаються статті Основного Закону, що використовуються 
для врегулювання господарської діяльності [4, с. 108].

Німецькі науковці приділяють значну увагу конституційно-
господарському праву у своїх навчальних і наукових видан-
нях. Скажімо, у науковому виданні Рольфа Штобера «Загальне 
господарсько-адміністративне право: Основи та принципи. Еко-
номічна конституція» розділ B, що присвячено конституційно-
господарському праву ФРН, налічує понад половину обсягу книги 
та складається з 5 розділів: «Конституційні засади регулювання», 
«Принципи держави і права, що визначають суть управління», 
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«Сфери дії господарсько-адміністративного права», «Основні 
права: охорона приватної господарської діяльності» та «Захист та 
межі господарської діяльності держави відповідно до положень 
економічної конституції» [3].

Абзац 3 статті 9 Основного Закону ФРН виділяє «право ство-
рювати об’єднання для охорони і поліпшення умов праці та еко-
номічних умов» та гарантує його «…кожному і для всіх професій. 
Угоди з метою обмеження цього права або перешкоджання його 
здійсненню недійсні, а спрямовані на це заходи протиправні».

Зі змісту Основного Закону ФРН особливу увагу слід звернути 
на статтю 14, яка стосується права власності та складається з трьох 
абзаців. Перший абзац встановлює: «Власність та право спадкуван-
ня гарантуються. Їх зміст та межі визначаються законами». Другий 
абзац містить положення, що «власність зобов’язує. Користування 
нею повинно водночас слугувати спільному благу». Третій абзац 
гарантує, що «відчуження власності допускається лише в цілях 
загального блага. Воно може проводитися тільки за законом або 
на підставі закону, що регулює характер і розміри відшкодування. 
Відшкодування визначається на основі справедливого врахування 
інтересів суспільства і зацікавлених осіб. Спори про розміри від-
шкодування розглядаються судами загальної юрисдикції». Стаття 
15 встановлює, що «земля і надра, природні ресурси і засоби ви-
робництва можуть бути передані в цілях усуспільнення в суспільну 
власність або в інші форми суспільного господарства відповідно до 
закону, що регулює види і розміри відшкодування. Щодо відшкоду-
вання відповідно діють речення 3 і 4 абзацу 3 статті 14» [2].

Враховуючи те, що в Конституції України не настільки ґрун-
товну увагу приділено регулюванню економіки та господарської 
діяльності, пропонується на даний час виділення господарського 
конституційного права в Україні не як галузі чи підгалузі, а спершу 
як міжгалузевого інституту українського господарського та консти-
туційного права. Інститут права — конкретизована правовим режи-
мом цілісність правових норм, за допомогою яких здійснюється ре-
гулювання групи суспільних відносин із застосуванням галузевого 
методу регулювання для досягнення єдиної мети [5, с. 135].

Конституційно-правові норми, які регулюють економічні від-
носини в Україні [1] та потенційно можуть увійти до вищезгадано-
го міжгалузевого інституту, можна поділити на такі групи:
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1) засадничі норми основ формування правового господар-
ського порядку в Україні (статті 1, 3, 8, 9, 15 — 18 КУ);

2) які стосуються права власності (статті 13, 14, 41);
3) які стосуються інших прав, свобод й обов’язків людини і 

громадянина (статті 24, 36, 42 — 45, 58, 61, 67);
4) щодо компетенції законодавчої влади (п. 3 — 6, 14, 16, 18, 

19, 24, 36 ч. 1 ст. 85, п. 5, 7 — 9 ч. 1, п. 1, 8 ч. 2 ст. 92, 98 — 100);
5) щодо компетенції Президента України (п. 1, 12, 14, 15, 29, 

30 ч. 1 ст. 106);
6) щодо компетенції Кабінету Міністрів України (п. 1, 3 — 

8 ч. 1 ст. 116);
7) щодо компетенції місцевих органів влади (п. 3 — 5 ч. 1 ст. 

119, ст. 140, 142 — 143).
Також джерелом конституційного господарського права мож-

на вважати рішення Конституційного Суду України — наприклад, 
рішення КСУ від 5 лютого 2013 року щодо офіційного тлумачення 
ч. 4 ст. 58, ч. 1 ст. 64 Закону України «Про господарські товариства».

Таким чином, конституційне господарське право можна ви-
значити як впорядковану сукупність правових норм, що здійснює 
регулювання основоположних економічних відносин у джерелах 
конституційного права, та являє собою міжгалузевий інститут гос-
подарського та конституційного права з перспективою стати окре-
мою галуззю національного права.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ

Одним из принципов развития и совершенствования системы 
нормативно-правовых актов является принцип системности и со-
гласованности.

Относительно информационно-правового подхода фрагмен-
тарный подход к формированию налогового права за годы незави-
симости Украины привел к тому, что налоговые правоотношения 
отражены в почти 5000 нормативно-правовых актов, среди которых: 
528 законов, 153 указа Президента, 453 постановления Верховной 
Рады, 19 Декрета Кабинета Министров, более 1000 постановлений 
и распоряжений Кабинета Министров, около 2000 нормативно-
правовых актов министерств и ведомств Украины.

Значительное количество нормативно-правовых актов, регу-
лирующих налоговые правоотношения, не создала качественной 
правовой системы в Украине, а скорее, наоборот, привела к не-
однозначности отдельных толкований, наличия шероховатостей и 
противоречий.

Поэтому назрела необходимость реформирования налоговой 
системы Украины. Именно Налоговый кодекс, должен был обеспе-
чить комплексный подход в регулировании налоговых отношений, 
устранить несогласованность налогового законодательства, обе-
спечить единую и стабильную законодательную базу налогообло-
жения, внести стабильность в бизнес, уверенность в том, что нало-
ги не будут изменяться в ближайшем времени, а, также, что будет 
установлен мораторий на постоянные поправки.

В декабре 2010 г. был принят Налоговый кодекс Украины, ко-
торый вступил в действие с января 2011 г. Методом его формиро-
вания было собрание в нём действующих законов и подзаконных 
актов и различных инструкций.

Действующую налоговую систему целесообразно реформи-
ровать не путем решения всех проблем одновременно с принятием 
Налогового кодекса, а поэтапно с включением в единый всеобъем-
лющий документ всех существующих платежей налогового харак-
тера, механизм начисления, уплаты и администрирования которых 
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был бы эффективным и практически апробированным. При этом, 
единственным и взвешенными должны быть все налоговые про-
цедуры, а также необходимо обеспечить максимальную прозрач-
ность таких действий и мероприятий.

Для достижения указанных задач необходимо изменить не 
только методы правотворчества, но и подходы к государственному 
управлению и регулированию, которые не отвечают требованиям 
времени и интересам субъектов налогового права, а также ввести 
соответствующие законодательно установленные механизмы, ко-
торые позволят скоординировать действия участников налогового 
процесса в соответствии с изменениями экономической среды и 
рынка. С этой целью в налоговом законодательстве целесообразно 
закрепить следующие принципы налогообложения, как справед-
ливость, определенность, однократность, удобство, рациональ-
ность, нейтральность, прозрачность и простота, поскольку это 
будет способствовать существенному повышению эффективности 
отечественной налоговой системы и станет залогом развития на-
циональной экономики.

Проблемы существования правовых коллизий в налоговом за-
конодательстве должны стать предметом повышенного внимания 
как со стороны Президента Украины, парламента и правительства, 
так и рядовых граждан государства. Часто складывается впечат-
ление, что вопрос формирования эффективной системы налогоо-
бложения и администрирования налогов является исключительно 
проблемой одних плательщиков, потому Министерство финансов 
и правительство заняты исключительно ее фискальной стороной, 
законодательный орган, принимая налоговые законы, не анали-
зирует их влияние на экономику, а налоговые органы практиче-
ски устранены от участия в этом процессе. Только всестороннее 
научно-теоретическое осмысление и системный комплексный 
анализ данной проблематики позволит выработать необходимые 
научно обоснованные и аргументированные предложения и реко-
мендации по совершенствованию правотворческой деятельности и 
гармонизации налогового законодательства в Украине.
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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ 
СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

На сьогодні зелений туризм в Україні — досить поширений 
вид відпочинку для громадян та значний прибуток для його ор-
ганізаторів. Така діяльність дуже актуальна, особливо в період 
економічної кризи, бо забезпечує село робочими місцями, робить 
відпочинок громадян економнішим, порівняно із закордонни-
ми відпустками, збагачує культурний дух міського населення та 
взагалі підіймає рівень економіки в державі. Що ж собою являє 
сільський зелений туризм? На законодавчому рівні не закріпле-
но поняття «сільський зелений туризм», воно лише згадується у 
визначенні особистого селянського господарства у ст. 1 ЗУ «Про 
особисте селянське господарство». Спеціальних законів, які б ре-
гулювали такий вид діяльності, порядок його оподаткування та 
регулювання відносин у цій сфері, також немає. В ч. 1 ст. 3 ви-
щезгаданого закону зазначено, що діяльність, пов’язана з веден-
ням особистого селянського господарства, не відноситься до під-
приємницької діяльності. Слід звернути увагу на те, що спроби 
прийняти спеціальний законодавчий акт все ж таки були. Так, на 
першому читанні Верховної Ради України, був прийнятий проект 
Закону «Про сільський зелений туризм», у статті 3 якого визна-
чено, що діяльність з надання послуг у сфері сільського зеленого 
туризму не відноситься до підприємницької діяльності, а також 
зазначено умови, за яких така діяльність підлягатиме оподатку-
ванню. На нашу думку, це є доречним положенням, прийняття 
якого подолало б багато колізій у законодавстві, які будуть роз-
глянуті нижче. Повертаючись до ЗУ «Про особисте селянське 
господарство», особа, що займається особистим селянським гос-
подарством, не зобов’язана сплачувати податки, бо збирається 
направляти доходи, отриманні від проживання у неї туристів для 
задоволення особистих потреб (тобто для розвитку особистого се-
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лянського господарства, доходи від реалізації продукції та послуг 
якого не оподатковуються). Звернемось до спеціального закону с 
сфері туризму «Про туризм», де в ст. 4 серед видів туризму виді-
лено і сільський, екологічний (зелений). 

Особливості здійснення окремих видів туризму встанов-
люються законом. Спеціального діючого закону про сільський 
зелений туризм ще немає, тому ми користуємось законом «Про 
туризм», бо має місце створення тур продукту — пред’явлення, як 
мінімум, двох послуг: забезпечення житлом та рекреаційними по-
слугами (відвідування об’єктів культури, відпочинок та розваги, 
реалізація сувенірної продукції, тощо). В даному законі визначено 
суб’єктів туристичної діяльності — туроператори та турагенти, і 
саме під ці визначення особисті селянські господарства не підпа-
дають, а тому, відповідно, не можуть бути суб’єктами туристичної 
діяльності. Це, в свою чергу, суперечить статті 4, де зазначено, що 
одним з видів туризму є сільський туризм. 

Ще одне протиріччя — між загальним визначенням госпо-
дарської діяльності у ГКУ, та визначенням особистого селянсько-
го господарства у відповідному законі. Господарська діяльність — 
це діяльність суб’єктів господарювання в сфері суспільного 
виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продук-
ції, виконання робіт та надання послуг вартісного характеру, маю-
чих цінову визначеність. Господарська діяльність, спрямована на 
отримання прибутку, є підприємницькою і підлягає оподаткуван-
ню. Але в законі «Про особисте селянське господарство» вказано, 
що діяльність таких об’єднань не є господарською і отриманий 
прибуток використовується для забезпечення та організації такої 
діяльності. 

Чи справді це так? За всіма ознаками сільський зелений ту-
ризм підпадає під визначення підприємницької господарської 
діяльності, адже туристам надаються вартісні послуги (надання 
житла, їжі, екскурсійних програм тощо), за які особисте селянське 
господарство отримує дохід і, відповідно, мають оподатковува-
тися. Але це знов таки суперечить ЗУ «Про особисте селянське 
господарство», тому що селяни, зайняті такою діяльністю, не є 
підприємцями. Саме тому є корисним положення законопроекту 
«Про сільський зелений туризм», яке долає таку колізію та зазна-
чає випадки законного стягнення податків з особистого селянсько-
го господарства. Повертаючись до питання оплати, візьмемо, на-
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приклад, організацію прогулянок та екскурсій на природі, метою 
яких може бути збір ягід, грибів, рибалка, тощо. Такі види послуг, 
як підтверджує практика, є систематичними у зеленому туризмі. 
Але потрібно враховувати, що коли збирання природних ресурсів 
переслідує комерційну ціль, воно має бути платним, зокрема, для 
його організатора. 

Так, згідно зі ст. 77 Лісового Кодексу України, встановлено, 
що спеціальне використання лісових ресурсів, крім розміщення 
пасік, є платним. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 
встановлюється Податковим кодексом України. Звідси слідує, що 
організатори таких послуг (тобто члени особистого селянського 
господарства, що займаються зеленим туризмом) мають отримати 
в спеціалізованих лісогосподарських підприємствах спеціальний 
дозвіл на використання лісових ресурсів в туристичних цілях та 
платити збір за спеціальне використання лісових ресурсів і корис-
тування ділянками лісового фонду, який є різновидом ресурсних 
платежів і належить до загальнодержавних податків і зборів.

Отже, чимало суперечностей в різних законодавчих актах 
стосовно регулювання зеленого сільського туризму. Основною 
проблемою є те, що на нормативному рівні не закріплено навіть 
визначення такого виду діяльності. Вирішенням цієї пробле-
ми було б прийняття спеціального Закону «Про сільський зеле-
ний туризм», який визначав би загальні правові, організаційні та 
соціально-економічні засади реалізації державної політики Украї-
ни в галузі сільського зеленого туризму та був би спрямований на 
забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян 
на відпочинок, свободу пересування, охорону здоров’я, на безпеч-
не для життя та здоров’я довкілля, задоволення духовних потреб 
та інших прав при здійсненні туристичних подорожей; встанов-
лював би засади раціонального використання туристичних ресур-
сів та регулював би відносини, пов’язані з організацією та здій-
сненням сільського зеленого туризму на території України. 

Вважаємо, що на законодавчому рівні необхідно закріпити 
визначення зеленого туризму, порядок його створення, регулю-
вання відносин між туристами та організаторами, порядок опо-
даткування такої діяльності та інші питання стосовно функціону-
вання такого виду послуг.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВОСУДДЯ: 
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИМІРУ

Економічне правосуддя є узагальнюючим поняттям, що у ві-
тчизняній правовій доктрині майже не розроблено, під яким зви-
чайно розуміється діяльність судів щодо розгляду майнових спо-
рів. У зв’язку із тим, що вітчизняна судова система побудована не 
тільки за предметним, але й за суб’єктним складом, розгляд таких 
спорів знаходиться у віданні, головним чином, загальних (місце-
вих) та господарських судів.

Аналіз даних судової статистики дозволяє стверджувати, що 
вимір результатів судової діяльності у межах кожної судової під-
відомчості відбувається переважно за показниками: кількості роз-
глянутих справ, проценту перегляду (скасування) рішень вищими 
судовими інстанціями, надходження коштів до державного бю-
джету (судового збору), реагування на попередження економічних 
правопорушень (господарськими судами) [1]. При цьому, чи від-
бувається (та з яких методологічних позицій), наприклад, оцінка 
причин та наслідків зростання/зменшення кількості звернень до 
суду, і чи (як) корелюють між собою показники звернень до суду у 
попередньому та поточному періоді — невідомо.

Ефективність економічного судочинства не вимірюється, 
оскільки відсутнє державне замовлення, немає методики подібних 
вимірів. Судова статистика фіксує лише кількісні показники діяль-
ності судової системи, а результати її аналізу стосуються переваж-
но організаційних питань («навантаження» на суддю), посилення 
«вертикалі законності» (щодо зменшення кількості оскаржень та 
скасованих рішень вищими інстанціями).

Відомі слова Ю. Андропова «Чи знаємо ми суспільство, в яко-
му живемо?» можна повністю адресувати вітчизняній системі еко-
номічного судочинства. Чому за опитуваннями у суспільстві (на-
приклад, щодо рівню довіри до правосуддя) та спостереженнями 
міжнародних інституцій ми маємо занизький рівень захисту права 
власності, згортання інвестицій та таку судову систему, яка потре-
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бує якомога скорішого реформування, але щорічні підсумки робо-
ти судів свідчать про начебто «планово-прибуткову» (задовільну) 
їх роботу?

Причина уявляється в тому, що поняття (економічної) ефек-
тивності судочинства (зокрема, господарського та ін.) є предметом 
виключно вузько-наукових та вкрай поодиноких інтересів (дослі-
джень), які жодним чином не впливають на правову політику та 
навіть замало на правову науку. До останніх розвідок у цій галузі 
слід віднести дослідження С. Ф. Демченка, який вважає сукупний 
господарський процес ефективним, якщо він є доступним та закон-
ним (справедливим), — це забезпечує єдність соціальної ефектив-
ності (як доступності) та економічної (як еквіваленту відновлення 
юридичної рівноваги між учасниками відносин). (Питання ефек-
тивності у праві (в цілому) було предметом активних досліджень 
радянських науковців, і загальноприйнятою є думка, що ефектив-
ність правових норм може бути визначена як співвідношення між 
фактичним результатом їх дії і тими соціальними цілями, для до-
сягнення яких ці норми були прийняті) [2].

Але чи правильно вважати економічну ефективність судового 
(господарського) процесу апріорі еквівалентом справедливої юри-
дичної рівноваги? Чи гарантує юридична рівновага (законність, 
справедливість) економічну ефективність? Для дискутування від-
повідей на подібні питання набувають науковий та практичний ін-
терес міждисциплінарні розвідки до галузі знань під назвою «еко-
номіка і право» (або економічний аналіз права — далі ЕАП), що 
зародилась у США та отримала широке міжнародне визнання [3]. 
Наведемо лише три наступні тези.

1. Головне призначення судової системи полягає у захисті 
права власності та добровільних контрактів.

2. Такий захист є ефективним, якщо він відбувається за фор-
мулою (теоремою), що її свого часу вивів Р. Познер: «Юридичні 
правила повинні імітувати ідеальний ринок» [4]. Тобто, економіч-
на рівновага є моделлю (орієнтиром) для юридичної (юридичних 
правил, рішень), а не навпаки (юридична рівновага начебто пре-
зюмує економічну).

3. Коли судова система відбирає та усуває неефективні право-
ві рішення з певних питань (замінюючи їх на ефективні), а потік 
відповідних звернень до судової системи (як показник) зменшу-
ється, бо всі питання вирішуються у межах добровільних угод, є 
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підстави вважати, що у державі діють ефективні юридичні правила 
(варіант розквіту тоталітарної держави, де конфліктні питання ви-
рішуються репресіями, тут не розглядається).

Наведені міркування та перенесення їх у площину вітчизня-
ного правового аналізу є непростою справою, — звичайно пози-
тивістська цінність законності завершує піраміду фахового світо-
гляду правників. Але саме судовий (а не законодавчий) розвиток 
приватного права сьогодні є найбільш органічним та динамічним у 
світі щодо реагування на економічні виклики. Отже, виміри право-
суддя потребують вивчення кількісно-якісних кореляцій.

Література
1. Постанова Пленуму Вищого господарського Суду України від 

21.02.2013 № 5 «Про підсумки роботи господарських судів України у 2012 році 
та завдання на 2013  рік» [електронний ресурс].  — режим доступу: http://
vgsu.arbitr.gov.ua/files/pages/ppVGSU_21022013_5.pdf; Огляд даних про стан 
здійснення правосуддя у 2010 році [електронний ресурс]. — режим доступу: 
http://законъ.com/12422-sudova-statistika.html.

2. Демченко С.  Ф.  теоретико-методологічні засади ефективності го-
сподарського судочинства: дис. на здобуття наук. ступ. докт. юрид. наук: 
спец.12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право». — К., 
2010. — 428 с.

3. Ярцева Н. В. Современные концепции экономической мысли: Учебное 
пособие / Н. В. Ярцева. — Барнаул: издательство аГУ, 2003. — 272 с.

4. Познер р.  а.  Экономический анализ права /пер. с англ. под. ред. 
В. л. тамбовцева. — СПб., Экономическая школа, 2004, в 2-х т., т. 1. — 544 с., 
т. 2. — 464 с.

Гадяцька І.В.,
студентка 4 курсу Інституту прокуратури та слідства
Національний університет «Одеська юридична академія»

НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ 
ФУНКЦІЇ УЗГОДЖЕННЯ ПРИВАТНИХ 

ТА ПУБЛІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ

Досягнення балансу у приватно-правових та публічно-
правових відносинах становить один з пріоритетних напрямів по-
дальшого розвитку господарського права України, що підтверджує 
необхідність виділення та ретельного дослідження функції узго-
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дження приватних та публічних інтересів, яка належить до галузе-
вих функцій господарського права.

У найбільш загальному вигляді дана функція може бути ви-
значена як вплив господарського права на суспільні відносини, 
спрямований на оптимальне узгодження інтересів суб’єктів гос-
подарювання, споживачів, держави, окремих верств населення та 
суспільства в цілому [1, c. 245-246].

Багато правознавців пояснюють сутність категорії інтерес 
у праві на підставі досліджень філософії, соціології, психології, 
економіки. Так, знаходимо такі визначення інтересу. Інтерес — 
об’єктивно існуюча і суб’єктивно усвідомлена соціальна потреба, 
мотив, стимул, збудник, спонукання до дії. Інтерес — певний пси-
хічний стан людини, спрямування її уваги на який-небудь предмет 
[2, c. 112]. Інтерес з погляду права узагальнено можна представити 
як вольове спрямування уваги суб’єкта на об’єкт (благо), визна-
чений суб’єктом як засіб задоволення потреб. Для правової науки 
представляє особливу цінність поняття законний інтерес, який ви-
користовується в численних нормативних актах. Як зазначає О. Ві-
нник, він представляє собою відображений в об’єктивному праві 
або такий, що випливає з його загальних засад і певною мірою га-
рантований державою, простий юридичний дозвіл, спрямований 
на отримання певного соціального блага, що не суперечить публіч-
ному інтересові.

Публічні інтереси можна визначити як відображені в праві 
гармонізовані, збалансовані певним чином інтереси держави як 
організації політичної влади, а також інтереси всього суспільства.

Приватні інтереси — інтереси окремого громадянина (фі-
зичної особи), сім’ї, групи громадян, організації, якщо вона ство-
рена за участю фізичних осіб і відповідно не належить до сфери 
публічної — державної чи комунальної — форми власності [3, 
c.109]. З точки зору конституційного права, будь-який приватний 
інтерес неминуче веде до групових та суспільних інтересів, так чи 
інакше зачіпає їх. Поширеною є практика, коли носії приватних 
інтересів об’єднуються в групи, з тим щоб виражати свої інтереси 
всередині групи і представляти їх у стосунках з іншими асоціатив-
ними групами, що навряд чи доступно одній людині. Так, згідно 
ст.36 Конституції України громадяни України мають право на сво-
боду об’єднання у політичні партії та громадські організації. Тому, 
розглядаючи категорію «приватний інтерес» у конституційному 
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праві, слід погодитися з думкою В. Мадісона, що він є насамперед 
інтересом громадянського суспільства [4, c. 60].

Конституційний суд України у своєму рішенні від 
01.12.2004 року № 18 — рп/2004 постановив, що поняття «охо-
ронюваний законом інтерес», що вживається в законах України у 
логічно-смисловому зв’язку з поняттям «права», треба розуміти як 
прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нема-
теріальним благом, як зумовлений загальним змістом об’єктивного 
і прямо не опосередкований у суб’єктивному праві простий легі-
тимний дозвіл, що є самостійним об’єктом судового захисту та 
інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуаль-
них і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам 
України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, 
розумності та іншим загальноправовим засадам [5].

Господарським кодексом України, у статті 9 встановлено, що 
економічна і соціальна політика держави має спрямовуватися на 
реалізацію та оптимальне узгодження інтересів суб’єктів господа-
рювання і споживачів, різних суспільних верств і населення в ціло-
му. Таким чином, дана стаття є нормативно-правовим орієнтиром 
для будь-яких політичних сил, що формують і здійснюють еконо-
мічну та соціальну політику в Україні. Правове визначення і закрі-
плення у різних формах здійснення економічної політики дер жави 
об’єктивно зумовлюється змішаним характером національної еко-
номіки, що відпо відає тенденціям розвитку економіки найбільш 
передових країн. Така економіка передбачає існування приватного 
і суспільного (державного, колективного) секторів, активну роль 
дер жави в економічному житті, її суттєвий вплив на економічний 
розвиток [6, c. 58].

В п.3 ч.1 ст. 3 Закону України «Про державно-приватне парт-
нерство» одним з принципів державно-приватного партнерства ви-
значено узгодження інтересів державних та приватних партнерів з 
метою отримання взаємної вигоди.

Отже, можемо зробити висновок, що на законодавчому рівні 
функція узгодження приватних та публічних інтересів набуває за-
кріплення. Проте, в жодному нормативно-правовому акті не вста-
новлена можливість визначення конкретних суспільних інтересів в 
кожному окремому випадку, що унеможливлює досягнення кінце-
вої мети даної функції. Як наслідок, маємо правові норми, які на 
практиці не втілюються у життя. Автором пропонується ідея ство-
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рення нормативно-правового акту, який би містив чітку процедуру 
встановлення публічних (суспільних) інтересів в кожному випадку 
здійснення господарської діяльності суб’єктами господарювання.
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ЩОДО ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ 
МИТНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

Митним законодавством України передбачена можливість 
консультування митними органами зацікавлених осіб стосовно пи-
тань державної митної справи. Правова природа таких консульта-
цій вбачається дискусійною.

Відповідно до ст. 21 Митного кодексу України (далі — МК) 
консультації з питань практичного застосування окремих норм за-
конодавства України з питань державної митної справи можна кла-
сифікувати на такі види: 1) консультації, що мають індивідуальний 
характер, а саме розраховані на використання виключно особою, 
якій надана така консультація; 2) узагальнені консультації.



380

Митним консультаціям, що мають індивідуальний харак-
тер притаманні ознаки індивідуально-правового акту, до яких 
І.А.  Мін нікес відносить наступні: 1) регулювання конкретних си-
туацій; 2) встановлення, зміна або припинення права та обов’язків 
учасників правовідносин в індивідуальному порядку; 3) адресова-
ність персонально визначеним суб’єктам; 4)органічно доповню-
ють нормативно-правові акти [1, c.60].

Для встановлення правової природи узагальненої митної 
консультації, то доцільним є співставлення її ознак з ознаками 
нормативно-правового акту (далі — НПА) та індивідуально-пра-
вового акту.

Під НПА у теорії права розуміють письмовий документ 
суб’єкта права, наділеного владними повноваженнями, котрим в 
односторонньому вольовому порядку встановлюються, змінюють-
ся або відміняються правові норми [2, c. 124].

Узагальнена митна консультація має такі ознаки, що співпа-
дають з ознаками, притаманними НПА: 1) приймається уповно-
важеним державою органом, яким є Міністерство доходів і зборів 
України; 2) приймається в установленій законом формі та затвер-
джується наказом вищезазначеного міністерства; 3) розрахована 
на застосування до невизначеного кола осіб.

Тобто можна зробити висновок що деякі риси, характерні для 
НПА, притаманні і узагальненим консультаціям.

Цікавим для аналізу є положення п. 5 ст. 21 МК відповідно до 
якого не може бути притягнуто до відповідальності особу, яка ді-
яла відповідно до консультації з питань практичного застосування 
окремих норм законодавства України з питань державної митної 
справи, наданої в письмовій або електронній формі, а також до уза-
гальненої консультації, зокрема, на підставі того, що у подальшому 
такі консультації були змінені або скасовані. Таким чином можна 
зробити висновок, що новоприйнята узагальнена консультація не 
має зворотної сили до правовідносин, що склались на виконання 
попередньої узагальненої консультації, що є подібним з такою 
властивістю закону (що є НПА) як «закон зворотної сили не має».

Водночас, на відміну від НПА, узагальненою консультацією 
не встановлюються, не змінюються та не відміняються правові 
норми з питань митної справи.

Стосовно співвідношення узагальненої консультації з індиві-
дуально-правовим актом та виявлення спільних рис, можна ви-
окремити наступні: 1) спрямовані на регулювання конкретних 
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ситуацій, потребуючих юридичного вирішення 2) органічно до-
повнюють нормативно-правові акти. Інші ознаки, що притаманні 
індивідуально-правовим актам не є характерними для узагальню-
ючих консультацій.

Слово «консультація» в перекладі з латинської означає consul-
tatio — совещание. Одним із значень слова «консультація» є по-
рада, надана спеціалістом з приводу певного питання. Отже, кон-
сультація є актом аналізу та тлумачення діючого законодавства, а 
митна консультація — актом тлумачення законодавства України з 
питань митної справи.

О. Ф. Скакун виділяє окрему категорію піднормативних ак-
тів, які класифікує на: 1) інтерпретаційні акти або акти тлумачен-
ня норм права; 2) індивідуальні акти або акти застосування норм 
права [3, с. 498] . Інтерпретаційно-правовий акт — це правовий 
акт-документ, який містить роз’яснення змісту та порядку засто-
сування правової норми, сформульоване уповноваженим органом 
в рамках його компетенції, та має обов’язкову силу для всіх, хто 
застосовує роз’яснювальні норми [3, c. 665].

В свою чергу, О. Ф. Скакун виділяє акти правозастосовного 
тлумачення, видом якого є саме акти адміністративного тлумачен-
ня, що містять вказівки роз’яснювального характеру про правила 
застосування норм права [3, c. 666]. Якщо дотримуватись класифі-
кації актів тлумачення права, запровадженої зазначеною вченою, 
то узагальнену митну консультацію слід було б відносити до актів 
адміністративного тлумачення.

Вбачається за доцільне погодитися з думкою О. Ф. Скакун 
та визначити правову природу узагальненої митної консультації 
як акту адміністративного тлумачення, яка, відповідно до ч.6 ст. 
21 МК, може бути оскаржена до суду саме як правовий акт інди-
відуальної дії, якщо вона, на думку заінтересованої особи, супер-
ечить нормам відповідного акта законодавства в свою чергу може 
бути оскаржене в судовому порядку.

Враховуючи, що відповідно до ч.6 ст. 21 МК визнання судом 
узагальненої митної консультації недійсною є підставою для на-
дання нової консультації з урахуванням висновків суду, можна зро-
бити висновок, що узагальнена митна консультація відіграє важли-
ву практичну роль в регулюванні спірних питань митної справи та 
загальнообов’язкова для врахування в практичній діяльності, якщо 
її неправомірність не буде встановлена в судовому порядку.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ТА ЯКОСТІ 

МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Сучасний стан світового ринку агропродовольчої продукції 
проявляється у формі зростаючої кон’юнктури, що є сприятливим 
для нарощування обсягів виробництва продуктів харчування в 
Україні та їх експорту. Одним із важливих елементів продовольчої 
безпеки країни є ринок молока і молочної продукції, який являє 
собою систему товарно-грошових відносин між економічно відо-
собленими виробниками продовольчої сировини, переробниками і 
споживачами[1].

Окремі питання стану формування й розвитку ринку моло-
ка і молокопродуктів знайшли своє втілення у наукових працях 
В. М. Бондаренка, Золотих І.Б., Канцевича С.І., Ю. Михайлова, 
Я. О. Тивончука, Н. В. Сулими та інших вчених. Водночас подаль-
шого дослідження вимагають питання тенденцій розвитку молоко-
продуктового підкомплексу в умовах інтеграції України до Євро-
пейського Союзу.

Світовий ринок створює перспективи для розвитку молоч-
ної галузі України. Єдине, що потрібне для цього — конкуренто-
спроможність. Фахівці відзначають, що підвищити конкуренто-
спроможність вітчизняного молока та молочних продуктів можна 
комплексним підходом, у першу чергу, виробляючи і постачаючи 
високоякісну сировину для переробки. Для цього треба оптимізу-
вати системи контролю безпеки продукції.
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Зараз стрімке скорочення поголів’я корів спричинило нега-
тивний вплив на зменшення обсягів виробництва молока, основни-
ми причинами чого є незадовільний стан державного регулювання 
розвитку агропромислового комплексу в умовах реформування 
сільськогосподарських підприємств, відсутність належних умов 
кредитування виробників продукції тваринництва [2].

Низька молочна продуктивність корів зумовлена передусім 
значним рівнем їх яловості, недоліками в організації виробни-
цтва та селекційно-племінній роботі, недостатнім рівнем годівлі, 
в результаті чого корми використовуються головним чином на під-
тримку життєдіяльності поголів’я, а не на формування молока.

Цей процес обумовлений такими причинами, а саме: 1) низь-
ка економічна ефективність галузі, пов’язана з використанням у 
молочному виробництві застарілих екстенсивних технологій утри-
мання, годівлі, доїння та відтворення; 2) відсутність високого рівня 
спеціалізації галузі на рівні господарюючих суб’єктів; 3) відсут-
ність якісного наукового супроводу у справі вдосконалення вироб-
ничих процесів; 4) низький рівень підготовки фахівців з боку про-
фільних навчальних закладів; 5) відсутність послідовної державної 
підтримки регуляторної політики, спрямованої на стимулювання 
розвитку галузі. Також значною мірою на цей процес впливають 
низькі закупівельні ціни з боку переробних підприємств, відсут-
ність стабільної кормової бази у господарствах населення.

Цей фактор обумовлений тим, що близько 60 % молока над-
ходить на переробку від господарств населення, яке:

– застосовує ручне доїння, що порушує санітарно-гігієнічні 
норми;

– не використовує режим охолодження;
– використовує фальсифікацію молока, що дуже складно 

контролювати в зв’язку з надходженням на заготівельні пункти 
великої кількості дрібних партій. І, як наслідок, на переробку над-
ходить низькоякісна або несортова сировина.

Є й інший бік проблеми «незадовільної якості вітчизняних 
молочних продуктів» пов’язаний із широким розповсюдженням 
в Україні практики порушень стандартів та фальсифікацією про-
дукції. Особливо це актуально для вітчизняного ринку молочних 
продуктів. Так, на думку спеціалістів, жоден харчовий продукт не 
підробляють так часто, як молоко [3]. Неприйнятною є практика 
реалізації в Україні генетично модифікованих продуктів, в т.ч. і мо-
лочних, без зазначення відповідної інформації на їх упаковці.
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З 1 січня 2015 в Україні заборонять продавати домашні мо-
лочні продукти, реалізувати необроблене молоко, сир домашнього 
виробництва, бо Україна забовязалася наблизити норми показни-
ків безпеки вітчизняної продукції до загальноприйнятих.

У перспективі Україна може очікувати на збільшення експор-
ту молока й молокопродуктів за умови поліпшення їхньої якості та 
виконання санітарних вимог країн-імпортерів. За ціною українські 
молокопродукти більш конкурентоспроможні ніж іноземні, також 
молочна сировина в Україні дешевша порівняно з іншими європей-
ськими країнами.

Наміри України інтегруватись у ЄС потребують чіткого до-
тримання законів ринкової економіки в агропромисловому вироб-
ництві і, зокрема, в системі реалізації молока та молочної продук-
ції за рахунок адаптації товаровиробників до міжнародних вимог 
та вимог ЄС щодо її якості (масова частка жиру, води, молочного 
білка; індекс розчинності; дозволений вміст сторонніх домішок; 
вимоги до маркування тощо).

Для відповідності вимогам європейського законодавства низ-
ку заходів мають здійснити державні органи та виробники молока 
і молочної сировини. Так, до Закону України «Про молоко та мо-
лочні продукти» від 24 червня 2004 року було б доцільно внести 
деякі зміни та доповнення, а саме: ч. 1 ст. 4 доповнити словами — 
«вимоги до показників безпечності та якості молока, молочної си-
ровини і молочних продуктів встановлені нормативно-правовими 
актами України та міжнародними  нормативними  актами»; ст. 
5 доповнити частиною — «за недійсну інформацію про маркування 
суб’єкти  господарювання  притягаються  до  кримінальної  відпо-
відальності»; ст. 6 доповнити частиною — «у виробництві тра-
диційних молочних продуктів  забороняється  використання  гене-
тично модифікованих організмів»; п. 1 та п. 2 ч. 1 ст. 10 викласти 
в такій редакції — «додержання умов виробництва, зберігання та 
реалізації  молока,  молочної  сировини  і  молочних  продуктів  від-
повіднл до міжнародних нормативно-правових актів;  створення 
та  діяльності  лабораторій,  обладнаних  сучасними  приладами  і 
відповідними реактивами для  визначення показників безпечності 
та якості молока, молочної  сировини та молочних продуктів  за 
європейськими  стандартами»; ст. 13 доповнити частинами — 
«суб’єкти  господарювання  забов’язані:  підвищувати  показники 
обсягів молока ґатунку «екстра» та якості молока сирого, а та-
кож забезпечувати професійне навчання персоналу, задіяного у ви-
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робництві молочної сировини, молока і молокопродуктів»; ч. 2 ст. 
21 викласти в такій редакції — «у разі порушення вимог показників 
щодо безпечності та якості продукції суб’єктів господарювання 
притягаються до кримінальної відповідальності»; та ст. 22 допо-
внити частиною — «міжнародне співробітництво здійснюється 
шляхом забезпечення посадових осіб, залучених до контролю під-
приємств, що працюють на експорт, належними знаннями щодо 
вимог ЄС з імпорту молочних продуктів з третіх країн».

Готовність чи неготовність виробників молочної продукції 
та державних органів до здійснення кроків у напрямку імплемен-
тації європейських вимог впливатиме на можливість вітчизняних 
виробників вийти на європейський ринок. Міжнародні ринки мо-
лочної продукції відкривають значні можливості для нарощування 
виробництва, збільшення доходів, отримання додаткових конку-
рентних переваг за рахунок ефекту масштабу та збільшення іно-
земного інвестування [4].
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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КОНСЕЦІЇ 
НА АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ В УКРАЇНІ

На сучасному етапі економічних перетворень підвищується 
актуальність розвитку концесійної діяльності в Україні та зростає 
необхідність збільшення обсягу інвестиції для фінансування кон-
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цесійних інфраструктурних проектів. Світова практика реалізації 
інвестиційних проектів на концесійній основі свідчить, що конце-
сія — це форма залучення інвестицій приватного сектору, якому 
держава передає права володіння і користування інфраструктурни-
ми об’єктами на період будівництва та експлуатації циї об’єктів [1].

Автомобільні дороги є невід’ємною складовою єдиної тран-
спортної системи будь-якої країни світу. Поєднуючи окремі види 
транспорту в єдину транспортну систему вони в значній мірі 
впливають на соціально-економічний розвиток держави. Поряд з 
цим автомобільні дороги виступають важливою частиною тран-
спортної інфраструктури. Близько 75 % вантажних та 80 % паса-
жирських перевезнь здійснюється автотранспортом. Стан авто-
мобільних доріг визначається в першу чергу рівнем фінансування 
дорожнього господарства, яке, як правило, залежить від можливос-
тей держави [2].

Правові умови для запровадження концесійного механізму 
створені Законом України «Про концесії» [3], який прийнято з ме-
тою підвищення ефективності використання державного та кому-
нального майна і забезпечення потреб громадян України у товарах 
(роботах, послугах). Цим Законом визначено поняття та правові за-
сади регулювання відносин концесії державного та комунального 
майна, а також умови і порядок її здійснення. Прийняття Закону 
України «Про внесення змін до Закону України «Про концесії на 
будівництво та експлуатацію автомобільних доріг»[4] від 15 січня 
2009 року № 891-VI створило умови для залучення коштів вітчиз-
няних та іноземних інвесторів для будівництва, реконструкції ав-
томобільних доріг на концесійних засадах. Згідно з цим Законом 
концесієдавець може частково фінансувати (співфінансувати) бу-
дівництво та/або експлуатацію автомобільних доріг на умовах кон-
цесії в обсягах та порядку, визначених концесійним договором, за 
рахунок коштів, передбачених у спеціальному фонді державного 
бюджету для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг 
загального користування. Об’єкти концесії у сфері будівництва та 
експлуатації автомобільних доріг можуть бути передані у концесію 
лише за умови прийняття рішення Кабінетом Міністрів України на 
підставі техніко-економічного обґрунтування.

Концесія на будівництво та реконструкцію автомобільних 
доріг– це правовідносини, які виникають між концесієдавцем та 
концесіонером під час будівництва, реконструкції автомобільної 
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(позаміської) дороги загального користування, строкового платно-
го володіння нею та експлуатації [5].

Сьогодні в світі існує три концесійні схеми: ВОТ (build, 
operate, transfer), ROT (rehabilitate, operate, transfer) и MO. По 
схемі BOT концесіонер будує дорогу і здійснює управління нею 
(в загальному випадку — 35 років). При цьому він стягує плату 
за проїзд, здійснює ремонт магістралі, а після закінчення строку 
концесії передає автомобільну дорогу в управління державі. По 
схемі ROT дорога, що потребує здійснення капітального ремонту, 
передається в управління концесійному консорціуму. Концесіонер 
за власні кошти здійснює її ремонт. Третя схема МО — не перед-
бачає будівництва або реконструкції магістралі, а тільки її управ-
ління, тобто підтримання на відповідному рівні В Україні до тепе-
рішнього часу намагалися застосувати першу концесійну схему. В 
Законі України «Про концесії на будівництво та експлуатацію ав-
томобільних доріг» було наведено тільки один варіант повернення 
інвестицій — виключно стягнення плати за проїзд з автомобіліс-
тів [6]. Це досить ризиковано, бо у інвестора залишається лише 
одне джерело надходжень: 95 % інвестицій концесіонер повертає 
за рахунок водіїв, що користуються платною дорогою, і тільки 
5 % — за рахунок дорожньої інфраструктури. Згідно із змінами до 
Закону України «Про концесії на будівництво та експлуатацію ав-
томобільних доріг», поряд з концесіями на будівництво і експлуа-
тацію автомобільних доріг вводиться нова форма концесії: на ре-
конструкцію, ремонт і подальшу експлуатацію, а також тільки на 
експлуатацію автомобільних доріг. Наша країна володіє багатим 
концесійним потенціалом, і практично весь світовий досвід з при-
таманним йому розподілом ризиків, створенням консультаційних 
груп можливо з успіхом застосувати у нас, що і продемонструва-
ли перші концесіонери українських дорожньо-будівельних реалій 
—«ВНК Розточчя» та консорціум «Трансмагісталь», які внаслідок 
укладання концесійного договору взяли на себе зобов’язання з 
реалізації проекту будівництва, функціонування, обслуговуван-
ня автомагістрального полотна Краківець-Львів протяжністю 
84,4 км та завершення будівництва до 2011 року і Львів-Броди — 
78,96 відповідно із завершення робіт до кінця травня 2012 року. 
Інвестором, розробником та генеральним підрядником проекту 
виступила польська компанія NDI.У свою чергу, львівське ВАТ 
«Розточчя» контролює концесію Краківець-Львів, володіючи 80 % 
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акцій консорціуму «Трансмагісталь». Обидва концесіонери зна-
ходяться в процесі реструктуризації з метою гарантії прийняття 
оптимального рішення щодо будівництва та експлуатації автома-
гістралей для задоволення потреб як у користувачів, уряду, так і 
акціонерів.

Підсумовуючи необхідно зазначити, що моделювання кон-
цесії на автомобільні дороги продемонструвало, що початковою 
метою уряду залишається залучення фінансування з найменшими 
витратами для бюджету. Уряду необхідно змінити пріоритети роз-
витку мережі автомобільних доріг з концесій на будівництво нових 
доріг на концесії на ремонт існуючих доріг. Концесії на будівни-
цтво нових доріг є малоефективними зважаючи на нестабільний 
стан економіки на даний час. Концесії на ремонт існуючих шля-
хів вимагають набагато менше інвестицій й надаються у строк 
5-10 років. Досвід при наданні цих концесій дозволить реалізувати 
набагато більші проекти. Крім того, встановлення пільгових ста-
вок оподаткування для інвесторів має бути замінено співпрацею 
держави через державні інвестиції. Така форма співпраці держави 
стає відчутною лише на пізніх стадіях реалізації проекту, в той час 
як найбільша підтримка необхідна на ранніх стадіях.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНИХ 
МОНОПОЛІЙ З ПІДПРИЄМСТВАМИ 

МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Металургія є однією з базових галузей економіки. Україна 
не є виключенням, металургійний комплекс якої забезпечує понад 
25 % промислового виробництва в країні, 34 % загального експор-
ту товарів. Виробництво сталі в Україні станом на 2010 р. складає 
33, 6 млн. тонн [3].

Тому для підприємства металургійного комплексу (далі — 
ПМК) велике значення мають розвиток суміжних сфер, а саме ор-
ганізації перевезень. Найбільш популярними видами транспорту, 
якими здійснюється вантажні перевезення на території України є 
залізничний (286, 1 млн. тонн) та автомобільний (115, 7 млн. тонн).

Але зважаючи на специфіку металургійної галузі, цілком ло-
гічним є те, що основними споживачами послуг Укрзалізниці як 
природного монополіста в сфері забезпечення руху залізничного 
транспорту загального користування є металургійні підприємства. 
Продукція та суміжні перевезення ПМК для вітчизняних залізниць 
становлять близько 50 % у загальній структурі перевезень вантажів.

Згідно ст. 1 Закону України «Про природні монополії», при-
родна монополія — стан товарного ринку, при якому задоволення 
попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності 
конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва, а 
товари (послуги), що виробляються суб’єктами природних моно-
полій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами, у 
зв’язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від 
зміни цін на ці товари, ніж попит на інші товари.

Регулювання діяльності таких суб’єктів здійснюється дер-
жавою, а саме національними комісіями регулювання природних 
монополій [1].

З норм Закону випливає, що до переліку сфер, де встановлю-
ється природна монополія, відноситься діяльність з забезпечення 
руху залізничного транспорту загального користування.
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22.02.2010 р. АМКУ визначив перелік суб’єктів природних 
монополій на державних ринках, серед яких бува вказана і Дер-
жавна Адміністрація залізничного транспорту України (Укрзаліз-
ниця).

У 2008-2009 рр. відбулося падіння обсягів виробництва у ме-
талургійній галузі на 12,3 % і 26,7 % відповідно. В результаті, по-
пит на послуги УЗ з перевезення металургійної сировини знизився 
на понад 40 %, продукції чорних металів — на понад 50 %. Зни-
зилися також обсяги транзитних перевезень із Казахстану, Росії, 
Молдови [5].

До основних проблем монополіста можна віднести також 
наявність перехресного субсидування пасажирських перевезень, 
зношеність інфраструктури та рухомого складу, відсутність конку-
рентного середовища в сфері залізничних перевезень.

Укрзалізниця свої проблеми намагається вирішувати пе-
реважно шляхом підвищення вартості тарифів та послуг. Так, 
21.05.2013 р. наказом Мінінфраструктури встановлюється індек-
сація залізничних тарифів на перевезення вантажів залізничним 
транспортом у межах України [2].

Для вирішення цих та деяких інших завдань на нормативному 
рівні була прийнята Державна цільова програма реформування за-
лізничного транспорту на 2010-2019 роки, затверджена Кабінетом 
Міністрів.

«Ручне» регулювання цін на товари і послуги діє й у інших 
природних монополістів, з якими взаємодіє ПМК, наприклад, НАК 
«Нафтогаз».

Підвищення ціни на газ — серйозний удар по економіці Укра-
їни. З підвищенням цін на газ рентабельність у ПМК становитиме 
від 8 до 15 %, порівняно з попередніми 25—40 % [4].

Щорічно вітчизняна металургія споживає 6-7 млрд. м3 газу, 
тоді як більшість світових виробників вже давно відмовилися від 
використання цього енергоносія, впровадивши технології пилову-
гільного палива. Вітчизняні підприємства чорної металургії осна-
щені старим обладнанням, експлуатуються понад нормативні тер-
міни. Утримання морально застарілого та зношеного устаткування 
(мартенівських печей тощо) призводить до зростання збитковості 
металургійного виробництва.
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Тому Уряд і представники ПМК вважають, що основним ме-
ханізмом виходу з такого становища є технічна модернізація та 
впровадження новітніх технологій, на яке потрібно 3—4 роки.

Процес виробництва та реалізації продукції ПМК пов’язаний 
з витратами на перевезення, енергоносії, постачання яких відно-
сяться до монополії держави. Відносини підприємств з державни-
ми монополіями є складними, тому для знаходження компромісу 
варто розробити програму розвитку взаємодії природніх монопо-
лій і підприємств ПМК.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Фермерське господарство є формою підприємницької діяль-
ності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільсько-
господарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією 
з метою отримання прибутку. Воно є юридичною особою та діє 
на підставі Статуту. Правове регулювання створення та діяльності 
фермерського господарства закріплене в Законі України «Про фер-
мерське господарство» [1]. Створюється фермерське господарство 
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одним або кількома громадянами України, які є родичами або чле-
нами сім’ї. Фермерське господарство визначає самостійно напрям 
та спеціалізацію своєї діяльності, організовує виробництво та пе-
реробку сільськогосподарської продукції та підбирає на свою дум-
ку та ризик партнерів для реалізації виробленої продукції. Фермер-
ське господарство наділене правом вступати в договірні відносити 
з органами державної влади, органами місцевого самоврядування 
та з будь-якими юридичними або фізичними особами.

Фермерське господарство діє самостійно на основах само-
окупності. Всі витрати господарство покриває за рахунок влас-
них доходів або із джерел які не заборонені законом. Доходи се-
лянського (фермерського) господарства формуються за рахунок 
виручки від продукції яка реалізовується, від виконання робіт і 
наданих послуг та використовуються членами господарства на 
власний розсуд.

Діяльність фермерського господарства здійснюється із засто-
суванням земель, тому законом визначено, що до складу земель 
фермерського господарства входять земельні ділянки, що належать 
на праві власності фермерському господарству та земельні ділян-
ки, що належать на праві приватної власності членам фермерсько-
го господарства.

Особливістю організації господарської діяльності ФГ є те,що 
воно згідно із ст.12 ЗУ «Про фермерське господарство» може ви-
користовувати земельні ділянку на умовах оренди. Використання 
орендованих земельних ділянок можливе тільки після укладання 
договору оренди та державної реєстрації речових прав.

Згідно із ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на неру-
хоме майно та їх обтяжень» обов’язковій державній реєстрації під-
лягають речові права та обтяження на нерухоме майно, розміщене 
на території України, що належить фізичним та юридичним осо-
бам [2]. Отже, для того щоб ФГ мало можливість взяти у громадян 
земельні ділянки в оренду, фізична особа повинна зареєструвати 
земельну ділянку у секторі державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно. Для цього необхідно власнику ділянки:

1) подати в органи державної реєстрації заяву про державну 
реєстрацію прав та їх обтяжень;

2) документ, що підтверджує оплату послуг з державної реє-
страції прав та їх обтяжень ( у сумі 120 грн.) ;

3) нотаріально посвідчений державний акт земельної ділянки;
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4) у відділі держземагентства одержати витяг про державну 
реєстрацію;

5) копію документа що підтверджує реєстрацію в державному 
реєстрі фіз. осіб платника податку та копію документа що підтвер-
джує особу.

При отриманні заяви та документів, необхідних для держав-
ної реєстрації прав та їх обтяжень, проводиться реєстрація заяви 
у базі даних про реєстрацію заяв та запитів із зазначенням дати і 
часу реєстрації. У разі, якщо земельна ділянка не має ніяких обтя-
жень, видається свідоцтво про право власності на нерухоме майно 
підписується державним реєстратором і засвідчується печаткою.

У свою чергу ФГ повинна також подати до сектору державної 
реєстраційної речових прав на нерухоме майно:

1) заяву про державну реєстрацію прав та обтяжень,щодо ін-
шого речового права, у нашому випадку право оренди земельної 
ділянки;

2) документ, що підтверджує оплату послуг з державноїреє-
страції прав та їх обтяжень ( у сумі 170 грн);

3) подається реєстраційна справа, яка видається відділом 
держземагенстсвом, яка містить в собі:

– свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особу;
– схема розміщення земельної ділянки;
– договір оренди землі( акт погодження меж, акт прийому-

передачі, план схема, кадастровий план земельної ділянки).
4) копію документа що підтверджує реєстрацію в державному 

реєстрі фіз. осіб платника податку та копію документа що підтвер-
джує уповноважену особу від імені юридичної особи.

Таким чином, після проведення всіх необхідних дій зі сторо-
ни державної реєстраційної служби, власник земельної ділянки — 
отримає свідоцтво про право власності, а фермерське господарство 
зможе укласти договір оренди із орендодавцем для здійснення сво-
єї мети.
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КОРРУПЦИЯ В УКРАИНЕ

Достаточно часто в средствах массовой информации можно 
услышать о коррупции, о том как это явление негативно влияет на 
развитие страны и подрывает ее авторитет. Учитывая обществен-
ную опасность коррупции и значимость вопроса, уменьшение ее 
проявления вызывает заинтересованность в исследовании этого 
вопроса.

Легальное определение коррупции дается в ст. 1 Закона 
Украины «О принципах предотвращения и противодействия кор-
рупции» под ним понимается «использование лицом предостав-
ленных ей служебных полномочий и связанных с этим возмож-
ностей с целью получения неправомерной выгоды или принятия 
обещания, предложения такой выгоды для себя или других лиц, 
или соответственно обещание, предложение или предоставление 
неправомерной выгоды такому лицу, или по ее требованию другим 
физическим или юридическим лицам с целью склонить это лицо к 
противоправному использованию предоставленных ей служебных 
полномочий и связанных с этим возможностей»[1].

Коррупция, фундамент которой был заложен еще в далеком 
прошлом, является одним из самых распространенных социаль-
ных явлений в современном мире. Проблема коррупции характер-
на для любого государства, в том числе и для Украины. Ни демо-
кратический, ни тоталитарный режимы не смогли преодолеть это 
негативное явление. Коррупция ведет к максимальному снижению 
эффективности многих правительственных программ и мероприя-
тий, экономического упадка и резкого снижения уровня жизни на-
рода страны, неоправданно резкого разграничения его за прибыля-
ми и условиями жизни [2].

В экономической сфере коррупция разрушает экономиче-
скую безопасность государства. Строя искусственные преграды 
для субъектов предпринимательской деятельности или несправед-
ливо создавая особенные условия для развития отдельных хозяй-
ственных структур, коррупция приводит к экономическому упадку, 
укреплению недобросовестной конкуренции, уменьшению инве-



395

стиционной привлекательности и сдерживания экономического 
развития страны. Как закономерность можно отметить, что между 
экономическими преступлениями существует взаимозависимость: 
одно преступление усиливает другое. Коррупция подталкивает 
предпринимателя к «теневой» экономической деятельности.

Наиболее уязвимыми для коррупции остаются такие области 
общественной жизни: сбор налогов; регистрация и лицензирова-
ние предпринимательской деятельности; таможенные и судебные 
дела; назначение на руководящие должности; высшее образова-
ние; медицинское обслуживание; местное управление. Чаще всего 
субъектами коррупций становятся государственные служащие.

Одной из главных причин существования коррупции являет-
ся стремление чиновников к быстрому материальному обогаще-
нию. Коррупционная мотивация чиновника базируется на желании 
получать большие доходы при малых усилиях. Значительное ко-
личество чиновников рассматривает государственную службу как 
самый прибыльный и наименее рискованный бизнес.

В Украине практически отсутствует механизм отчетности, 
должностных перемещений и ответственности чиновников, за 
результаты профессиональной деятельности. Отсутствие эффек-
тивной системы управления профессиональной деятельностью 
чиновников усиливает их коррупционные действия.

В связи с тем, что основными причинами существования кор-
рупции являются причины экономические, то целесообразно зна-
чительно усилить роль организационно — экономических методов 
в противодействии коррупции.

Основанием организационно—экономических средств про-
тиводействия коррупции должны стать:

— значительное расширение применения научно — обосно-
ванных штрафных санкций;

— введение эффективных систем материального стимулиро-
вания государственных служащих;

— создание эффективной системы конкуренции, оценивания 
и должностных перемещений государственных служащих.

Коррупция имеет экономическую природу своего проис-
хождения. Ее «эффективность» характеризуется очень высокими 
результатами при малых расходах и относительно низких рисках. 
Если коррупцию рассматривать как вид бизнеса, то ее рентабель-
ность достигает нескольких тысяч процентов и опережает по это-
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му показателю такие виды уголовной экономической деятельно-
сти, как продажа наркотиков, людей, и контроль азартных игр. Это 
объясняет высокую привлекательность и живучесть коррупции.

Руководству государства следует немедленно применить не-
отложные меры по эффективному противодействию коррупции 
прежде всего в экономической сфере.

Полностью ликвидировать коррупцию удастся не скоро, но 
возможно, что применение предложенных организационно — эко-
номических мер позволит значительно снизить ее и повысить эф-
фективность государственного управления, укрепить экономиче-
скую безопасность Украины [3].
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ПРАВОВОЙ АУДИТ

На современном рынке правовых услуг, многие юридические 
фирмы предоставляют услугу под названием правовой (юридиче-
ский) аудит. Это рассматривается как отдельный вид юридической 
помощи.

В украинском законодательстве понятие аудита определено 
ст.363 Хозяйственного кодекса Украины и Законом Украины «Об 
аудиторской деятельности».

Под аудитом понимается проверка данных бухгалтерского 
учета и показателей финансовой отчетности субъекта хозяйство-
вания с целью выражения независимого мнения аудитора о ее до-
стоверности во всех существенных аспектах и соответствии тре-
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бованиям законов Украины, положений бухгалтерского учета или 
других правил согласно требованиям пользователей [1].

Исходя из данного определения, правовой аудит можно от-
нести к проведению действий по выяснению соответствия отчет-
ности субъекта законодательству Украины и другим правилам со-
гласно требованиям пользователя.

По сути своей правовой аудит — это системный процесс 
получения, правовой оценки и контроля объективных данных в 
деятельности хозяйствующего субъекта. Цель правового аудита — 
установить степень соответствия хозяйственной деятельности 
предприятия определенным критериям, правовым нормам, кор-
поративным стандартам. В сферу правового аудита входит анализ 
документов, связанных с регистрацией субъекта хозяйствования, 
учредительных и других правоустанавливающих документов, 
юридический мониторинг и проверка договоров и сопроводи-
тельных документов, которые используются компанией в процес-
се осуществления хозяйственной деятельности. По результатам 
правового аудита разрабатываются рекомендаций по устранению 
юридических ошибок и неточностей, которые возникли в конкрет-
ных документах, совершении сделок и заключению договоров на 
предмет соответствия действующему законодательству с целью 
достижения полной юридической чистоты бизнеса и отдельных 
участков деятельности хозяйствующего субъекта. Так же это ана-
лиз и рекомендации по защите прав собственника (инвестора), вы-
явление, исправление и предупреждение нарушений законодатель-
ства.

Проведение правового аудита целесообразно применять при 
подготовке предприятия к продаже, привлечении крупных инве-
стиций или заемных средств, в случае желания собственника оце-
нить эффективность работы топ-менеджмента в области финансов 
и права.

С помощью правового аудита оцениваются возможные фи-
нансовые, юридические, инвестиционные, социальные, террито-
риальные и другие риски. Отсутствие должной правовой проверки 
может явиться причиной плохих финансовых результатов, судеб-
ных исков, налоговых и финансовых санкций, споров о праве соб-
ственности и многих других негативных последствий [2].

Практическая необходимость проведения правового аудита 
обуславливается тем, что с его помощью можно выявить, испра-
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вить и предотвратить неблагоприятные последствия для деятель-
ности, его руководства, и собственников.

Таким образом, юридический аудит является необходимым 
инструментом удостоверения благосостояния компании, её надеж-
ности и открытости в ведении бизнеса.

В итоге проведения правового аудита хозяйствующий субъ-
ект получает независимую, объективную информацию о правовом 
состоянии основных документов, правовой чистоте бизнеса, ана-
лиз допущенных ошибок и пути их устранения. Однако в Украине 
правовой аудит не получил должного распространения, а законода-
тельство вообще не содержит такого понятия.

В экономически развитых странах институт правового аудита 
имеет широкое распространение. Результат правового аудита — 
это формирование мнения о верности и объективности состояния 
компании. Так, в США задачами аудиторского анализа являются, 
прежде всего, подтверждение или опровержение данных прогно-
за руководства об экономических действиях и событиях. При этом 
бизнес проверяется через призму влияния различных факторов: 
контрольной среды, потенциального давления на управленцев в 
целях манипулирования доходами; позиции клиента в отрасли и 
экономической среде, в которой он действует.

Известный американский специалист в области теории и 
практики аудита профессор Дж. Робертсон определяет правовой 
аудит как деятельность, направленную на уменьшение предпри-
нимательского риска. Он приводит следующее определение: «Ау-
дит — это процесс уменьшения до приемлемого уровня информа-
ционного риска для пользователей финансовых отчетов» [3].

Исходя из особенностей правового аудита, целей его практи-
ческого применения, а так же зарубежной практики применения, 
представляется необходимым закрепить данное понятие на зако-
нодательном уровне и придать этому правовому механизму обяза-
тельную правовую форму при осуществлении крупных операций.
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НОВАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

Сучасні земельні перетворення, які почалися майже одразу 
після проголошення Україною незалежності, зумовили поступове 
реформування системи державного земельного кадастру на всій 
території держави. Це викликано багатьма причинами. Насампе-
ред змінами державних кордонів країни і адміністративно — те-
риторіального поділу; введення різноманіття форм власності на 
землю; утворення більш ніж 25 млн нових землеволодінь , земле-
користувань громадян, підприємств, установ, їх об’єднань; веден-
ням платності землекористування; установленням правового ста-
тусу земель і різних обмежень у використанні земель, обтяжень й 
земельних сервітутів стосовно кожної земельної ділянки.

Правове регулювання ведення державного земельного када-
стру, як однієї з функцій державного управління , набуває особли-
вого значення у зв’язку із закріпленням права приватної власності 
на землю та реалізацією державою економічних заходів у процесі 
використання та охорони земель. Застосування відомостей дер-
жавного земельного кадастру повинно бути ефективним засобом 
захисту прав суб’єктів земельних правовідносин. Земельний ка-
дастр як інформаційна система покликаний відображати якісний 
стан землі як природного об’єкта, служити інформаційним джере-
лом при здійсненні державного контролю за використанням та охо-
роною земель. Він забезпечує необхідною та вірогідною інформа-
цією всіх споживачів, задовольняючі виробничі потреби, пов’язані 
з використанням землі [3; С.22].

Саме поняття Державного земельного кадастру починаючи з 
1997 року неодноразово змінювалося, з цього питання був розро-
блений ряд законопроектів, крім того визначення державного зе-
мельного кадастру містилося й у Земельному кодексі. В результаті 
цього законотворчого процесу, 7 липня 2011 року було прийнято 
закон «Про державний земельний кадастр», який почав діяти з 
1 січня 2013 року. Данний закон у ст.1 містить поняття Державного 
земельного кадастру, під яким розуміється єдина державна геоін-
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формаційна система відомостей про землі, розташовані в межах 
державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у 
їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику 
земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користу-
вачами; а також містить визначення геоінформаційної системи, під 
якою розуміється інформаційна (автоматизована) система, що за-
безпечує збирання, оброблення, аналіз, моделювання та постачан-
ня геопросторових даних. Довгоочікуваний ЗУ « Про державний 
земельний кадастр» є одним із основних нормативно — правових 
актів, який створює передумови для припинення дії мораторію 
на відчуження та вільний продаж земель сільськогосподарського 
призначення. Закон розроблявся відповідно до ст. 204 ЗК з метою 
встановлення правових економічних та організаційних основ ді-
яльності у сфері державного земельного кадастру, спрямований на 
регулювання реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів дер-
жавного земельного кадастру і розглядається як основний елемент 
державного управління земельним фондом країни [4; С.54].

ЗУ «Про державний земельний кадастр» привніс ряд новацій. 
Згідно новоприйнятого закону, до державного земельного кадастру 
вносяться відомості про кожну земельну ділянку, якій присвоюєть-
ся кадастровий номер, відомості про державний кордон, відомості 
про межі, категорії земель угіддя, економічну й нормативну гро-
шову оцінку земель та бонітування ґрунтів на території адміністра-
тивно — територіальних одиниць, а також відомості про обмежен-
ня у використанні земель та кадастрове зонування.

Однією із суттєвих новацій закону є те, що віднині Держзема-
гентство України реєструє земельні ділянки у кадастрі та надає ви-
тяги з земельного кадастру а Укрдержреєстр реєструє права влас-
ності на землю, у тому числі договори оренди, купівлі-продажу, 
міни, успадкування тощо. Між органами земельних ресурсів та 
відповідними структурами Міністерства юстиції налагоджено ав-
томатичний обмін даними.

З 1 січня 2013 року запрацювала Національна кадастрова сис-
тема. Завдяки автоматизованій Національній кадастровій системі 
державна реєстрація земельних ділянок відбувається в кілька разів 
швидше, що практично зводить нанівець черги в органах земель-
них ресурсів, затягування з розглядом документів та інші незруч-
ності, з якими раніше зіштовхувалися громадяни при реєстрації 
землі. Крім того, запровадження сучасної, повністю високотехно-
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логічної системи суттєво зменшує зловживання у земельній сфері, 
і зводе до мінімуму прояви корупції та земельних махінацій. Сис-
тема повністю автоматизована, кожна дія реєструється і відстежу-
ється, в такий спосіб уникаємо накладок — відразу при реєстрації 
система перевіряє, чи правильно лягає ділянка на карту.

Одночасно із ЗУ «Про Державний земельний кадастр» по-
чав діяти ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухо-
ме майно та їх обтяжень» (у новый редакції), данний ЗУ зокрема 
змінює порядок набуття прав на земельну ділянку, а саме: з 1 січ-
ня 2013 року право на землю виникає лише з дня його реєстрації 
в державному реєстрі прав Державною реєстраційною службою, 
утвореною при Міністерстві юстиції України.

Данні закони органічно взаємопов’язані, оскільки реєстра-
ція земельних ділянок — це правова сторона земельного кадастру. 
Вона забезпечує дотримання принципів недоторканності земель-
ного фонду країни й охорону прав власників та землекористувачів 
на надані їм в установленому порядку землі.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що у сукупності названі 
закони є базовими для функціонування земельно — кадастрової 
системи України, яка станом на 2013 рік цілком сформована, і, згід-
но офіційних висновків експертів Світового банку, які перевіряли 
хід виконання заходів з розбудови земельного кадастру, відповідає 
найкращій світовій практиці.
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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
СФЕРИ МІСТОБУДУВАННЯ

Сьогодні основною задачею містобудування є створення пев-
ного матеріального середовища, у якому потреби людей повинні 
задовольнятися у найкращий спосіб шляхом проведення містобу-
дівної політики, яка полягає у розробці державних стандартів, норм 
і правил, пов’язаних з плануванням, забудовою й іншим викорис-
танням території [3, с.112]; у підготовці і впровадженні містобу-
дівної документації та інвестиційних програм розвитку населених 
пунктів, а також у створенні системи моніторингу і контролю за 
дотриманням містобудівного законодавства та документації.

За період розбудови економіки України саме містобудівна ді-
яльність не мала чітко виражених пріоритетів, які підтверджували 
б курс стратегічних реформ, обраних на державному рівні [2, с.91]. 
Серед основних проблем, які стримують реформування у сфері 
містобудування та розвиток галузі, слід виокремити такі:

• неузгодженість законодавчого регулювання містобудівної 
діяльності із окремими підзаконними актами, відомчими докумен-
тами;

• недотримання принципів саморегулювання відносин між 
суб’єктами містобудівної діяльності та державою;

• низький рівень наукового обґрунтування нормативних ак-
тів щодо містобудівної діяльності поряд із її занормованістю.

Детальніше проаналізувавши вищезазначені проблеми, мож-
на зробити висновок, що серед пріоритетних напрямів розвитку 
сфери містобудування слід зазначити доцільність перенесення 
низки важливих функцій на регіональний рівень, включаючи:

1. проведення організаційної роботи щодо проходження фа-
хівцями у сфері містобудування професійної атестації;

2. розробка й узгодження з Міністерством регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
кваліфікаційних вимог, питань і процедури професійної атестації;
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3. проведення підвищення кваліфікації та перепідготовки фа-
хівців для будівництва;

4. ведення реєстру фахівців на регіональному рівні та відпо-
відної організаційної роботи щодо їх внесення до реєстру на дер-
жавному рівні;

5. виконання регіонального замовлення на атестацію фахів-
ців у сфері містобудування;

6. моніторинг ринку праці та забезпеченості будівництва фа-
хівцями, що пройшли професійну атестацію;

7. надання методичної допомоги й посилення інформаційно-
го забезпечення будівельних підприємств і організацій щодо нова-
цій у цих сферах.

Містобудівна діяльність регулюється, зокрема, Законом Украї-
ни «Про регулювання містобудівної діяльності» [1], яким встанов-
лена правова основа та система містобудівної документації, і що є 
принципово новим в підходах до вирішення цілого комплексу існу-
ючих проблем у дозвільно-погоджувальній системі в будівництві, 
виступає не тільки практичним втіленням реформаторських ініці-
атив уряду в будівельній галузі, але й реальним кроком на шляху 
реформування сфери регіонального розвитку. Зазначений Закон 
забезпечує сприятливі умови ведення бізнесу, розвиток не тільки 
будівельної, але й цілої низки суміжних галузей, істотне спрощен-
ня дозвільних і погоджувальних процедур, а, отже, — значне по-
ліпшення інвестиційного клімату на місцях.

Звичайно, Закон України «Про регулювання містобудівної ді-
яльності», також не позбавлений певних недоліків і дискусійних 
моментів. Заслуговує на увагу той факт, що даний закон носить 
рамковий характер. Тому, варто зазначити, що на даний момент 
знаходиться на розгляді проект Містобудівного кодексу, у якому 
буде зосереджена вся нормативна база, що регулюватиме відноси-
ни у містобудівній сфері.

При цьому, в Містобудівному кодексі України необхідно 
пов’язати декілька основоположних моментів, які створюватимуть 
передумови встановлення зрозумілих і прозорих правил гри у сфе-
рі містобудування:

1) верховенство Генерального плану й обов’язкову розробку 
детальних схем і схем зонування (що передбачено Законом Украї-
ни «Про регулювання містобудівної діяльності»);
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2) персональну відповідальність усіх учасників процесу ство-
рення об’єкта архітектури й будівництва (і, як наслідок, персональ-
ну сертифікацію фахівців);

3) обов’язкове страхування професійних ризиків і подальшої 
експлуатації об’єкта (це положення на теперішній час не закріпле-
но в жодному з нормативних актів);

4) реальні важелі для притягнення до відповідальності за по-
рушення містобудівного законодавства;

5) зрозумілі й прозорі умови для реалізації інвестиційних 
програм у містобудівній сфері.

Таким чином, Закон України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» та інші нормативно-правові акти щодо проектування, 
експертизи, громадських слухань, містобудівного моніторингу й 
кадастру, а також розроблені рекомендації щодо формування ре-
гіональних пріоритетів у сфері містобудування звичайно регулю-
ють відносини у сфері містобудівної діяльності, але містять ряд 
недоліків. Тому, прийняття Містобудівного кодексу дозволить зна-
чно поліпшити рівень організаційно-економічного та нормативно-
законодавчого забезпечення містобудівної діяльності в Україні та 
сприятимете вирішенню проблем у сфері містобудування.
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ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Індивідуалізуючі ознаки суб’єкта господарювання це відо-
мості, які відрізняють одного суб’єкта від іншого. До них відно-
сять найменування суб’єкта господарювання, місцезнаходження та 
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реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців. Найменування є одним із най-
доступніших та легко визначальних заходів індивідуалізації, під 
яким суб’єкт господарювання виступає в господарському обороті: 
укладає угоди, виступає учасником судового спору, вказує його на 
печатках, штампах і т.п. На думку Е. А. Суханова найменування 
також дає можливість ідентифікувати приналежність суб’єктивних 
прав і обов’язків [1, с.188].

Цивільним кодексом України встановлена обов’язковість на-
явності найменування у юридичної особи та загальні вимоги до 
найменування.

В Господарському кодексі України закріплено, що найме-
нування суб’єкта господарювання зазначається в установчих до-
кументах (ст.57). Під цим найменуванням вносяться записи про 
суб’єкт господарювання до Єдиного державного реєстру [2]. Для 
певних видів господарюючих суб’єктів — господарських това-
риств, казених, комунальних унітарних підприємств та інших 
встановлені особливі вимоги до найменування.

З метою уніфікації написання найменування суб’єктів гос-
подарювання, Міністерством юстиції затверджені Вимоги щодо 
написання найменування юридичної особи або її відокремленого 
підрозділу [3]. Найменування юридичної особи повинно містити 
інформацію про її організаційно-правову форму та назву. Назва 
юридичної особи може складатись з власної назви, а також міс-
тити інформацію щодо мети діяльності, виду, способу утворення, 
залежності юридичної особи та інших відомостей. Назва не може 
містити посилання на організаційно-правову форму. Найменуван-
ня юридичної особи не може бути тотожним найменуванню ін-
шої юридичної особи. Ці вимоги в повній мірі поширюються і на 
суб’єктів господарської діяльності.

Таким чином, найменування суб’єкта господарювання можна 
визначити як індивідуалізуючу ознаку, яка зазначається в установ-
чих документах суб’єкта господарювання, містить інформацію про 
організаційно-правову форму і назву, мету діяльності, вид і спосіб 
утворення і під яким суб’єкт господарювання зареєстровано в Єди-
ному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

Цивільний кодекс України закріплює за підприємницькими 
товариствами право мати комерційне(фірмове) найменування, яке 
може бути зареєстровано в порядку, передбаченому законом. Але 
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ні Цивільний кодекс України, ні Господарський кодекс України, ні 
будь-який інший український закон не містить визначення комер-
ційного (фірмового) найменування. І термінологія в законодавстві 
вживається різна: найменування, фірмове найменування, комерцій-
не найменування. Різниця між поняттями «найменування», «фір-
мове найменування» і «комерційне найменування» в законодавстві 
чітко не роз’ясняються, тому, на думку Ю. Шемшученка, найчасті-
ше вони вживаються як синоніми [4]. Цієї ж думки дотримуються 
і ряд інших авторів. З цим твердженням можна погодитись тільки 
відносно понять «фірмове найменування» та «комерційне найме-
нування». Стосовно ж тотожності понять «найменування» та «ко-
мерційне найменування» погодитись неможливо.

Аналіз норм Цивільного і Господарського кодексів України 
вказує на те, що найменування зазначається в установчих доку-
ментах і його зобов’язані мати всі юридичні особи. Право на по-
значене найменування виникає з моменту державної реєстрації, є 
особистим немайновим правом юридичної особи, не може відчу-
жуватись та підлягає безумовній охороні (ст.90 ЦКУ).

Комерційне найменування можуть (але не зобов’язані) мати 
суб’єкти господарювання — юридичні особи або громадяни — 
підприємці (ст.159 ГКУ). Комерційне найменування суб’єкта гос-
подарювання за його поданням повинно вноситись до реєстрів, по-
рядок ведення яких визначається законом. На даний час питання 
ведення такого реєстру та порядку реєстрації комерційного найме-
нування в Україні не вирішений і відповідний закон не прийнято.

Господарський кодекс України відносить комерційне найме-
нування до об’єктів прав інтелектуальної власності, і встановлює 
що правовій охороні воно підлягає тільки у разі, якщо фактично 
використовується в господарському обігу. Правова охорона на-
дається комерційному найменуванню якщо воно дає можливість 
відрізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману спо-
живачів відносно справжньої її діяльності (ч. 1 ст. 489 ЦК). Май-
нові права інтелектуальної власності на комерційне найменування 
можуть передаватись іншій особі.

Тому можна стверджувати, що комерційне найменування є 
додатковим найменуванням, яким можуть володіти суб’єкти гос-
подарювання, яке може не збігатися з найменуванням суб’єкта 
господарювання, що вказується в установчих документах та сві-
доцтві про державну реєстрацію, та яке слугує індивідуалізації 
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бізнесу. Тому суб’єкт господарювання може мати кілька комерцій-
них най менувань.

Правове регулювання інституту комерційного найменування 
в Україні потребує удосконалення.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ В УКРАИНЕ

Безработица — это явление, которое присутствует в любой 
экономике и является показателем экономической стабильнос-
ти и развития рынка труда. С одной стороны, высокий уровень 
безработицы является стимулом для повышения профессиональных 
навыков сотрудником, а с другой стороны, понижает шансы на на-
хождения работы безработным в связи с потерей необходимых 
навыков.

В последнее время, в связи с кризисом и развитием авто-
матизации производства, повышается уровень безработицы в 
различных сферах. Государство старается защитить своих граждан 
и предоставить условия для развития рынка труда.

Безработным считается трудоспособный человек в дееспособ-
ном возрасте, который от независимых от него причин не имеет за-
работка из-за отсутствия работы. Статус безработного человек по-
лучает, зарегистрировавшись в государственной службе занятости.

Изменения в законодательстве призваны обеспечить безра-
ботного средствами для нахождения работы, а также для переква-
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лификации работников. Основные направления связаны с развити-
ем трудового предложения и социальных выплат.

Если говорить о средствах, то согласно новому закону «О за-
нятости населения», человек, потерявший работу и не имеющий 
средств для проживания может обратиться в Государственную 
службу занятости и получить статус безработного. В свою очередь, 
ему предоставляется право на получение ежемесячного пособия 
по безработице (ст.44).

Размер материальной помощи так же был повышен. Соглас-
но закону «Про общеобязательное государственное страхование на 
случай безработицы», минимальное пособие было повышено до 
882 грн. Однако незастрахованное население так же может полу-
чать пособие, однако его минимальный размер должен составлять 
не менее 544 грн.

Также появляется тенденция повышения профессиональ-
ной подготовки и переквалификации кадров. Оформлен новый 
механизм получения помощи на профессиональную подготовку. 
Безработные старше 45 лет с трудовым стажем не менее 15 лет, мо-
гут получить единоразовый ваучер на обучение в выбранном вузе 
за счет государства. Стоимость обучения не должна превышать 
10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Оплата 
осуществляется за счет Фонда общеобязательного государственно-
го страхования Украины. При этом на время обучения сохраняется 
выплата по безработице (ст.30).

Профессиональное обучение могут получить и другие группы 
безработных. Однако переобучение и профессиональная подготов-
ка будет осуществляться только на определенные востребованные 
специальности. Оплата проводится Фондом общегосударственно-
го социального страхования и работодателями (ст.34).

Новым законом предусмотрено стимулирование работодате-
лей по созданию новых рабочих мест и трудоустройства на них 
граждан, недостаточно конкурентоспособных на рынке труда, та-
ких как студенты и лица, старше 50 лет, путём выплаты компен-
сации работодателю в размере единого взноса на общеобязатель-
ное государственное социальное страхование за соответствующее 
лицо. Компенсация выплачивается ежемесячно в течение одного 
года со дня трудоустройства лица при условии сохранения ее за-
нятости в течение двух лет. Однако, она предоставляется в том слу-
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чае, если работодатель не уволит безработного. В ином случае, он 
обязан вернуть сумму в полном объеме.

Также законодательством предусмотрено стимулирование 
малого предпринимательства на создания новых рабочих мест. 
Малый предприниматель, который трудоустраивает безработного 
на срок не меньше 2 лет, в течение года может получать ежеме-
сячную компенсацию в размере единого взноса. При этом работ-
ники, принятые на работу с выплатой компенсации, не могут быть 
уволены по инициативе работодателя.

Также осуществляется помощь по самозанятости населения. 
Безработный, который проявил желание быть предпринимателем, 
единоразово выплачивается помощь по безработице для органи-
зации такой деятельности. Также они могут получить бесплатные 
консультации. Однако в случае невыполнения или прекращения 
предпринимательской деятельности сроком до 2 лет, такое лицо не 
имеет права получение единоразовой помощи еще раз (ст.27).

Для понижения уровня безработице вводится механизм осу-
ществления общественных работ. Согласно закону, их срок не мо-
жет превышать 180 дней, а оплата труда не меньше минимальной 
зарплаты (ст.31).

Также предоставляется пособие Фондом общегосударствен-
ного страхования для работников, получившим статус частичного 
безработного. Таким категориям происходит выплата за каждый 
потерянный час в результате сокращения производства (ст.47).

Существенным изменением является возможность досроч-
ного выхода на пенсию. Данная возможность предоставляется 
безработным, которые в силу изменений в организации труда не 
могут найти подходящую работу и до выхода на пенсию осталось 
не более 1,5 лет.

Таким образом, мы можем сделать заключение об устойчи-
вом тренде законодательного изменения рынка труда в сторону 
уменьшения безработицы, который включает в себя следующие 
направления:

–  Стимулирования развития малого бизнеса
–  Изменения профессиональной структуры предложения на 

рынке труда за счет поддержки обучения и переобучения
–  Расширение потребности в работниках путем стимулиро-

вания новых рабочих мест
–  Досрочный выход на пенсию людей предпенсионного воз-

раста.
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ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ 
КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Походження слова «корупція» сягає своїм корінням латин-
ської мови, в перекладі — це псування, розбещування, підкуп. 
Стаття 1 Закону України «Про боротьбу з корупцією» зазначає, що 
під корупцією слід розуміти таку діяльність осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави, яка спрямована на протиправне 
використання наданих їм повноважень для одержання матеріаль-
них благ, послуг, пільг або інших переваг.

Корупція як глобальне явище притаманне усім країнам не-
залежно від політичного устрою і рівня економічного розвитку. 
Справа лише в масштабах і в формах участі у корупції урядових 
структур.

Складність подолання корупції полягає у тому, що її наслідки 
зумовлені найпродуктивнішими факторами мотивації особи — ба-
гатства і влади. Корупційне середовище володіє високою здатністю 
до самоорганізації та стійкого самозбереження. Небезпека цього 
явища полягає в тому, що це явище викликає у суспільства «зви-
кання», у населення формується ставлення до нього як до «нор-
ми життя». За останні роки рівень корупції в Україні виріс і став 
однією з гострих проблем сучасності. Це негативне явище ство-
рює реальну загрозу безпеці, демократичному розвитку держави 
та суспільству, конституційному ладу, а саме: підриває авторитет 
країни, завдає шкоди демократичним засадам управління суспіль-
ством, функціонуванню державного апарату, обмежує конститу-
ційні права і свободи людини та громадянина, порушує принципи 
верховенства права, встановлений порядок здійснення повнова-
жень посадовими і службовими особами органів державної влади, 
управлінських структур приватного сектора, руйнує моральні та 
суспільні цінності, дискредитує державу на міжнародному рівні.

Основними причинами виникнення корупції в Україні вважа-
ються:

− відсутність політичної волі на придушення корупції;
− байдужість населення і ,як наслідок, зловживання ді-

яльності чиновників. Протестувати проти корупції сьогодні го-
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тові 68 % українців, але вийти на вулицю для цього згодні лише 
36 %. Це говорить про неготовність населення публічно виступати 
проти корупції;

− недосконалість системи судоустрою. Судова система має 
високий індекс корупції (49 %),тому ми не можемо говорити про 
справедливий захист прав і свобод людини, який зафіксовано в 
Конституції України;

− відсутність ефективної системи покарання хабарників;
− зручність для багатьох підприємців та простих громадян 

вирішувати свої проблеми з чиновниками за допомогою хабара. 
Так,внаслідок постійного збільшення податків підприємцям зруч-
ніше здійснювати свою діяльність у «тіні», тому вони врегульову-
ють несплату податків шляхом хабарництва.

Важливим кроком на шляху боротьби з корупцією було ство-
рення в лютому 2010 р. Національного антикорупційного коміте-
ту. Цей орган розробив Національну стратегію з попередження та 
протидії корупції на 2011-2015 рр., яка передбачає проведення змін 
по 15 напрямках з метою мінімізації корупційних проявів [2].

Оскільки корупція затримує процеси розвитку економічної, 
соціальної та політичної сфер суспільства, досить актуальним є 
впровадження шляхів подолання, що зазначені у Законі України 
«Про засади запобіганню та протидії корупції в Україні» [1]. Також 
необхідно:

− створення умов, які б обмежували безпосередній контакт 
з клієнтом і таким чином унеможливлювали скоєння корупційних 
діянь державними службовцями;

− запровадити Соціальний народний контроль, діяльність 
якого варто було б розпочати через розгалужені соціальні мережі 
в інтернеті. Публічне оприлюднення інформації і, за необхідності, 
присутність у судах представників Соціального народного контр-
олю, дозволить не лише спостерігати за дотриманням судочинства 
в Україні, а й надасть можливість українській громадськості оці-
нювати його якість,і запобігати корупції;

− закріплення чітких правових приписів і актів, спрямова-
них на запобігання та боротьбу з корупцією;

− забезпечення прозорості правозастосовчих процедур;
− встановлення реального контролю за дотриманням анти-

корупційного законодавства;
− створення системи органів, які ведуть боротьбу з коруп-

цією;
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− забезпечення невідворотної відповідальності за корупцію.
Я вважаю, що Україна може і повинна вивчати досвід інших 

країн та запозичувати найкращі та найефективніші шляхи бороть-
би з корупцією в державі. Найкращим способом боротьби з коруп-
цією на персональному рівні є знання. Чим більше людина зна-
тиме законодавство, механізми вирішення певного питання, тим 
більше вона буде захищеною від корупції. На законодавчому рівні 
закладено основні шляхи ефективної антикорупційної політики. 
Але практика показує певні проблеми, що заважають ефективній 
реалізації цієї політики. Складність подолання корупції сьогодні 
пов’язана ще з тим, що у таких протиправних діяннях зацікавлені 
не тільки представники органів влади, а й бізнесмени та пересіч-
ні громадяни. Люди схильні дати хабара, навіть коли в них не ви-
магають, з метою мати державне рішення на свою користь у най-
коротші терміни. Необхідність вирішення цих та інших проблем 
обумовлюють подальші дослідження щодо вироблення ефективної 
антикорупційної політики.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКИХ 
ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

В інформаційному суспільстві вирішальну роль відіграють 
галузі, пов’язані з одержанням, розповсюдженням та обробкою 
інформації. Середовищем в якому відбуваються процеси збору та 
обміну інформацією є телекомунікаційні мережі, такі як Інтернет. 
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Фактична можливість укласти правочини через Інтернет призвела 
до виникнення такого явища як електронна комерція [1,с.76-77]. В 
юридичному значенні вона являє собою укладання на міжнарод-
них і внутрішніх ринках цілого ряду підприємницьких угод таких 
як, наприклад, купівля-продаж, поставка, страхування, банківські 
угоди шляхом обміну електронними документами, який здійсню-
ється за допомогою використання мереж електрозв’язку [2,с.58-
62]. Електронна комерція, як правове явище, охоплює три групи 
відносин: відносини пов’язані із вчиненням правочинів через ме-
режі електронного зв’язку у сфері господарювання; відносини, 
пов’язані з використання та обміном електронними документами; 
відносини пов’язані з використанням електронних підписів.

Загальною ознакою всіх підходів до розуміння електро-
нної комерції є використання сучасних засобів зв’язку, мереж 
електрозв’язку, наприклад Інтернет. Проте, варто говорити про ви-
користання мереж електрозв’язку без уточнення якої саме, оскіль-
ки ними можуть бути й інші мережі загального і локального харак-
теру. Вчинення правочинів у сфері господарювання за загальним 
правилом відбувається у письмовій формі (ч.7 ст. 179 ГКУ). Тра-
диційним матеріальним носієм письмової форми виступає папір. 
Сучасний розвиток інформаційних технологій надав суспільству 
новий вид матеріального носія — електронний. Отже, викорис-
тання нового носія при вчинення господарських договорів для за-
безпечення виконання законодавчої вимоги дотримання письмової 
форми призвело до відокремлення групи господарських договорів, 
які вчиняються з використанням електронних засобів зв’язку. Дана 
група договорів становить ядро електронної комерції. Крім того, в 
ч.1 ст. 181 ГКУ законодавець допускає укладання договорів у пись-
мовій формі шляхом обміну телефонограмами, які при передачі за-
собами телефонного зв’язку не фіксуються на матеріальному но-
сії [3,с.93]. Порівняно з телефонограмами електронна комерція, яка 
дозволяє укладати договори через мережі електрозв’язку з фіксу-
ванням змісту договору на електронних носіях, що об’єктивується 
у вигляді електронного документа, уявляється нам більш юридич-
но визначеною.

Другий блок у сфері електронної комерції складають відно-
сини, пов’язані з використанням електронних документів. Елек-
тронний документ представляє собою фізично укладений госпо-
дарський договір в електронній формі, підписаний контрагентами 
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з використанням електронного підпису. Виникає питання про те, 
що являє собою електронна форма господарського договору? Вва-
жаємо, що вона охоплюється письмовою формою. Визначення 
письмової форми можна знайти в чинному законодавстві, напри-
клад, в Законі України «Про міжнародний комерційний арбітраж» 
від 24.02.94 р. в якому зазначено, що арбітражна угода вважається 
укладеною в письмовій формі, якщо вона міститься в докумен-
ті підписаному сторонами,…або з використанням інших засобів 
електрозв’язку, що забезпечують фіксацію такої угоди. Основна 
умова, яка висувається законодавцем до письмової форми, — 
це забезпечення фіксації угоди. Використання різних засобів 
електрозв’язку для укладання угод означає використання різних 
носіїв. Використання електронних носіїв для фіксації арбітражної 
угоди повністю охоплюється поняттям письмової форми. Тобто за 
змістом (сукупність прав та обов’язків сторін за договором) дого-
вір укладений в електронній формі, та аналогічний договір укла-
дений на папері, є тотожними. Господарський договір, вчинений 
через мережі електрозв’язку, має матеріальні носії, якими висту-
пають вінчестер, дискета, лазерний диск, сервер тощо. Відомості, 
які містяться в електронному господарському договорі, закріплю-
ються за допомогою набору загальновідомих знаків,розташованих 
у певному порядку [4,с.11].

Третій блок правовідносин складають відносини пов’язані з 
використанням електронних підписів. Поняття електронного під-
пису поширюється на всі пов’язані з електронним документом 
символи, коди, паролі тощо. Таким чином, одним з головних рек-
візитів документів є підпис, який виступає засобом ідентифікації 
особи, проте не аутентифікації, адже не забезпечує його цілісності 
і незмінності. Електронний підпис має не фізичну, а логічну при-
роду, тобто є послідовністю символів, що дозволяє однозначно 
пов’язати автора документа, зміст та володільця. Основний зміст 
електронної комерції полягає в можливості вчинення правочинів 
без фізичної взаємодії між контрагентами, тобто вони позбавля-
ються необхідності фізично приїздити та зустрічатися один з од-
ним, що досягається через використання електронних документів, 
які за своєю природою не можуть бути ідентифіковані рукописним 
підписом. Правове регулювання використання даного виду підпи-
су в електронній комерції включає два аспекти — легалізацію та 
державне регулювання відносин в електронній комерції.
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Підсумовуючи треба зазначити, що не варто прив’язуватися 
до тієї чи іншої технології фіксації інформації та не стримувати 
розвиток інформаційних технологій і господарських відносин, які 
все більше спираються на сучасні технології в галузі інформати-
зації. Важливим є дотримання принципів електронної комерції — 
недискримінації угод, що вчиняються через мережі електрозв’язку, 
технологічний нейтралітет та гарантування судового захисту прав 
осіб які укладають такі угоди. В даних відносинах неврегульова-
ним залишається порядок підписання угод, особливості їх змісту, 
ці проблеми мають відносно самостійний характер і можуть до-
сліджуватись окремо.
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ПРОБЛЕМА І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ 

ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Негативні наслідки економічної злочинності мають досить 
серйозне значення для ринкової економіки. Адже порушення гос-
подарюючим суб’єктом передбачених чи не передбачених чин-
ним законодавством норми призводить до набуття неправомірних 
переваг над конкурентами. Крім цього такий суб’єкт, забуваючи 
про свої обов’язки перед суспільством, порушує податкове зако-
нодавство, ухиляючись тим самим від оподаткування, валютне 
чи зовнішньоекономічне законодавство зумисно створює ситуа-
цію власного банкрутства або ж вчиняє інші неправомірні діяння, 
зменшуючи власні витрати і створюючи значні проблеми для чес-
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ної підприємницької діяльності. Іноді економічні переваги, отри-
мані підприємцем внаслідок порушення зобов’язань, настільки 
значні, що працюючому в рамках діючого законодавства підприєм-
цю важко функціонувати поряд з нечесно працюючим партнером. 
Таким чином, злочинні наміри розповсюджуються в окремих чи 
усіх галузях економіки. До таких економічно — протиправних ді-
янь належать: утворення та випуск у безготівковий платіжний обіг 
фіктивних коштів, що призводить до незаконної емісії; підробка, 
використання та передача в обіг посадовою особою фіктивних 
документів яку корисливих власних інтересах, так і в інтересах 
третіх осіб; впровадження в офіційну підприємницьку діяльність 
отриманих незаконним шляхом коштів; фіктивне підприємництво; 
свідоме порушення належного проведення бухгалтерського облі-
ку; оголошення фіктивного банкрутства суб’єкта підприємницької 
діяльності; використання бюджетних коштів в інтересах окремих 
приватних структур чи підприємців; розкрадання коштів шляхом 
проникнення в електронні банківські мережі; економічне шпигун-
ство [1].

Досліджуючи питання «економічна злочинність», визначаю-
чи її поняття, основна увага зверталася на розробку системи дер-
жавних заходів по її протидії. В той же час цей правовий аспект 
охоплює значне поле різногалузевих та різнопрофільних проблем 
економічної сфери. Для їх комплексного вирішення необхідна 
науково-теоретична основа, яка б на науковому рівні дозволила 
систематизувати всю різноманітність проблем, стала засобом для 
виявлення, упередження і профілактики такого негативного сус-
пільного явища.

Запропоновані на державному рівні в останні десять років 
заходи певною мірою призвели до розуміння окремих проблем, 
пов’язаних з боротьбою із економічною злочинністю, В основно-
му такі проблеми розглядались на засіданнях Координаційного 
комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю, 
який функціонував тоді при Президентові України до 2004 р. В той 
же час його учасниками висловлювались пропозиції у вигляді за-
гально правових заходів. В останні роки політична боротьба між 
партіями за владу в Україні усунула питання протидії економічній 
злочинності на останній план. Оскільки заходи по протидії їй не 
здійснюються, то складається враження, що керівництву держави 
це вигідно, оскільки відсутність контролю сприяє подальшому на-
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громадженню капіталів у близького оточення вищих керівників на-
шої держави[4].

Безумовно, для покращання рівня боротьби з економічною 
злочинністю потрібні більш радикальні заходи. Одним із них є 
створення спеціальної комісії із працівників правоохоронних ор-
ганів для розробки заходів в межах єдиної і погодженої стратегії. 
Основним результатом роботи такої комісії повинна бути підго-
товка пропозицій щодо організації перспективної роботи протидії 
економічній злочинності в сфері приховування прибутків від опо-
даткування.

Система боротьби з економічною злочинністю повинна здій-
снюватися на основі безумовного виконання законів та дотриманні 
державної дисципліни службовими особами органів виконавчої 
влади усіх рівнів. Безумовно, побудова демократичної і правової 
держави, корінні зрушення у боротьбі з економічною злочинністю 
можливі лише при наявності незалежної судової влади та ефек-
тивно діючих правоохоронних органів. Існує немало труднощів на 
стадії розслідування таких справ, які можуть відігравати важливу 
роль в судовому процесі. В результаті цього нерідко обвинуваль-
ний вирок суду спростовується навіть після декількох років розслі-
дування. На жаль, сьогоднішня судова система України не здатна 
гарантувати громадянам захист їхніх прав та свобод [3].

Основною причиною, яка призводить до неможливості ре-
алізації в Україні будь якого заходу по боротьбі з економічною 
злочинністю, є хабарництво. Але чи варто обговорювати шляхи 
найбільш дієвого застосування положень Закону України «Про бо-
ротьбу з корупцією», якщо суспільство пронизане міцними нитка-
ми корупції? Створюється думка, що розірвавши ці нитки, наше 
суспільство — у своєму нинішньому вигляді — зруйнується. Такі 
міркування негативно впливають на правильне розуміння право-
охоронцями змісту кримінально-правового поняття «антикоруп-
ційна заборона» [2].

Отже, розглядаючи проблеми і шляхи вирішення організацій-
но — правових заходів протидії економічній злочинності, можна 
сказати, що це питання має не тільки юридичний і правовий зміст, 
а й містить у собі економічні і політичні засади. А тому вирішення 
цього феномену має поєднувати комплекс заходів щодо подолання 
економічної злочинності в сучасних умовах розвитку України.



418

Література
1. Горбань О. Злочини у сфері економіки // Юридичний вісник України. 

— 2007. — 156 с.
2. Корніч С.  Корупція в Україні: шляхи подолання // Євроатлан-

тікінформ. — 2006. — 125 с.
3. Кулага а. Як подолати економічну злочинність? // Київський вісник. 

— 1997. — 174 с.
4. П.  а.  Барановский . Экономическая безопасность государства // 

Финансовая Украина. — 1996. — 184 с.

Шевченко А. А.,
студентка 2 курсу Інституту прокуратури та слідства,
Національний університет «Одеська юридична академія»

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ 
ГОТІВКОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ

Актуальність теми полягає в тому, що сучасний етап роз-
витку економіки в Україні обумовлює нагальну потребу у дослі-
дженні правового регулювання обігу готівкової іноземної валюти. 
У функціонуванні ринкової економіки важливу роль відіграє обіг 
готівкової іноземної валюти у державі. Грошовий обіг іноземної 
валюти — це рух коштів у внутрішньому обороті в готівковій і без-
готівковій формах, що обслуговують реалізацію товарів, а також 
нетоварні платежі та розрахунки в господарстві. Грошова система 
України визначає організацію обігу готівкової іноземної валюти, 
який закріплений національним законодавством. У період станов-
лення в Україні правової держави та становлення ринкової еконо-
міки, подолання адміністративного всевладдя колишніх структур 
фінансових органів у сфері грошових відносин і їх чітке правове 
регулювання має величезне значення.

Правове регулювання — найважливіший інструмент управ-
ління суспільством.

Ускладнення економічного і соціального життя суспільства, 
забезпечення гарантій прав, свобод, обов’язків громадян, зміц-
нення правопорядку і дисципліни зумовлюють підвищення ролі 
правового регулювання. У міру розвитку розрахунково-грошових 
відносин, зміцнення ринкової економіки все більшого значення на-
буває механізм правового регулювання обігу готівкової іноземної 
валюти.
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Згідно з чинним законодавством національна валюта Украї-
ни — гривня є єдиним законним засобом платежу на території на-
шої держави. Однак в окремих випадках Національний банк Укра-
їни дозволяє проводити на території України торгівлю і надавати 
послуги резидентам і нерезидентам з використанням іноземної 
валюти [1].

Використання готівкової іноземної валюти як засобу платежу 
на території України регулюється «Правилами використання іно-
земної валюти на території України», затвердженими Постановою 
НБУ № 119 від 26.03.98р., та дозволяється лише в разі:

реалізації товарів та надання послуг з митного контролю без 
стягнення мита і податків на митних територіях України; сплати 
митних платежів та зборів фізичними особами — резидентами 
та нерезидентами відповідно до митного законодавства України; 
стягнення з нерезидентів дорожніх зборів і оформлення переве-
зень вантажів відповідно до чинного законодавства; продажу на 
території портів, аеропортів, вокзалів квитків, оформлення бага-
жу на міжнародні пасажирські рейси та путівок на закордонні ту-
ристичні рейси юридичними особами-резидентами. Розрахунки з 
нерезидентами здійснюються відповідно до укладеного договору 
(контракту), або на підставі рахунку, рахунку-фактури, які перед-
бачають оплату в готівковій іноземній валюті; надання послуг 
міжнародних пасажирських перевезень та поромних переправ у 
прикордонних зонах резидентами; здійснення торгівлі та надан-
ня послуг за межами території України на повітряних, морських, 
річкових суднах та поїздах, які приписані до українських портів 
та вокзалів; здійснення послуг готелів з обслуговування фізичних 
осіб-нерезидентів, які тимчасово перебувають на території Украї-
ни у відрядженнях, а також іноземних туристів; продажу квитків та 
оформлення багажу на м

іжнародні рейси у власних офісах іноземних компаній — чле-
нів ІАТА, які діють на території України через постійні представ-
ництва відповідно до міжурядових угод; виплата готівковою іно-
земної валюти за пластиковими картками та чеками міжнародних 
платіжних систем; купівлі за готівковою іноземною валютою чеків 
міжнародних платіжних систем; виплати готівковою іноземної ва-
люти за переказами із-за кордону на користь фізичних осіб — ре-
зидентів та нерезидентів [2].
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Крім того, згідно з чинним валютним законодавством Укра-
їни уповноважені банки мають право надавати один одному між-
банківські кредити в готівковій іноземній валюті і здійснювати 
купівлю-продаж готівкової іноземної валюти для підкріплення 
валютної каси, керуючись «Правилами здійснення операцій на 
міжбанківському валютному ринку», затвердженими Постановою 
НБУ № 127 від 18.03.1999 р.

Необхідний пакет документів на отримання індивідуальної 
ліцензії та спеціального дозволу подається до Департаменту ва-
лютного регулювання НБУ. Перелік документів і порядок розгляду 
заяв на отримання ліцензії та дозволу регулюються чинним поряд-
ком (постанова НБУ № 227 від 09.07.1997 р.).

З метою оперативного регулювання ситуації, яка виникає на 
внутрішньому валютному ринку, Національний банк України має 
право вводити тимчасові обмеження на вивезення з України упо-
вноваженими банками окремих видів іноземних валют. Про всі об-
меження, що впроваджуються на вивезення з України уповнова-
женими банками валютних цінностей, НБУ сповіщає Державний 
митний комітет України та уповноважені банки не пізніше ніж за 
один місяць до їх введення в дію (згідно із Законом України «Про 
Національний банк України» від 20.05.1999р.).

Юридична відповідальність як складова частина правової 
системи в правовому регулюванні виконує дуже важливу функ-
цію — охорони правопорядку. Посилання на види юридичної від-
повідальності за порушення пов’язані з правовим регулюванням 
обігу готівкової іноземної валюти містяться в Кримінальному ко-
дексі, Кодексі про адміністративні правопорушення, Законі Укра-
їни «Про зовнішньоекономічну діяльність», Законі України «Про 
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», Декреті КМУ 
«Про систему валютного регулювання і валютного контролю», 
Положенні НБУ «Про валютний контроль» та інших нормативно-
правових актах [1].

Отже, можливість застосування іноземної готівкової валюти 
на українській території зумовлює ретельне вивчення показників, 
що впливають на дотримання основних пропорцій економічного і 
соціального розвитку, зокрема, темпів зростання продуктивності 
праці і середньої заробітної плати, забезпечення своєчасності роз-
рахунків готівкою в господарстві при неможливості використання 
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національної валюти тощо. Усе це потребує організації роботи з 
іноземною готівкою, яку проводить Національний банк України.
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РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ СТРАХУВАННЯ 
ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

КУЛЬТУР І БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ 
В АГРАРНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

На сучасному етапі розвитку сільського господарства над-
звичайно важливим є розвиток таких правових інститутів, які б 
забезпечували зростання економічного потенціалу цієї сфери еко-
номіки, сприяли захисту майнових прав сільськогосподарських 
товаровиробників та адаптації вітчизняного законодавства до єв-
ропейських стандартів.

Наразі саме одним із таких інститутів є агрострахування. 
Останнім часом в Україні досить широко висвітлюються окремі 
проблеми страхування сільськогосподарської продукції, зокрема, 
роботи таких вчених правознавців та економістів як О. Альшано-
вої, В. Базилевича, О. Гудзь, Г. Матвієнко, Т. Сініциної присвячені 
саме цій проблемі.

Агрострахування не є новелою для українського законодав-
ства, більш того, характеризується досить тривалою історією [1]. 
Зокрема в Російській імперії було поширеним страхування посі-
вів від градобиття, до 1914 р. була створена система страхування 
ринкового типу, але подальший її розвиток призупинила війна. В 
СРСР сільськогосподарське страхування було державною моно-
полією, однак характеризувалося значним вливанням бюджетних 
коштів, максимально високим рівнем відшкодувань збитків та роз-
ширенням страхових ризиків.
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За часів незалежності України різні чинники впливали на те, 
що розвиток аграрного страхування відбувався досить повільно, 
зокрема: встановлення високих страхових тарифів, недостатнє 
бюджетне фінансування, низький рівень обізнаності аграріїв в цій 
сфері.

Актуальності даній темі надає прийняття у 2012 р. нового 
Закону України «Про особливості страхування сільськогосподар-
ської продукції з державною підтримкою» (далі — Закон) та не-
достатність наукового обґрунтування положень цього нормативно-
правового акту. Метою цього дослідження є аналіз новел у галузі 
правового забезпечення страхування врожаю сільськогосподар-
ських культур та розробка пропозицій щодо подальшого вдоскона-
лення цього правового інституту.

На сьогодні ми можемо виділити два види страхування 
сільськогосподарських культур — обов’язкове та добровільне. 
Обов’язок застрахувати врожай покладається на товаровироб-
ників, що користуються державною підтримкою, що полягає у 
наданні з державного бюджету сільськогосподарським товарови-
робникам грошових коштів у вигляді субсидій на відшкодування 
частини страхового платежу (страхової премії), фактично сплаче-
ного ними за договорами страхування сільськогосподарської про-
дукції. Для інших сільськогосподарських товаровиробників воно 
є добровільним.

У договорі страхування істотними умовами є предмет догово-
ру страхування, страховий випадок, розмір грошової суми, в меж-
ах якої страховик зобов’язаний провести виплату у разі настання 
страхового випадку (страхова сума), розмір страхового платежу і 
строки його сплати, строк договору [2].

Настання страхового випадку як підстави для здійснення 
страхової виплати страховиком нерозривно пов’язано із настанням 
страхового ризику, який Закон визначає як ризик загибелі (втрати, 
пошкодження) застрахованих посівів (посадок), загибелі (недо-
бору, недоотримання) застрахованого урожаю, що належать сіль-
ськогосподарському товаровиробникові на праві власності або на 
іншій законній підставі, внаслідок настання страхової події, яка пе-
редбачена договором страхування. У ст. 5 Закону зазначається, що 
перелік страхових ризиків, щодо яких здійснюється страхування з 
державною підтримкою на відповідний фінансовий рік, затверджу-
ється Кабінетом Міністрів України ( далі — КМУ). Тобто ми прак-
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тично не маємо переліку таких страхових випадків, закріплений на 
законодавчому рівні. Це є досить негативним фактором, оскільки 
для України притаманні різні природні катаклізми, деякі з них є не-
передбачуваними, більш того, для окремих регіонів характерними 
є «традиційні» агроризики (наприклад, для Західного Лісостепу 
це приморозки і град, а для Південного Степу це посуха, поже-
жі) [3]. Тому, на сьогодні не зрозумілим є методика, за якою КМУ 
визначатиме цей перелік, а це є надзвичайно важливим, оскільки 
страховим випадком не вважається втрата сільськогосподарської 
продукції внаслідок подій, не передбачених договором страхуван-
ня. При добровільному страхуванні ситуація є більш сприятливою, 
оскільки страхові компанії пропонують комплексне страхування 
сільськогосподарських культур майже з усіх можливих ризиків.

Досить прогресивним є закріплення у Законі порядку визна-
чення вартості урожаю при укладанні договору страхування, та-
ким чином, він розраховується шляхом множення площі посіву 
сільськогосподарських культур і посадок багаторічних насаджень 
на середню врожайність за останні п’ять років, що передують року 
страхування, та множення на ціну одиниці вирощеної продукції, 
встановлену для цілей страхування центральним органом виконав-
чої влади, що забезпечує формування і реалізує державну аграр-
ну політику, а також порядок визначення збитку у разі настання 
страхового випадку [4]. В кінцевому результаті формою вираження 
збитку буде недобір урожаю, він визначається різницею між стра-
ховою вартістю урожаю, вказаною в договорі страхування, і вартіс-
тю фактично отриманого урожаю після настання страхового випад-
ку. Важливою гарантією прав як страховика так і страхувальника є 
можливість проведення експертизи щодо визначення причин і роз-
міру збитку. Проте, на жаль, діюче страхове законодавство досить 
абстрактно регулює питання, пов’язані із специфічними формами 
та методами проведення сільськогосподарської експертизи.

Досить важливим кроком для захисту прав як страхувальни-
ків так і страховиків є обов’язкове об’єднання усіх страховиків до 
Аграрного пулу, який є юридичною особою. До його основних за-
вдань належить: взаємодія учасників страхування, розробка мето-
дичних рекомендацій, здійснення контролю за дотриманням умов 
договорів страхування та інші.

Узагальнюючи вищевикладене, ми можемо зробити висно-
вок, що реформи, які зазнало агрострахове законодавство є досить 
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прогресивними, але, на нашу думку, потребують певного доопра-
цювання, а саме: необхідно внести зміни до ч. 2 ст. 5 Закону і впро-
вадити комплексне страхування сільськогосподарських товарови-
робників із державною підтримкою від усіх можливих ризиків; 
доповнити Закон окремою статтею, яка б регламентувала підстави, 
порядок, форми, методи, межі проведення сільськогосподарської 
експертизи на визначення причин і розмірів страхових збитків; 
оскільки спори між страховиками і страхувальниками розгляда-
ються у судовому порядку, на нашу думку, було б доцільним нада-
ти Аграрному пулу повноваження щодо досудового врегулювання 
таких спорів.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОКРАЩЕННЯ 
ДОСТУПУ ДО СУДОВИХ РІШЕНЬ

У світлі реалізації принципу транспарентності судової вла-
ди останнім часом набуло актуальності питання щодо забезпе-
чення широкого доступу фізичних і юридичних осіб до судових 
рішень судів усіх рівнів. У Концепції вдосконалення судівництва 
для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до єв-
ропейських стандартів, схваленої Указом Президента України від 
10 травня 2006 р.№ 361/2006, зазначено, що прозорість судової 
влади потребує забезпечення доступності судових рішень для всіх 
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зацікавлених осіб. Визначення важливості й актуальності цьо-
го питання можливе з урахуванням низки чинників. По—перше, 
судове рішення, яке вже опубліковане (або оприлюднене в інший 
спосіб), може впливати на поведінку людей; по—друге, опублі-
кування судових рішень забезпечує одностайність підходів, узго-
дженість і певну правову спільність практики розгляду справ су-
дами, по-третє, вимога щодо подальшого опублікування судового 
рішення спонукає суддів чітко формулювати мотиви й обґрунту-
вання прийнятого ними рішення, які згодом будуть проаналізовані 
пресою, аналітиками та громадськістю. Крім того передбачаються 
достатня послідовність, законність і певний ступінь одностайнос-
ті судової практики, оскільки рішення, які приймаються суддями, 
взаємопов’язані з наступними майбутніми рішеннями.

В Україні для врегулювання питання щодо забезпечення ши-
рокого доступу фізичних та юридичних осіб до судових рішень су-
дів усіх рівнів Верховною Радою України прийнято Закон України 
«Про доступ судових рішень» (набрав чинності з 1 червня 2006р.), 
який з метою забезпечення відкритості діяльності судів загальної 
юрисдикції, прогнозованості судових рішень і сприяння однаково-
му застосуванню законодавства визначає порядок доступу до су-
дових рішень. Відповідно до закону, створено Єдиний державний 
реєстр судових рішень.

Для своєчасної передачі судових рішень до Реєстру, перш за 
все, потрібно реалізувати програму повної комп’ютеризації судів, 
що створюють необхідні умови для подальшого впровадження 
інформаційних і комунікаційних технологій у судочинство. На-
лагоджена система комп’ютеризації судів буде підставою для під-
вищення професіоналізму суддів, оперативності та ефективності 
їх роботи. Процес поліпшення інформаційного забезпечення спів-
робітників судової системи сьогодні має такі вади: відсутність 
комп’ютерної техніки, недостатнє практичне апробування створе-
них електронних систем правової інформації, відсутність у біль-
шості суддів електронної пошти і виходу в Інтернет, відсутність 
у частини судів фінансових коштів для налагодження ефективної 
системи комп’ютерної обробки судових рішень.

Проблемою належного функціонування Реєстру є і те, що де-
які рішення за резонансними справами неможливо прочитати, їх 
туди просто не вносять. Як приклад, можна навести рішення Пе-
черського суду м. Києва від 5 жовтня 2007 р. про відмову у визна-
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нні і виконанні рішення іноземного арбітражу та території Украї-
ни. Інша резонансна справа, рішення з якої немає в реєстрі, — це 
спір про межі міста Вишгорода. Виправлення цих недоліків, а та-
кож необхідність виконання вимог Закону України «Про доступ до 
судових рішень» вимагає, перш за все, швидких та адекватних дій, 
спрямованих на зменшення паперового документообігу та впро-
вадження елементів, що притаманні системам електронного до-
кументообігу. Запровадження новітніх технологій надасть змогу 
вже найближчим часом відмовитись від виготовлення паперових 
копій судових рішень у судах та сприятиме переходу на передачу 
судових рішень в електронному вигляді для їх оприлюднення. Цей 
процес прискорить наповнення даного реєстру.

Потребує більш чіткого врегулювання та розтлумачення за-
конодавцем питання, чи необхідним є внесення до Реєстру всього 
масиву судових рішень, навіть тих, якими не завершується прова-
дження у справі, проміжних рішень, допоміжних актів. На даний 
момент до Реєстру Закон зобов’язує вносити всі без виключення 
судові рішення, окрім тих, які не набрали законної сили. Основним 
доводом прихильників повної публікації судових рішень є те, що 
вільний доступ до судових рішень підвищить відповідальність 
суддів за схвалювані рішення і таким чином поліпшить якісь пра-
восуддя в цілому, з одного боку, з іншого — підвищить довіру до 
судової системи з боку населення. Крім того, зауважується що од-
ним з основних завдань Реєстру є вивчення судової практики. Ви-
біркова публікація, по — перше,буде потребувати додаткової праці 
над відбором судових рішень; по — друге, це сприятиме подаль-
шій «торгівлі» текстами судових рішень: вкрай цікаві і важливі рі-
шення можуть не потрапляти до Реєстру або потрапляти з великим 
запізненням; по — третє, Реєстр не виконуватиме низки функцій, 
зокрема щодо повної відкритості судових рішень, зменшення ко-
рупції в судах, забезпечення суддів необхідною інформацією, ве-
дення статистики тощо.

Для вдосконалення Реєстру пропонується доповнити кожне 
судове рішення інформаційною карткою з відомостями про його 
стан. Така картка може містити інформацію про те, чи набрало рі-
шення законної сили, чи воно оскаржене, змінене або скасоване, а 
також відображатиме його зв’язки з іншими судовими рішеннями. 
Корисним було б також запровадження гіперпосилань у рішенні 
суду вищої інстанції на рішення судів нижчої інстанції і навпаки. 
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Отже, слід обмежувати кількість судових актів та регулювати шля-
хом встановлення строків, протягом яких ці акти доцільно зберіга-
ти в Реєстрі.

Практика розповсюдження судових рішень виробила кілька 
основних вимог , що пред’являються до публікації. У разі публі-
кації судового рішення в засобах масової інформації, рішення, як 
правило, знеособлюється і фабулузується. У деяких випадках ви-
користовуються прийоми обмеженої публікації. Вважаємо, що під 
час публікації судових рішень у засобах масової інформації необ-
хідно додержуватися вимог, які передбачені для судових рішень, 
що оприлюднюються шляхом внесення їх до Єдиного реєстру су-
дових рішень, а саме: всі відомості персонального характеру задля 
збереження приватної або іншої таємниці, що охороняється зако-
ном, повинні бути замінені літерними та цифровими зображення-
ми. При цьому сутність справи повинна бути викладена в повному 
обсязі. Адже, наприклад, публікація занадто відвертих подробиць 
у справі могла б суперечити інтересам захисту приватної інфор-
мації, але якщо всі відомості такого характеру належним чином 
зашифровуються, то не має ніякої можливості ідентифікувати ту 
чи іншу особу. Водночас, якщо такі подробиці є істотними для пра-
вильного розуміння суті судового рішення, їх виключення з тексту 
означатиме, що громадськість не матиме повного доступу до судо-
вої системи.

Тобто важливо встановити конкретні вимоги щодо опубліку-
вання судових рішень з тим, щоб всі вони були зрозумілими гро-
мадськості та щоб вилучення інформації не заважало останнім 
зрозуміти суть ухваленого рішення.
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АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ГАЛУЗІ 
ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
ЕЛЕКТРОННОЇ БАЗИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ

Реформування освіти в Україні є частиною процесів оновлен-
ня освітніх систем, що відбуваються останні роки у європейських 
країнах і пов’язані з визнанням значимості знань як рушія суспіль-
ного добробуту та прогресу. Одним зі шляхів оновлення змісту 
освіти й узгодження його з сучасними потребами, інтеграцією до 
європейського та світового освітніх просторів є всебічна інфор-
матизація галузі освіти загалом і навчального процесу зокрема. І 
якщо завдання інформатизації навчального процесу можна поклас-
ти на окремі навчальні заклади, їх відділи, структурні підрозділи, а 
часом — на самих викладачів, — то питання загальної інформати-
зації сфери освіти вимагають систематизованого й уніфікованого 
підходу та запровадження на державному рівні.

Першими кроками в процесі інформатизації освітньої сфе-
ри стало створення та впровадження державної інформаційно-
виробничої системи в галузі освіти (ІВС «Освіта») у 2004 році [5]. 
Впровадження даної системи передбачало здійснення Міністер-
ством освіти та науки України (МОН) наступних заходів: створен-
ня інфраструктури для збирання, оброблення та захисту даних з 
питань освіти; впровадження повного циклу виготовлення доку-
ментів про здобуття освіти, присвоєння вчених звань та наукових 
ступенів, студентських та учнівських квитків на ІВС «Освіта»; за-
безпечення взаємодії ІВС «Освіта» з автоматизованими системами 
керування «Експрес-2», «Експрес-УЗ», «Експрес-УЗМ» з метою 
упорядкування надання студентам та учням пільг для проїзду за-
лізницею.
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В такому вигляді ІВС «Освіта» проіснувала понад 5 років. 
Проте, недосконалість та низький рівень функціональності сис-
теми, зокрема, — відсутність повноцінної бази даних навчальних 
закладів та бази даних документів про освіту, вимагали значної 
модернізації системи. Вже у 2008 році з метою оперативного ін-
формування абітурієнтів про кількість поданих заяв на навчання 
до вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за пропо-
зицією директора Українського центру оцінювання якості освіти 
(УЦОЯО) Ярослава Болюбаша було забезпечено функціонування 
інформаційної системи «Конкурс» (ІС «Конкурс») [3]. Але не мож-
на не відзначити низький рівень організації й технічного забез-
печення роботи ІС «Конкурс»: по-перше, система не відображала 
повні дані про перебіг вступної кампанії, а містила лише узагаль-
нені статистичні показники середнього балу абітурієнтів, що по-
дали заяви до певного ВНЗ на певний напрям (факультет) та дані 
про обсяг державного замовлення; по-друге, не було передбачено 
синхронізації ІС «Конкурс» з ІВС «Освіта».

У 2011 році почалася розробка нової інформаційної системи у 
галузі освіти — Єдиної державної електронної бази з питань осві-
ти, складовими частинами якої стали первинні дані, що містяться 
у державній інформаційно-виробничій системі для інформацій-
ного та документарного забезпечення фізичних і юридичних осіб 
даними з питань освіти (ІВС Освіта), Державному реєстрі вищих 
навчальних закладів і електронній базі персональних даних та ре-
зультатів зовнішнього незалежного оцінювання національної сис-
теми оцінювання якості освіти[1, 2].

Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО) 
є автоматизованою системою збирання, верифікації, оброблення, 
зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо на-
давачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення по-
треби фізичних та юридичних осіб [4]. Фактично, ЄДЕБО — це 
державний реєстр, із яким працюють системи автоматизації роботи 
приймальних комісій навчальних закладів. Саме з ЄДЕБО взаємо-
діє система електронної подачі заяв для участі у конкурсному від-
борі. Крім того, ЄДЕБО забезпечує статистичними даними МОН 
України, інформаційно-пошукові системи, мас-медіа. У ЄДЕБО зі-
брані документи про отримання загальної освіти, дані Українсько-
го центру оцінювання якості освіти, усі відомості про навчальні 
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заклади України. З Єдиною базою даних працюють системи авто-
матизації роботи приймальних комісій навчальних закладів.

Дані з цієї бази використовуються під час виготовлення доку-
ментів про освіту державного зразка; документів про вчені звання 
та наукові ступені; ліцензій на надання освітніх послуг та серти-
фікатів про акредитацію; учнівських (студентських) квитків; для 
отримання інших відомостей інформаційного характеру та оброб-
ки статистичних даних в інтересах навчальних закладів, установ 
освіти для здійснення контролю та прийняття управлінських рі-
шень.

Очевидними перевагами Єдиної бази є її тісна інтеграція з ав-
томатизованими системами приймальних комісій а також з іншими 
автоматизованими інформаційними сервісами в сфері освіти, та-
кими, як ІС «Конкурс» та «Електронна заява». Зокрема, взаємодія 
ЄДЕБО з ІС «Конкурс» стала на рівень ефективнішою за рахунок 
автоматичної синхронізації даних.

Підсумовуючи, варто зауважити, що на шляху до всебічної ін-
форматизації галузі освіти в Україні зроблено чималу роботу. Роз-
роблені та впроваджені системи інформатизації та автоматизації 
на сьогоднішній день успішно функціонують, хоча й потребують 
більш тісної інтеграції одна з одною.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ «ЕЛЕКТРОННИЙ  СУД» 
В СИСТЕМІ СУДОЧИНСТВА

Одним з напрямів розвитку сучасного інформаційного сус-
пільства України є інформатизація системи судочинства за допо-
могою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). ІКТ стали 
необхідними складовими у роботі фахівців судовій системи. Су-
часні технології повинні гарантувати дотримання основних право-
вих принципів, цілісності документів, конфіденційності даних та 
незалежність судової системи. Питання щодо використання ІКТ 
у системі судочинства визначені в Законах України «Про Основні 
засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 — 
2015 роки» [1], «Про судоустрій і статус суддів» [2], в «Концеп-
ції галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдик-
ції, інших органів та установ судової системи» [3] та в інших 
нормативно-правових актах.

За останнє десятиліття в області інформатизації судової сис-
теми нашої країни було зроблено чимало. Розроблені офіційні 
веб-сайти всіх судових органів, які забезпечують вільний доступ 
громадян до судової інформації. Для забезпечення принципів від-
критого судочинства та гласності судових процесів створено Єди-
ний державний реєстр судових рішень України, в який заносяться 
всі судові рішення загальної юрисдикції. Для вдосконалення орга-
нізації системи судочинства та забезпечення процесів електронно-
го документообігу впроваджуються автоматизовані комп’ютерні 
системи [4].

Використання ІКТ дозволяє збільшити обмін інформації, 
швидкість і обсяги передачі даних, що оброблюються в судах. Для 
вдосконалення інформаційно-комунікаційної системи судів в кінці 
2012 р. був розроблений «Стратегічний план інформатизації судової 
системи України» [5], яких визначає першочергові завдання розви-
тку та використання ІКТ: вдосконалення існуючого порядку роботи 
з документами; інтеграція всіх програмних продуктів, що викорис-
товуються в системі судочинства; розробка плану інформатизації 
судів, з визначенням єдиних принципів, стандартів, тимчасових 
рамок та бюджетних розрахунків, необхідних для функціонування 
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єдиної судової інформаційної системи; вдосконалення програмного 
забезпечення автоматизованих систем діловодства в судах та забез-
печення системного контролю за їх функціонуванням та ін.

Для реалізації цього плану та активного використання ІКТ у 
системі судочинства було розроблено декілька пілотних проектів, 
основним з яких є проект «Електронний суд».

Під проектом «Електронний суд» розуміється автоматизація 
проектів судового діловодства та забезпечення поширення судової 
інформації, узагальнення судової практики, публікація цієї інфор-
мації для громадян, а також забезпечення дотримання процесуаль-
них строків [6].

Основний принцип проекту «Електронний суд» полягає в 
налагодженні процесу оперативного обміну інформацією в елек-
тронному вигляді між судовими установами, учасниками судового 
процесу, а також іншими державними структурами з метою забез-
печення справедливого та неупередженого правосуддя в Україні. 
Проект передбачає: перехід до системи електронної відправки та 
прийому процесуальних документів із застосуванням електронного 
підпису; забезпечення відкритого доступу учасників судового про-
цесу до інформації шляхом створення сучасних Інтернет-ресурсів 
та встановлення в приміщеннях суду інформаційно-довідкових 
кіосків; налагодження системи електронного обміну з базами да-
них інших державних органів та установ; формування єдиного 
електронного архіву судових документів; забезпечення повної 
комп’ютеризації процесів судового діловодства [7].

Одним з ключових завдань проекту є економічна складова, 
оскілки багато складових судового процесу сьогодні є дуже доро-
гими. Тому необхідно отримати економічний ефект від викорис-
тання ІКТ. Автоматизований обмін заощадить час і гроші — пере-
силка документів електронною поштою в декілька раз дешевше, 
ніж у паперовому вигляді. Це економія на папері, печаті, конвер-
тах, марках, поштових зборах та ін. Наприклад, одне поштове від-
правлення коштує 7,50 грн., а одне СМС — 0,70 грн. Таким чином, 
судові витрати планується скоротити удесятеро.

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що ін-
форматизація в системі судочинства базується на створенні, за-
провадженні та ефективному використанні сучасних ІКТ. Впрова-
дження проекту «Електронний суд» допоможе розв’язати основні 
проблеми, що існують сьогодні в судах, а саме: покращити доступ-
ність правосуддя, за рахунок зменшення черг у приймальні часи; 
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скоротити судові витрати на поштові відправлення та виготовлен-
ня паперових документів; удосконалити і прискорити управління 
паперовими процедурами, передачу документів з одного суду в 
інший, прискорити розгляд справ; скоротити час співробітників 
судів, учасників судових процесів, який витрачається на спілкуван-
ня, передачу інформації; своєчасне інформувати учасників судових 
процесів про всі зміни в справах та ін.
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

Широке використання сучасних інформаційно-комуніка-
ційних технологій з метою надання вільного доступу до інфор-
мації та знань є базовим принципом інформаційного суспільства, 
проголошеним Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних 
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Націй, визначеним Декларацією принципів та Планом дій Всесвіт-
нього самміту з питань інформаційного суспільства (Женева, гру-
день 2003 р., Туніс, листопад 2005 р.), Постановою Верховної Ради 
України від 1 грудня 2005 р. № 3175-IV «Про Рекомендації парла-
ментських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства 
в Україні» [1].

Свою готовність перейти до інформаційного суспільства 
Україна продемонструвала ще у 2000 р. підписанням Указу «Про 
заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформа-
ційної мережі Інтернет і забезпечення широкого доступу до цієї 
мережі в Україні» як відповідь на Окінавську хартію глобального 
інформаційного суспільства, прийняту кількома днями раніше. Ін-
формаційне суспільство є якісно новим типом постіндустріально-
го суспільства, де основними продуктами виробництва є знання та 
інформація.

З того часу у Державній політиці у сфері розвитку інформа-
ційного суспільства та електронного урядування умовно можна 
виділити два етапи розвитку. З першим етапом (1998—2006 рр.) 
пов’язують прийняття Законів України «Про електронні докумен-
ти та електронний документообіг», «Про національну програму 
інформатизації», «Про електронний цифровий підпис», низки 
підзаконних актів, які започатковували формування нормативно-
правової бази інформатизації, а саме побудову: телекомунікаційної 
системи, системи національних інформаційних ресурсів, інфор-
матизацію стратегічних напрямів розвитку економіки, безпеки та 
оборони, соціальної сфери.

На другому етапі ухвалено закони України «Про осно-
вні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 
2007—2015 роки», «Про захист інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах», «Про адміністративні послуги», а 
також сукупність інших нормативно-правових актів, спрямованих 
на конкретизацію та деталізацію вищевказаних законів.

Але в чинній нормативно-правовій базі й до цього часу відсут-
нє офіційне визначення таких понять як «е-уряд», «е-урядування», 
«е-демократія». Відсутність відповідного офіційно визначеного 
категорійно-понятійного апарату є однією з проблем, що заважає 
ефективному впровадженню технології «е-урядування».

Тільки в Законі України «Про Основні засади розвитку ін-
формаційного суспільства в Україні на 2007—2015 роки» на базі 
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матеріалів Женевської декларації принципів сформульовано визна-
чення «інформаційне суспільство», а саме: «орієнтоване на інтер-
еси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток суспільство, 
в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та 
знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися 
ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалі-
зувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розви-
ткові та підвищуючи якість життя».

Одним з найдієвіших інструментів розвитку інформаційного 
суспільства через інформаційно-комунікаційні технології, впрова-
дження якого сприятиме створенню умов для відкритого і прозо-
рого державного управління, є система електронного урядування.

Електронне  урядування — форма організації держав-
ного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, від-
критості та прозорості діяльності органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-
телекомунікаційних технологій для формування нового типу дер-
жави, орієнтованої на задоволення потреб громадян [2]. На прак-
тиці це означає організацію управління державою та взаємодії з 
фізичними, юридичними особами та громадськими організаціями 
шляхом максимального використання в органах публічної адміні-
страції сучасних інформаційних технологій. Тобто е-урядуванням 
передбачено, що будь-яка особа через інформаційно-комунікаційні 
засоби може звертатися до органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування для отримання необхідної інформації, і голо-
вне — для отримання адміністративних послуг [3].

Згідно зі Звітом ООН з електронного врядування за 2010 р. 
(United Nations E-Government Survey 2010) Україна перебуває на 
54 місці з 184 країн за індексом розвитку е-урядування. Цей індекс 
оцінює готовність національних урядів використовувати Інтернет 
та мобільні технології для виконання урядових функцій. Індекс 
враховує обсяг та якість послуг, що надаються урядовими агенці-
ями через Інтернет, інфраструктуру телекомунікацій та підготовку 
персоналу (людський ресурс) [4].

Таким чином, на сучасному етапі розвитку інформацій-
ного суспільства, головним елементом є саме інформаційно-
комунікаційні технології. Вони здатні створити ефективний і про-
зорий діалог між приватними особами та державою, всередині 
органів публічної адміністрації, а також інтегрувати український 
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інформаційний простір у систему глобального. Безсумнівно, впро-
вадження таких технологій тягнутиме за собою серйозні зміни не 
лише у системі державного управління, а і в концепції відносин 
держави і громадянина.
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ВПЛИВ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ НА  СТАНОВЛЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Існування людства, формування і розвиток суспільства і дер-
жави пов’язані з інформацією. Еволюція засобів збору, обробки і 
передачі інформації містить події, які приводили до інформацій-
них революцій (ІР) [3,4].

Інформаційна революція — радикальна зміна інструменталь-
ної основи, способів передачі та документування інформації, а та-
кож обсягу інформації, доступної активній частині людства.

Досягнення в галузі інформаційних і комунікаційних техно-
логій розвивають нові економічні, соціальні та культурні відноси-
ни в житті людей, які описуються єдиним поняттям « інформацій-
не суспільство».
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Інформаційне суспільство це суспільство, в якому більшість 
працюючих зайнято виробництвом, зберіганням, переробкою 
та реалізацією інформації, особливо вищої її форми — знань. В 
даний час виділено риси, притаманні цьому суспільству: інфор-
маційні технології (ІТ) набули глобального характеру, охопивши 
всі сфери соціальної діяльності людини, реалізовано гуманістичні 
принципи управління суспільством і вплив на навколишнє серед-
овище; інформація набуває пріоритетного значення у порівнянні 
з іншими ресурсами; сформовано єдність цивілізації шляхом ав-
томатизованої генерації, пошуку, зберігання, обробки та викорис-
тання знань [4].

Інформаційне суспільство відрізняється від суспільства, в 
якому домінують традиційна промисловість і сфера послуг тим, що 
інформація, знання, інформаційні послуги, і всі галузі, пов’язані з 
їх виробництвом зростають швидшими темпами, стаючи джере-
лом нових робочих місць.

Формування інформаційного суспільства є закономірним ета-
пом розвитку людства завдяки глобальному впровадженню (ІТ) у 
всі сфери життєдіяльності людини, фундаментальної ролі інфор-
мації в житті суспільства, переходу інформації в розряд найважли-
віших стратегічних ресурсів, створенню індустрії з виробництва та 
обробки інформації.

За визначенням ЮНЕСКО, ІТ — це комплекс взаємозалеж-
них, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивча-
ють методи ефективної організації праці людей, зайнятих оброб-
кою і зберіганням інформації.

Технічну основу забезпечення інформаційних технологій ста-
новлять засоби комп’ютерної техніки, засоби комунікаційної тех-
ніки і засоби організаційної техніки.

Як підкреслюється в Окинавській Хартії глобального інфор-
маційного суспільства, прийнятої лідерами «вісімки» 22 липня 
2000 року, «інформаційні — комунікаційні технології (ІТ) є одним 
з найбільш важливих факторів, що впливають на формування сус-
пільства XXI століття» [1].

Засоби комп’ютерної техніки складають базис всього комп-
лексу технічних засобів інформаційних технологій і, насамперед, 
вони призначені для обробки і перетворення різних видів інформа-
ції, використовуваної в управлінській діяльності.



438

Засоби комунікаційної техніки забезпечують одну з основних 
функцій управлінської діяльності — передачу інформації в рамках 
системи управління та обмін даними з зовнішнім середовищем. 
Вони припускають використання різноманітних методів і техноло-
гій, у тому числі із застосуванням комп’ютерної техніки.

Засоби організаційної техніки призначені для механізації і ав-
томатизації управлінської діяльності в усіх її проявах.

ІТ реалізують процеси, які використовують сукупність засо-
бів і методів збору, обробки і передачі даних для отримання інфор-
мації нової якості про стан об’єкта, процесу або явища ( інфор-
маційного продукту). Використання ІТ сприяє створенню нових 
видів продуктів і послуг, які якісно змінюють спосіб життя людей, 
створюють додаткові можливості для впровадження інноваційних 
технологій, істотно змінюють і процес виробництва, і роль вироб-
ника, сприяючи прояву його творчих здібностей, саморозвитку 
його як особистості [3].

Ще одним поняттям, що використовується для характерис-
тики інформаційного суспільства є поняття «інформаційна інду-
стрія», яка розглядається як сукупність її галузей , таких як телеко-
мунікаційна, комп’ютерна промисловість, виробництво побутової 
електроніки, розробка програмного забезпечення, надання всіля-
ких послуг зв’язку та передачі даних, створення, зберігання, об-
робка інформації в усіх її видах.

Україна законодавчо закріпила основні принципи розвитку 
інформаційного суспільства досить пізно. Закон України «Про 
основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 
2007-2015 роки» затверджено 9 січня 2007 [2]. До цього моменту 
питаннями планування та розвитку інформаційного суспільства в 
Україні займалися переважно громадські організації та фонди, які 
розробляють власні стратегічні проекти.

У цілому, поширення нових ІТ стало домінуючим чинником, 
що визначає прискорення процесів трансформації суспільства. Ви-
користання ІТ є найважливішою основою суспільного розвитку на 
межі змін в ІТ, змін у мотивації людської діяльності і формуванні 
інформаційного суспільства XXI століття.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО 
СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Україна готує і має значну кількість висококваліфікованих фа-
хівців з ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій), математи-
ки, кібернетики; у країні постійно зростає та поновлюється парк 
комп’ютерної техніки, сучасних систем та засобів телекомунікації, 
зв’язку; високою є ступінь інформатизації банківської сфери. Зрос-
тає роль інформації та знань у житті людей.

Одним з головних пріоритетів України є прагнення побуду-
вати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямо-
ване на розвиток інформаційного суспільства, в якому кожен міг 
би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них 
вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати 
можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потен-
ціал, сприяючи суспільному і особистому розвиткові та підвищу-
ючи якість життя [1].

Орієнтація України на створення інформаційного суспіль-
ства та інтеграцію до європейського інформаційного суспільства 
вперше була передбачена Стратегією інтеграції України до ЄС 
(розділ  13), вперше ухваленою у 1998 році. Цей документ вимагав 
дотримання Україною нових вимог ЄС до сфери інформаційної по-
літики та інформаційної безпеки [2].

Уже тоді було зрозуміло, що Українська держава не уві-
йде у світовий та європейський інформаційний простір на рів-
ноправній основі без інтенсивного впровадження в усі сфери 
життя інформаційно-комунікаційних технологій, істотної пере-
будови системи державної інформаційної політики, необхідності 
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зміцнювати прямі й зворотні зв’язки між владними структурами 
і суспільством, вирішення проблем ефективного розвитку націо-
нальної інформаційної інфраструктури, створення інформаційно-
аналітичних систем органів державної влади, прискорення про-
цесів модернізації матеріально-технічної бази, надійного захисту 
інформаційних ресурсів.

Згідно з черговим щорічним дослідженням країн щодо актив-
ності використання в них інформаційних технологій, проведеним 
Всесвітнім економічним форумом (World Economic Forum), пер-
ше місце в рейтингу, країни в якому ранжирувані відповідно до 
«індексу мережної готовності» (Networked Readіness Іndex 2009– 
2010, NRІ) , зайняла Швеція, а Україна посіла аж 73 місце.

Це свідчить про те, що в країні все ж є багато проблем, пов’я-
заних із недостатньою динамікою реалізації планів по впровад-
женню ІКТ у всі сфери життя, що впливає на темпи розвитку ін-
формаційного суспільства.

Слід зазначити те, що в останні роки поліпшується норматив-
на база, що дає новий поштовх для інформатизації існуючих ви-
дів комунікацій, наприклад, в 2011 році було прийнято закон «Про 
доступ до публічної інформації» [3], аналог американського «Про 
свободу інформації», який став важливим базисним елементом 
розбудови ефективного та дієвого електронного урядування.

Не можна не відмітити і Закон України «Про Основні засади 
розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», 
який визначає одним з пріоритетних напрямів державної політики 
розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження 
новітніх ІКТ в усі сфери суспільного життя і в діяльність органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування.

Водночас варто наголосити, що названі кроки, попри всю їхню 
важливість, є все ж фрагментарними і чинна нормативно-правова 
база галузі залишиться неповною, неефективною й суперечливою, 
допоки не буде введено в дію Інформаційний кодекс України.

Понад те, українське законодавство у низці аспектів «відстає» 
від динаміки змін, що виникають у процесі розвитку інформацій-
ного суспільства в Україні та світі: закріплення правового режиму 
інформації; формування та використання національних інформа-
ційних ресурсів; запобігання поширенню шкідливої та незаконної 
інформації глобальними комп’ютерними мережами; підтримка ві-
тчизняної індустрії ІКТ; обмін інформацією в електронному виг-
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ляді, насамперед ведення електронного документообігу, надання 
офіційного статусу електронному документу; врегулювання стату-
су суб’єктів інформаційних відносин у мережі Інтернет; оптиміза-
ція режиму діяльності систем електронної торгівлі й оплати; поси-
лення інформаційної безпеки, захисту державних інформаційних 
ресурсів, захисту персональних даних і т.д.

Також залишається проблема участі старшого покоління до 
використання інформаційних технологій і, зокрема, мережі Інтер-
нет [4].

Таким чином, аналіз науково-практичних та нормативно-
правових джерел свідчить, що пріоритетним завданням інформа-
ційної політики України є створення інформаційного суспільства 
як запоруки розвитку соціально-економічного життя населення та 
вирішенню ряду глобальних проблем сучасності.
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АНОНИМНЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 
И  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

ПЛАТЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В последние годы наблюдается опасная тенденция кримина-
лизации сети Internet. В частности, наряду с обычными электрон-
ными торговыми площадками («интернет-магазинами») в сети 
появились анонимные торговые площадки, с помощью которых 
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продаются наркотические и психотропные вещества, другие това-
ры, признанные нелегальными в ряде стран.

В октябре 2013 года появилась информация о задержании 
агентами ФБР Уильяма Росса Ульбрихта, владельца Silk Road — 
электронного магазина в сети Tor, созданного в 2011 г. и позволяв-
шем анонимно покупать и продавать различные вещества, запре-
щенные к свободному обороту [1].

Ежегодная прибыль этой торговой площадки, по оценкам 
экспертов, составляла 14-15 млн. долларов. Пользователями этой 
анонимной торговой площадки, на которой в момент ее закрытия 
агентами ФБР в марте 2013 года продавалось более 10000 единиц 
товара, были несколько тысяч продавцов наркотиков и более ста 
тысяч их покупателей.

Одновременно были начаты следственные действия против 
пользователей этого ресурса, данные о которых были обнаружены 
на серверах, изъятых у владельца Silk Road.

Кроме того, владелец Silk Road обвиняется в незаконном по-
лучении прибыли и финансовых махинациях. Обвинение в «отмы-
вании денег» связано с использованием для проведения расчетов 
между пользователями торговой площадки виртуальной валюты 
Bitcoin.

«Битовая монета» Bitcoin — это электронная платёжная систе-
ма, классифицируемая Всемирным банком и ФБР как «децентра-
лизованная виртуальная валюта» [2]. «Биткоины» используются 
для безналичной оплаты товаров или услуг.

В ФБР считают, что возникновение децентрализованных 
виртуальных валют представляет собой значительную проблему, 
связанную с большими трудностями, возникающими при рассле-
довании дел, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств.

Дело в том, что Bitcoin использует архитектуру одноранговой 
сети, в которой отсутствуют выделенные серверы. Это затрудняет 
или делает невозможной идентификацию пользователей подоб-
ной сети. Кроме того, Bitcoin принимают в качестве платежного 
средства и в интернет-магазинах, торгующих вполне легальными 
товарами.

Возможность идентификации пользователей децентра-
лизован ных платежных средств появляется только в момент об-
мена виртуальных средств на обычные деньги («обналичка»). Как 
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правило, для проведения подобных действий требуется ввод пер-
сональных данных пользователя. Однако подобная идентификация 
не позволяет выявить пользователей, получивших Bitcoin в каче-
стве оплаты за проданные нелегальные товары, или доказать сам 
факт такой продажи. Кроме того, «битовые монеты» можно обме-
нивать на традиционную валюту через так называемые «офшоры», 
без указания реальных персональных данных получателя денеж-
ных средств.

В июле 2013 года электронная валюта Bitcoin была признана 
незаконной в Таиланде [3].

С точки зрения ФБР, феномен Silk Road и Bitcoin является 
признаком нарастающей опасности для всего мирового сообще-
ства. На смену одной закрытой анонимной торговой площадке 
придут новые. «Silk Road 2.0 находится на завершающей стадии 
тестирования и почти готов к запуску. У нашего сайта те же функ-
ции, что и у оригинального» [4].

По словам Николя Кристин, заместителя директора инфор-
мационного сетевого Института Карнеги — Миллонского универ-
ситета: «Silk Road является стабильным рынком с очень хорошим 
послужным списком удовлетворённости потребителей» [5], т.е. 
Silk Road являлся коммерчески успешным проектом, приносящим 
прибыль. Как следствие, следует ожидать появления множества 
аналогичных анонимных торговых площадок и новых децентра-
лизованных платежных систем.

Silk Road работал по правилам, запрещавшим продажу ин-
формации по банковским картам, продажу фальшивых денег, дет-
ской порнографии и оружия массового уничтожения. Новые ано-
нимные торговые площадки, возможно, будут не столь разборчивы 
в средствах.

По моему мнению, в Украине должна быть создана специаль-
ная служба, в компетенции которой было бы пресечение торговли 
нелегальными товарами в сети Internet. Особое внимание должно 
уделяться продаже и распространению наркотиков и психотроп-
ных веществ, а точнее наказание за эту деятельность.

Максимальное наказание за распространение и хранение 
наркотических средств от шести до десяти лет лишения свободы с 
конфискацией имущества, что является достаточным наказанием, 
но не в силах остановить правонарушителя после отбывания срока 
заняться той же незаконной деятельностью. Поэтому за распро-
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странение и продажу наркотиков в Интернете человеку должны за-
прещать создавать сайты, торгующие какими-либо товарами, ведь 
за этим сайтом может скрываться целая банда наркоторговцев. Со-
ответствующие изменения могут быть внесены в статью 307 Уго-
ловного кодекса Украины.
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РАЗВИТИЕ БЕСПРОВОДНЫХ 
ИНТЕРНЕТ СЕТЕЙ В УКРАИНЕ

Для современного человека трудно переоценить удобство 
мобильного Интернета: он компактный и простой в использова-
нии, легко устанавливается и не зависит от наличия кабельных 
коммуникаций передачи связи. Сейчас в Украине практически все 
CDMA или GSM операторы предлагают услуги мобильного бес-
проводного доступа к глобальной сети Internet. У них же можно 
купить USB-модем, поддерживающий технологию 2G или 3G. 
USB-модем продается вместе с SIM-картой предоплаченной свя-
зи с соответствующим тарифным планом для доступа к Интернет. 
Кроме этого, на рынке Интернет-услуг Украины начали появляться 
провайдеры, предоставляющие уже 4G Интернет.

На данный момент для операторов связи в Украине наиболее 
распространенным стандартом связи для организации высокоско-
ростного доступа к глобальной сети оказался 3G, который сей-
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час предлагают многие украинские провайдеры: Интертелеком, 
PEOPLEnet, МТС Коннект 3G, Киевстар 3G и др. К стандартам 3G 
относятся технологии UMTS, HSDPA, CDMA2000, EV-DO Rev A, 
EV-DO Rev B и др. Большинство украинских провайдеров пред-
ла гают воспользоваться доступом к Интернет с помощью техно-
логий EV-DO, реальная скорость которых составляет в среднем от 
1 до 1,5 Мбайт/с. Этой скорости хватает, чтобы не спеша просма-
тривать страницы сайтов, но ее не хватает для быстрой работы или 
для того, что бы загрузить кинофильм.

Намного большие скорости передачи данных обещает стан-
дарты 4G, к которым относятся мобильный WiMax, используемый 
украинскими провайдерами, а также набирающий популярность в 
Америке и Европе стандарт LTE [1].

4G по технологии WiMax обещает скорость до 20 Мбит/с, но 
на практике развивает скорость до 3 — 7 Мбит/с. Но и подобная 
скорость мобильного интернета 4G дает возможность смотреть ху-
дожественные фильмы в Интернете и скачивать большие объемы 
информации. Украинские Интернет-компании начали работу над 
4G технологиями WiMax в 2010, хотя первые сети 4G начали стро-
ить в Канаде еще в 2005 году. К концу 2013 года на отечественном 
рынке 4G Интернета работают всего несколько компаний: FreshTel, 
Giraffe и Ведекон [2]. Все эти Интернет-компании работают по 
стандарту WiMax, а покрытие 4G сетей пока что в Украине ми-
нимальное: провайдеры охватывают только города-миллионники и 
крупные областные центры.

Сети 4G по технологии LTE являются более перспективны-
ми по сравнению с WiMax, поскольку способны работать в более 
широком спектре частот и обеспечивать скорость скачивания тео-
ретически — до 326,4 Мбит/с на приём (download) и 172,8 Мбит/с 
на отдачу (upload), а практически — до 100 Мбит/с и 50 Мбит/с 
соответственно. Также LTE-сети предоставляют такую услугу как 
«видео по требованию», обеспечивая потоковую передачу без за-
держек видео [3]. Особенностью развития LTE-сетей является воз-
можность их построения на уже развитых сетях, как операторов 
GSM, так и операторов CDMA, что заметно снижает стоимость 
развертывания сетей (в отличие от WiMax-сетей). К середине 
2013 года уже 62 страны обладали LTE сетями и ещё 21 находились 
в стадии подготовки, а количество подключений к LTE-сетям в 
мире уже превысило 32 млн абонентов. Из наших бывших соседей 
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абонентами своих LTE-сетей являются жители Беларуси, России, 
Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Киргизстана 
и Приднестровья. Сложность перехода к LTE-сетям в Украине 
обусловлена проблемами получения лицензий для нового спектра 
частот и необходимостью специальных абонентских устройств, 
способных одновременно работать в сетях LTE и 3G для плавного 
перехода абонентов от старых сетей к новым. Развитие сетей 4G 
задерживает и то, что сети 3G имеют высокий потенциал интен-
сивного и экстенсивного развития.

В условиях неопределенности с развитием в Украине связи 
4G как альтернативный путь к более скоростной передаче данных 
крупнейший сотовый оператор «Киевстар» в августе 2013 года за-
пустил эксперимент по включению в мобильную сеть WiFi точек. 
Такая технология (WiFi Offload) позволяет получать услуги мо-
бильной скоростной передачи данных со скоростью до 100 Мбит/
сек в точках действия WiFi покрытия (по сравнению с нескольки-
ми сотнями Кбит/сек в случае с EDGE). Процесс переключения 
между традиционной 2G-сетью и WiFi происходит автоматически 
на базе информации, содержащейся на SIM-карте. При этом клиент 
платит за мобильный трафик по своему тарифному плану. Глав-
ная проблема такой альтернативы заключается в том, что даже при 
сравнительно небольшой стоимости WiFi точек, их число даже для 
Киева должно быть огромным, поскольку их радиус действия — 
всего 50 — 100 метров. Поэтому «Киевстар» сейчас оценивает не-
обходимость создания уличных зон WiFi.

На решение вопроса о внедрении 4G технологий на терри-
тории Украины направлено последнее поручение Президента от 
11сентября 2013 года по обеспечению реализации национального 
проекта «Открытый мир», которым предусматривается создание 
информационно-коммуникационной образовательной сети нацио-
нального уровня на базе технологий радиосвязи четвертого поко-
ления [4]. Согласно поручению Главы государства Кабинет Ми-
нистров должен обеспечить необходимое для реализации проекта 
финансирование, применить налоговые стимулы для поставки не-
обходимого оборудования.
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ 
ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ

Сучасні освічені юристи у своїй професійній діяльності по-
всякчас використовують правові інформаційно-пошукові системи 
(ІПС), оскільки їхня робота нерозривно пов’язана з опрацюванням 
значних обсягів правових відомостей з різних галузей права, ана-
лізом нестандартних правових ситуацій, які виникають під час ква-
ліфікації правопорушень, злочинів, різноманітних суперечливих з 
точки зору чинного законодавства. Тому вміння користуватися та-
кими системами стає необхідною умовою успішної професійної 
діяльності у будь-якій сфері права [1].

Ринок правових ІПС в Україні вже певною мірою сформував-
ся. На сьогодні до трійки найбільш поширених правових ІПС від-
носяться:

• «Ліга:Закон» з Інтернет-адресою http://www.ligazakon.ua;
• професійна юридична система МЕГА-НАУ, основні про-

дукти якої можна знайти на сайті http://nau.ua;
• ІПС на офіційному веб-порталі Верховної Ради України з 

Інтернет-адресою http://www.rada.gov.ua.
Правовий портал України «Ліга:Закон» вже понад 20 років 

залишається безперечним лідером на ринку комерційних право-
вих ІПС зі 160 тисячами користувачів. Популярність «Ліга:За-
кон» зумовлена тим, що вона пропонує широкий вибір систем 
інформаційно-правового забезпечення: «Ліга:Закон Класик», 
«Ліга:Закон Юрист», «Ліга:Еліт», «Ліга:Бізнес», «Ліга: Бухгалтер» 
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та ін. Усі системи «Ліга:Закон» виділяються якістю (з 1999 року в 
Центрі «ЛІГА» впроваджена і працює система якості, сертифікова-
на на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001:2000), опе-
ративністю (від моменту прийняття документа до його надходжен-
ня до системи проходить від 1 до 3 діб), надійністю (центр «ЛІГА» 
з 1991 року працює на інформаційному ринку України) та досто-
вірністю (понад 120 прямих договорів з органами влади — пер-
шоджерелами нормативно-правової інформації). Інформаційно-
правові пошукові системи ЛІГА:ЗАКОН уже протягом багатьох 
років щодня використовуються в роботі державних органів, банків 
і провідних підприємств України. Серед них адміністрація Прези-
дента України, Кабінет Міністрів України, Державна податкова ад-
міністрація, Міністерство юстиції, Верховний Суд України, Мініс-
терство фінансів, Національний банк, Фонд держмайна, Державна 
митна служба та всі митні установи, суди, державні та комерційні 
банки, аудиторські та юридичні фірми, засоби масової інформації 
та багато інших підприємств та установ. Системи ЛІГА:ЗАКОН 
оновлюються: щодня за допомогою e-mail; через FTP-сервер та 
HTTP-сервер «Джерело знань»; 1, 2 і 4 рази на місяць на CD-диску 
кур’єрською поштою або кур’єром [2]. Функціональні можливості 
систем «Ліга:Закон» дозволяють легко і зручно працювати з найпо-
тужнішими базами даних, що нараховують більше 900 тисяч доку-
ментів. Передбачено можливість роботи як в on-line, так і в of-line 
режимі, що знімає залежність від Інтернет. Проте в цієї системи є 
невеликий недолік — її вартість.

Не менш поширеною в Україні є правова ІПС МЕГА-НАУ. 
На сьогодні правові системи НАУ мають заслужену репутацію як 
надійний довідковий та аналітичний інструмент для юристів та 
інших фахівців, що використовують в роботі законодавство Укра-
їни — керівників підприємств, бухгалтерів, кадровиків. МЕГА-
НАУ унікальна не лише за обсягом інформації − 7,5 млн. судових 
рішень і 750 тис. нормативних актів, а й системою зв’язків, яка 
інтегрує судові рішення та нормативні акти в єдиний аналітичний 
комплекс, а динаміка проходження справ різними судовими ін-
станціями дозволяє ретельно підготуватися до судового засідання 
[3]. Для роботи з великою кількістю інформації в МЕГА-НАУ роз-
роблено інтелектуальний експертний пошук з урахуванням форм 
слів, синонімів, близьких слів та перевіркою запиту на помилки. 
Крім того, МЕГА-НАУ дозволяє контролювати за кодом ЄДРПОУ 
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«судову біографію» та ризики банкрутств клієнтів, постачальни-
ків, підрядчиків та інших осіб, з якими веде справи організація.

На офіційному порталі Верховної Ради України (ВРУ) за 
Інтернет-адресою http://www.rada.gov.ua розміщено найповнішу 
базу даних по законодавству України, включно з усіма законами 
та постановами Парламенту. Крім того, офіційний портал «Верхо-
вна Рада України» подає вичерпну інформацію про поточний склад 
і структуру ВРУ, зокрема депутатські фракції і групи, комітети й 
тимчасові комісії, апарат ВРУ, стислі дані про всіх народних де-
путатів ВРУ від першого до останнього скликання. На офіційно-
му сайті Верховної Ради подається порядок денний поточної сесії 
Парламенту, розклад засідань ВРУ на найближчий тиждень, по-
рядок роботи й план основних заходів комітетів ВРУ на поточну 
сесію. На відміну від інших ця правова ІПС надає електронні по-
слуги інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої ді-
яльності безкоштовно. Вона дозволяє здійснювати швидкий пошук 
необхідної інформації і зорієнтована на широке коло користувачів 
глобальної мережі Інтернет. Оновлення інформації здійснюється 
двічі в робочі дні та один раз у суботу. Для пошуку необхідної пра-
вої інформації у відповідних базах даних слід перейти у відповід-
ний розділ «Законодавство» на головному порталі чи скористатися 
адресою http://zakon4.rada.gov.ua/laws. Офіційний портал доступ-
ний українською та англійською мовами, деякі розділи сайту ВРУ 
подані також російською мовою.

Безперечно, правові інформаційно-пошукові системи необ-
хідні для сучасної держави як засіб донесення до громадян їхніх 
прав, свобод та обов’язків. З роками ІПС лише будуть розвиватися 
та удосконалюватися.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Формування інформаційного суспільства — один із наці-
ональних пріоритетів нашої держави. Широке впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій дає потужний імпульс 
інноваційному розвиткові, економічному, соціально-політичному 
та культурному життю українського суспільства. Особливості ін-
формації в системі ринкових відносин як елемента і сфери ринко-
вої діяльності досліджено в працях В. Іноземцева [3], А. Маршал-
ла [1], Д. Лук’яненка [5], О. Чубукової [3], А. Чухна [2], J. E. Stiglits 
[4]. Особливу увагу проблемам інформації та її впливу на поведін-
ку суб’єктів економічної діяльності приділяють фахівці з менедж-
менту, серед яких насамперед необхідно відзначити П. Друкера 
[2], М. Портера [5] та ін. Складність і багатоаспектність проблем 
інформаційної сфери зумовлюють необхідність та важливість по-
дальшого теоретичного дослідження її соціально-економічної 
сутності, впливу на фактори виробництва, систему економічних 
відносин, розв’язання багатьох практичних проблем, пов’язаних 
з інформаційною діяльністю, розробленням виваженої державної 
політики управління процесом інформатизації та використанням 
її в інтересах усього суспільства. Особливої уваги потребує дослі-
дження проблеми формування системи інформаційного забезпе-
чення розвитку конкурентоспроможного підприємництва, здатно-
го ефективно діяти в межах глобальної економіки [4, 5].

Система інформаційного забезпечення підприємницької ді-
яльності (СІЗПД) визначається як сукупність взаємопов’язаних 
інформаційних систем. Мета створення СІЗПД — забезпечення 
повної і достовірної інформації для ефективного здійснення під-
приємницької діяльності. До головних функцій СІЗПД належать: 
1) описова — забезпечення менеджерів підприємства всією необ-
хідною зовнішньою та внутрішньою інформацією; 2) аналітична 
— забезпечення керівного складу підприємства необхідною ана-
літичною інформацією для прийняття оперативних і стратегічних 
господарських рішень; 3) прогностична — формування інформа-
ційної бази для прогнозування змін кон’юнктури ринку, визначення 
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напрямів досягнення конкурентоспроможності підприємницької 
діяльності. Важливо визначити основні функціональні залежності 
між інформацією та діями суб’єктів господарювання на рівні під-
приємств, коли інформація стає потужним фактором прискорення 
кардинальної перебудови виробничих процесів, впливаючи вже не 
на окремі ланки, а на весь процес у цілому. Змінюється характер 
конкуренції, формуються нові можливості конкурентної боротьби 
й нові способи досягнення конкурентних переваг, скорочуються ви-
трати виробництва, прискорюються трансакції та змінюється сам 
кінцевий продукт. Роль держави у створенні системи інформацій-
ного забезпечення полягає передусім у встановленні стратегічних 
орієнтирів розвитку економіки країни та у відповідному створен-
ні умов для функціонування ефективної і прозорої інформаційної 
системи, яка б забезпечувала доступність до необхідної інформації 
й давала можливість повніше враховувати потреби ринку, своєчас-
но усувати інформаційну асиметрію і водночас визначала сфери та 
механізми захисту інформації. В Україні вже створені організацій-
ні, матеріальні та правові передумови формування системи інфор-
маційного забезпечення підприємницької діяльності, а саме: удо-
сконалено законодавчу базу, сферу інформаційних послуг, технічне 
забезпечення інформаційного середовища (у тому числі й завдяки 
вітчизняному виробництву), розвинуто інформаційний складник 
усіх відповідних інституцій у суспільстві [1, 5].

Формування системи інформаційного забезпечення підпри-
ємницької діяльності передбачає не лише створення умов для 
функціонування різних інститутів, але й координацію відносин 
між ними щодо виробництва, поширення та збереження різнома-
нітних інформаційних продуктів.

Підсумовуючи деякі теоретично методологічні аспекти дослі-
дження процесу формування системи інформаційного середовища 
для розвитку підприємництва в Україні та забезпечення конкурен-
тоспроможності національної економіки в глобальному просторі, 
можна констатувати:

1. Інформація є важливим чинником підвищення ефектив-
ності суспільного виробництва, забезпечення прискореного обігу 
фінансового, виробничого і товарного капіталу у відтворювально-
му циклі.

2. Державне регулювання сфери інформаційного забезпечен-
ня підприємництва зумовлено пануванням ринкових відносин, що 
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може породжувати викривлення інформації, проникнення її в усі 
сфери людської діяльності.

3. Державі належить особлива роль у забезпеченні доступ-
ності інформації, формуванні механізмів її захисту, сприянні роз-
витку таких сфер інформаційної діяльності, як освіта, наукові до-
слідження, система поширення науково-технічної інформації, які 
потребують фінансової та організаційної підтримки держави.

4. Інформаційна сфера поділяється на два сектори: сектор 
інформаційно-комунікаційних технологій і сектор інформаційно-
аналітичної діяльності, які відрізняються як за функціональним 
призначенням, так і за характером інформаційного продукту.

5. Розвиток інформаційного підприємництва потребує дер-
жавного регулювання: доступність входження в галузь, створен-
ня конкурентних умов діяльності, недопущення монополізму як 
із боку держави, так і з боку приватних компаній на поширення 
інформації.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Світова економіка перебуває у стані безперервного роз-
витку. Останні роки розвитку світового господарства ха-
рактеризуються глобальними змінами, стрімким розвитком 
загальної інформатизації суспільства. Для України не тільки роз-
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виток, входження у світовий інформаційний простір, а й створен-
ня стабільної економічної ситуації є досить складним завданням. 
 Питання дослідження інформаційного напрямку соціально-
економічного розвитку України висвітлювалось у працях таких 
вчених, як: О. Дубас, С. Семенюк, М. Семеренко, С. Андреєв, М. 
В. Білоус, Г. Вайнштейн, Н. Власенко.

Україна, починаючи з 2000 року, активно включилася в ста-
новлення інформаційного суспільства. Однак на цьому шляху ви-
никає чимало труднощів, пов’язаних насамперед з недостатньою 
технічною базою, складним фінансовим забезпеченням цього про-
цесу, неналежним законодавчим супроводом, а також відсутністю 
ґрунтовних наукових досліджень процесу формування інформа-
ційного суспільства [1].

О. П. Дубас характеризує сучасний етап розвитку інформа-
тизації українського суспільства гострою недостатністю фінансу-
вання, надзвичайно низьким рівнем правового забезпечення пи-
тань інформаційного розвитку суспільства, недостатньою увагою з 
боку влади. Однак необхідність інформаційного розвитку України 
очевидна. Це питання постає особливо гостро для України, як для 
країни третього світу.

Згідно із Законом України «Про Основні засади розвитку ін-
формаційного суспільства в Україні на 2007—2015 роки» одним 
із головних пріоритетів України є прагнення побудувати орієнто-
ване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розви-
ток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і 
накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, 
можливість повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи 
суспільному і особистому розвиткові та підвищуючи якість життя 
[2]. Однак на практиці реалізація статей закону відбувається або 
частково, або не відбувається взагалі. Насамперед, це відбувається 
через відсутність системи регулювання розвитку інформаційної ді-
яльності, її систематизації та майже відсутнім фінансуванням.

О. Дубас стверджує, що в Україні є достатні стартові умови 
для того, щоб поступово інтегруватися в загальноцивілізаційні 
процеси [3]. Адже саме запровадження наприкінці ХХ ст. у ви-
робничий процес комп’ютерів сприяло підвищенню ефективності 
праці. Наприклад у 2010 році найдинамічнішим на ринку послуг 
зв’язку став комп’ютерний зв’язок, доходи якого зросли порівняно 
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з минулим роком в 1,3 раза і становили 3,1 млрд. грн. Визначаль-
ним чинником прискорення інформатизації є зростання обсягів ви-
користання мережі Internet, в останні роки в Україні цей сектор має 
надзвичайно великі темпи зростання.

Одним з важливих досягнень в розвитку галузі інформати-
зації в Україні стало створення системи трансферу технологій за 
участю Українського інституту науково-технічної та економічної 
інформації. База інноваційних технологій та розробок постійно 
поповнюється і наразі нараховує понад 1300 результатів науково-
технічної діяльності, які пропонуються до впровадження.

Таким чином, щоб Україна стала відомішою й авторитетні-
шою у світі, необхідно, спираючись на її досить потужний науково-
освітній і духовно-культурний потенціал, зберігаючи і розвиваючи 
його, докладати зусиль до виробництва інтелектуального продук-
ту, потрібного на світовому ринку. З цією метою як стратегічне 
завдання необхідно забезпечити державне сприяння відновленню 
і розвитку інтелектуальної складової Національної програми ін-
форматизації, використовуючи науковий потенціал НАН України 
та університетів. Адже саме розвиток ідей використання інформа-
ційної складової в розробці нової моделі інтенсивного розвитку 
України дозволить не тільки забезпечити необхідний соціально-
економічний розвиток, а й вивести країну на якісно новий рівень 
розвитку економіки, що буде достатнім не тільки для економічного 
добробуту української нації, але й стане головною складовою но-
вого, гідного на світовій арені іміджу України.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

На сегодняшний день влияние интернета можно увидеть в 
каждой сфере общественной жизни. Не обошел интернет и торгов-
лю, став мощным каналом для реализации самых разнообразных 
товаров и услуг.

Интернет-магазины, в условиях современного потребитель-
ского рынка, широко распространенное и известное понятие. Они 
развиваются, как в количественном, так и в качественном отноше-
нии, побивая все рекорды популярности.

За последние три года количество покупателей, пользующих-
ся услугами интернет-магазинов, выросло на 35-40 % и составило, 
приблизительно, 870 млн. человек. Согласно общемировым пока-
зателям, доля пользователей Интернетом, которые осуществляют 
покупки в интернет-магазинах составляет около 90 %.

Интернет-магазины уже давно стали конкурентами стандарт-
ным магазинам розничной торговли, предлагая аналогичный товар 
по более низким ценам. Кроме этого, многие покупатели пред-
почитают интернет-магазины благодаря возможности делать по-
купки в удобное для них время и в уютной домашней обстановке. 
Пользуясь услугами интернет-магазинов, пользователи получают 
возможность приобрести аудио– и видеотехнику, мобильные теле-
фоны, различную бытовую технику, товары повседневного спроса 
и даже продукты питания.

В Украине постепенно наращивается объем интернет-
торговли. В прошедшем 2012 году показатель суммарных 
интернет-продаж составил около 1,5 млрд. дол. США. Особенно 
резко (почти на 200 %) возросло число покупок одежды [1].

Основная проблема в Украине на сегодняшний день — это 
отсутствие местных крупных интернет компаний, которые могут 
предложить действительно качественный продукт в сфере интер-
нет продаж. Весь украинский рынок в данной сфере представлен 
одной крупной зарубежной компанией, а все остальные предложе-
ния не составляют практически никакой конкуренции, что в итоге 
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негативно сказывается на конечном потребителе. Также проблема 
заключается в том, что в Украине почти девяносто процентов това-
ров, выпущенных якобы ведущими мировыми производителями, 
при ближайшем рассмотрении являются подделкой или, что ещё 
хуже, контрабандой.

Контроль интернет-торговли достаточно сложен, так как го-
сударственные контролирующие органы занимаются в основном 
реальной, а не виртуальной розничной торговлей. Осложняет си-
туацию и то обстоятельство, что в торговом обороте очень много 
импортных товаров, не подлежащих лицензированию.

Кабинет Министров Украины собирается ввести меры по 
ужесточению государственного контроля в этой сфере.

Еще одной проблемой развития интернет-магазинов явля-
ется незнание и недоверие населения к ним. Проблему незнания 
можно решить внедрением базового оборудования, компьютеров и 
телекоммуникаций, в том числе и в сельской местности, что обе-
спечит расширение компьютерной грамотности, а также обучение 
профессиональным и общим навыкам работы в Интернете на всех 
уровнях образовательной системы, включая госслужащих. В совре-
менных условиях важной задачей владельцев интернет-магазинов 
должно стать завоевание доверия населения Украины путем веде-
ния честного бизнеса и обеспечение конкурентоспособных цен на 
товары и услуги, которые реализуются через сеть Интернет [2].

В Украине практически не развита торговля электронными 
туристическими путевками и авиационными билетами, проблема 
заключается в недостаточном развитии современных платежных 
систем и в высоком уровне мошенничества, так как формой опла-
ты таких покупок являются он-лайн платёжные карточки. В Украи-
не потенциальные покупатели просто боятся вводить данные сво-
их платежных карт [2].

Для развития интернет-магазинов как одной из составляю-
щих экономики необходима поддержка государства. В Украине го-
сударство только начало обращать внимание на торговлю в Интер-
нете, интерес законодательной власти к электронной коммерции 
все возрастает, и сейчас на рассмотрении находятся законопроек-
ты, призванные регламентировать интернет-коммерцию. С одной 
стороны, вмешательство государства в бизнес в Украине обычно 
чревато для этого бизнеса неприятностями, с другой — «дикий» 
характер электронной торговли не позволяет в полной мере защи-
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тить права покупателя, и оставляет значительную долю риска сде-
лок, как для продавца, так и для покупателя.

Как известно, электронная коммерция несет в себе огромный 
потенциал для снижения цены товара. Она позволяет организовать 
торговлю качественны ми товарами при минимальных операци-
онных затратах. Организация электрон ной коммерции не требует 
больших капиталовложений в строительство магазинов, создание 
больших товарных запасов. Электронная коммерция облегчает до-
ступ потребителей к товарам и совершенствует цепочку постав-
щик—потребитель в целом.

За последние годы в Украине сложились благоприятные усло-
вия для развития электронной коммерции. В то же время имеется 
ряд проблем, которые могут стать серьезными препятствиями для 
развития этого вида бизнеса. Изучение и решение этих проблем, 
безусловно, необходимо для внедрения и развития электронной 
коммерции как актуального и перспективного направления бизне-
са в Украине.
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ 
СТВОРЕННІ МЕХАНІЗМУ ПАРТНЕРСТВА 

ВЛАДИ, БІЗНЕСУ І СУСПІЛЬСТВА

У минулі роки склалася певна система взаємин між бізнесом, 
владою і суспільством, яку можна характеризувати як культуру 
підприємництва.

Взаємодія бізнесу і влади, що відображає інтереси суспіль-
ства, є найважливішим чинником сталого розвитку країни. Сучас-
ний етап соціально-економічного розвитку нашої держави України 
характеризується недостатньою ефективністю системи зв’язків 
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бізнесу та влади, який поки що не дозволяє ефективно реалізо-
вувати функції суб’єктам взаємодії і негативно б’є по розв’язанні 
економічних, соціальних та правових проблем суспільства.

Під бізнесом, як суб’єктом взаємодії з владою, розуміється 
сукупність підприємницьких структур, наділених, публічними 
функціями. Влада є регулюючими та координуючим органом, ви-
значаючим стратегічні орієнтири у соціальному та економічному 
розвитку, що створює базові умови бізнесу і підвищення ефектив-
ності економіки.

Багато учених виділяють кілька основних моделей взаємодії 
влади й бізнесу:

– Моделі «придушення» і «примусу».
– Модель «патронажу».
– Модель «невтручання» влади.
Проте, найважливішою моделлю, на нашу думку, є модель 

«партнерство». У межах цієї моделі представники влади й біз-
несу досягають компромісу. У середовищі сучасних соціально-
економічних умовах є найприйнятнішою, працюючою за прин-
ципом «вигідно кожному — вигідно всім». У межах моделі 
«партнерства» між суб’єктами взаємодії відбувається взаємовигід-
ний обмін ресурсами [1].

Модернізація бізнес-структур, розвиток суспільних представ-
ницьких інститутів і перманентна трансформація органів держав-
ної влади зумовлюють удосконалення механізмів комунікації між 
цими суспільними групами.

Інформаційні технології — це засіб, інструмент, який можна 
використовувати для вирішення низки проблем, зокрема проблем 
взаємодії влади, бізнесу і суспільства, метою якої є насамперед до-
сить ефективне і негайне вирішення проблем, що постають перед 
Україною на сучасному етапі.

Нажаль, на сьогоднішній день в Україні немає довіри в три-
кутнику «влада-бізнес-суспільство». В країні серйозна криза дові-
ри. І це в деякому розумінні страшніше за своїми довгостроковими 
наслідками, ніж світова економічна криза. Рецесія рано чи пізно 
зміниться зростанням, а довіра влади, бізнесу і суспільства одне 
одному — досить серйозне та проблемне питання [2].
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У такій ситуації потенціал, закладений в інформаційно-
комунікаційних технологіях, у концепціях інформаційного сус-
пільства може бути реалізовано з максимальною користю.

Інформаційні технології здатні допомагати зняттю протиріч 
між владою і суспільством, які дуже часто відбуваються через не-
достатню інформованість, неможливість отримати інформацію. 
Грамотне використання інформаційно-комунікаційних технологій, 
прозорість процесу обговорення й ухвалення рішень можуть зні-
мати суперечності, що виникають. Використання інформаційних 
технологій здатне вивести на новий рівень не лише якість і терміни 
надання, умовно кажучи, технічних державних послуг, але і, що не 
менш важливо, відкритість влади.

За рахунок комунікаційних майданчиків можливе залучення 
потенціалу суспільства до розв’язання найважливіших державних 
завдань [3].

Якісне підвищення громадянської суспільної активності, кон-
структивність цієї активності можливі лише тоді, коли люди від-
чують себе не керованими, а співучасниками процесу управління.

Суспільство ж, на жаль, дуже часто не володіє інформацією 
або не може отримати доступ до неї. Реалізація концепцій інфор-
маційного суспільства зніме проблему нестачі та недоступності 
інформації, отже, дозволить суспільним структурам працювати 
ефективніше, вести змістовну, професійну дискусію і реально 
впливати на рішення, що приймаються.

Влада має бути відкрита і прозора для суспільства і бізнесу. 
Це позитивно впливає на підвищення громадянської активності.

Успішне майбутнє нашої країни — в основі довіри і співпраці 
влади, бізнесу і суспільства. Інформаційні технології в широкому 
сенсі — відмінний інструментарій для вибудовування принципово 
нового формату праці, життєво необхідного для всебічної модерні-
зації.

В даний час ні влада, ні бізнес не в змозі самостійно створити 
повноцінну ринкову економіку або ефективні інститути демокра-
тії, без постійного діалогу з громадськістю. Отже, і влада, і бізнес, 
і суспільство потребують одне одного, і, в кінцевому рахунку, за-
цікавлені в повноцінному і рівноправному діалозі. І такий діалог 
буде продуктивним, коли його буде вести ефективна влада, відпо-
відальний бізнес і суспільство, яке називають громадянським.
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ASPECTS OF LEGAL PROTECTION 
OF SHIPPING IN UKRAINE

Ukraine is not the only country which is faced with the question 
of legislation improvement, promoting the development of national 
shipping. In the conducted scientific studies it is shown that having 
access to the international legal framework, maritime law is being 
developed, the efficiency of freight operations is being increased, etc.

Despite the fact that the perfect legislation is the necessary 
condition for the development of all spheres of maritime activities, 
there are no needed laws for its regulation in Ukraine. The changes 
in The Merchant Shipping Code of Ukraine and other legislation are 
also needed to ensure national security, to promote national interests, to 
improve the international authority of the state. Nowadays, number of 
legislative regulations, which determine the national system of control, 
regulation and administration of maritime activities, should be also 
adopted. This applies to the reorganization of the control system of 
Port State and Flag State, the creation of an enabling and competitive 
environment for the shipping companies, the simplification of the 
procedures for the organization of transport and tariff policy.

The main provisions of international maritime law on these matters 
, and in particular, with regard to the actual connection of the ship and 
its flag State, in the Convention on the High Seas in 1958, confirmed 
and specified by the UN Convention on the Law of the Sea in 1982 
[1,2].According to the provisions of these conventions, each state has 
the right to sail ships under its flag in the high seas. Doing so the state 
has the right to determine the conditions under which it grants its own 
flag to the vessels and registers them in their official authorities that 
determine their nationality. Getting the right to sail under the national 
flag of Ukraine is determined by Article 33 of the Merchant Shipping 
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Code of Ukraine, which states that the right to sail under the national 
flag of Ukraine from the time the ship receives its registration in the 
State Ships Register of Ukraine or in the Ukrainian ship’s book and 
testimony about getting the navigation right under this flag.

Merchant Shipping Code of Ukraine is the main maritime law of 
Ukraine, the current version of which replaced the Merchant Shipping 
Code of the USSR in 1968 and largely accepted the provisions which are 
not in accordance with the present conditions, prevailing in the process 
of adoption of legislation to regulate the activities of public authorities 
[3]. In particular, The Code should be added by provision of new forms 
of state control on the safety of the ships, which are widely used in 
international practice ( port state control ) , by the rules on the legal 
regime of navigation in the territorial sea of Ukraine, and much more.

According to the international legal standards, the vessels should 
have the nationality of the State under whose flag they are entitled to 
sail and they also should sail under the flag of the only one state. The 
nationality of the vessel is determined by the country of registration. 
In turn, if the ship is arbitrarily changing the flag, that is to say, sails 
under the flag of two or more states, it can be considered as such that 
has no nationality. The changing of the flag is considered to be legal if 
it is associated with transfer of ownership or changing of the country of 
registration. The need to establish a link between the nationality of the 
vessel and its right to sail under the flag of a particular state is the result 
of the requirements of the jurisdiction of the country whose flag the ship 
goes. This principle is a necessary condition for the implementation 
of the guaranteed legality, safety of merchant shipping in both inland 
and territorial waters and on the high seas and is secured by the UN 
Conference on the conditions of vessels registration, which took place 
in Geneva January 20 — February 7, 1986. The State, exercising 
its jurisdiction of the ship, providing the application of national and 
international principles of law defines the competent authority that on 
behalf of this state determines the possibility of nationality granting 
to the ship of state and has the necessary legal procedures for its 
consolidation that is directly carrying out the administrative functions of 
registration. Thus, each country that provides the ships its national flag 
should determine its own authority, which is assigned under the laws 
of the State to exercise the administrative functions of registration of 
the ships, that could be designated in the ships register of this country, 
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to publish the documents and provide the information on ship on such 
register in the manner prescribed by international standards and national 
legislation.

In the background of the problem of connection between the ship 
and the flag of the country of registration there is an example where 
developing countries under the United Nations Conference on Trade 
and Development, raised the issue of the establishment of concrete 
and effective standards of such connection. This was done to limit the 
impact of unfair competition on the part of the developed countries 
fleets that are registered under the so-called « flags of convenience « 
as the international law of the sea at that time fixed the requirement of 
a genuine link between the flag state of the vessel and its registration, 
but no specific legal provisions in this regard has been established. The 
degree (percentage) of the state registration citizens’ participation of in 
the ownership of the vessel should be determined by national law.

The main aspects of the economic and legal framework should 
be implemented through the legislative system, the most important 
should be the law «International Shipping Register of Ukraine», «The 
Merchant Shipping Code of Ukraine», as amended, in accordance with 
the terms of the functioning of a modern «Strategy of development of 
ports of Ukraine». The implementation of the legal aspects of shipping 
protection will enable the development of the Ukrainian economy as a 
whole. Creating conditions for the development of national shipping 
should be mentioned that in the basis of the success of the great 
maritime countries, above all, should be the presence in their society of 
the developed maritime traditions.
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DEVELOPMENT OF ECONOMY IN UKRAINE

Although a market economy by definition is more effective than 
a centrally planned economy, various countries in transition have faced 
the problem of economic inefficiency. Talking about this situation 
we can mention Ukraine. Nowadays it is a country with economy in 
transition, but as in any other country our government and population 
want our economy to be much more developed.

In its economic history, Ukraine has evolved first from an 
agricultural to an industrialized, and then to a service-oriented country. 
Major industries include coal, electric power, machinery, chemicals, 
food processing, woodworking, and tourism. The industrialization 
of Ukraine started in 1930s when it was a part of the Soviet Union. 
Having inherited a huge industrial potential from the USSR, Ukraine, 
as an independent country, had lost a part of its industrial capacity due 
to ongoing inner political and economic crises. The dependence on 
Russian energy supplies is also a problem as there are non-economic, 
social factors, including an under-developed institutional and social 
infrastructure and corruption, which have been further delaying 
Ukraine’s transition to a fully developed industrial/service economy [1].

Ukraine’s reforms in its transition from a state-led system toward 
a market economy did result in some early successes. However, the 
system is still struggling in many ways, especially when it comes to 
corruption and the business environment.

The standard early measurements of the progress during a country’s 
transition are the indicators of the European Bank for Reconstruction 
and Development (EBRD). The EBRD rates countries’ progress on a 
scale from 1 to 4+, with 1 being the lowest and 4+ the highest score 
assigned. At 1, no progress has been made since socialist times. At 
4+, the country has reached developed market-economy standards. 
Countries are rated in various areas, such as privatization, competition, 
and infrastructure reform. Thus countries with little private ownership 
are given a score of 1, while those countries with overwhelmingly large 
private sectors receive a score of 4+. While the relative sizes of public 
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and private sectors are usually relatively easy to measure, some other 
dimensions of transition from central planning to markets are not. This, 
for instance, is the case with infrastructure reform. Here different sets 
of data must be combined with expert evaluation by EBRD economists. 
In spite of such uncertainties, the EBRD transition indicators are widely 
used. They are available for all Eurasian transition countries for many 
years [2].

The indicators show little change in Ukraine in the early 1990s. 
In 1993, just four of the thirteen indicators had advanced from level 1 
(«no change»), and the highest score was only 2. In contrast, just three 
years later only four indicators, all in infrastructure reform, remained at 
1. The best performing area, price liberalization, had progressed to 4-, 
just two grades down from the highest possible score of 4+. There was 
improvement, then, on these measures at least.

Overall, by 2005 Ukraine had not gotten the highest score on any 
of the EBRD indicators, but it was just one grade away in small-scale 
privatization and price liberalization. Liberalization in a wide sense 
was always much easier than restructuring existing enterprises, where 
Ukraine lagged badly at grade 2.

The situation measured by the indicators was also bad in other 
relatively complicated reform dimensions, like infrastructure, non-
banking financial institutions, and banking reform. The score for 
competition policy was low as well at 2+, but there the best score among 
all assessed countries remained at just 3 [3].

In 2010, Ukraine’s trade and foreign exchange system had joined the 
top performers, but still the country did not reach the highest score in any 
aggregate dimension. The laggards remained those already mentioned 
— notably the financial sector and competition policy — along with 
enterprise restructuring, competition policy, and infrastructure reform 
all at just 2+. These are the kinds of technically demanding reforms that 
also require a high degree of political will and consensus in the face 
of invested rent-seeking interests, both characteristics that Ukraine has 
lacked.

The EBRD transition indicators have not only been available 
across the transition countries since 1989, they are also simple and 
have therefore been indispensable for researchers and public discussion 
alike. But they are based on subjective assessments and tend to reject 
the traditional transition thinking as a fundamental matter of state 
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withdrawal from the economy. The more control a state gives up, the 
more progress is being made, according to these assessments [4].

Also talking about Ukraine, we can mention, that the level of 
economic development is rather low. By 2010 Ukraine remained in a 
severe economic crisis — the Ukrainian hryvna had depreciated almost 
50 percent against the U. S. dollar since 2008, with GDP contracting 
14 % in 2009. In 2010, GDP grew by 2-3 % only; unemployment 
and inflation rates remained high. While Ukraine’s economy in the 
first quarter of 2013 decreased by 1,1 %, the decrease in construction 
sector reached 14,8 %, production of industry sector decreased to over 
5 %. 5,7 % growth at agriculture and forestry, 3,1 % growth at trade 
sector unfortunately couldn’t stop the decrease in the economy. In the 
direction of current information and reviews, the government expects 
growth between 1-1,5 % in 2013. According to IMF, this year Ukraine 
will not be able to achieve growth. The most pessimistic forecast for the 
country’s growth belongs to the European Bank of Reconstruction and 
Development, which Ukraine’s Office is headed by a Turkish Banker 
Mr. Sevki Acuner. According to this organization, this year there will 
be a decrease of 0,5 in the economy of Ukraine. These economic 
conditions continue to create the conditions favorable for the criminal 
element. The root causes of the Ukrainian economic crisis remain 
largely unaddressed.

So as we see nowadays Ukraine has a dream to become a country 
with developed economy, but nowadays we can’t say about stability of 
Ukrainian economy. Now it’s not on a good level, but we hope in the 
future it will grow up and Ukrainian nation will be proud of their living 
here.
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SHADOW ECONOMY IN UKRAINE AND 
THE WAYS OF OVERCOMING IT

Today in the context of the requirements and challenges of the 
XXI century most acute and complex problems of the new Ukrainian 
government is to pull solving the economy out of the shadow and to 
beat the criminalization of social life.

These problems directly depends on the formation of civil 
society and the rule of law, a socially oriented national economy and 
a sustainable economic development according to modern European 
social standards of living of the population [1].

Shadow economy is an economic activity that is not reflected in 
the accounting and reporting of business; it is not included and is not 
controlled by public authorities and is aimed at obtaining uncontrollable 
income by means of violating the law, from which the state does not 
receive tax revenues.

The growth of shadow economy leads to structural deformations 
and instability of socio-economic development, hinders the process of 
nation-building, democratization and European integration of Ukraine. 
The growth of shadow economy also has negative consequences, 
leading to a reduction in governmental revenues, what creates a serious 
shortfall in the state budget. Currently, the deficit of state budget is one 
of the urgent problems of economic development of Ukraine.

Any activity in «shadow economy» is a crime. Since the size of 
shadow economy in different countries is different, then the definition of 
the «shadow» depends on the functioning of economic systems. Expert 
assessment of this indicator in Ukraine, depending on the method, 
ranged from 20 % to 60 %. According to the State Statistics Committee 
of Ukraine it is estimated to 20 %, according to reports of the Ministry 
of Economic Development and Trade of Ukraine — 50 % of GDP [2].

Therefore, methodological and methodical approaches to the 
evaluation of shadow economy and proposals for its significant reduction 
become especially important [3]. Shadow economy has various 
expressions, which can be divided into two groups. The first group 
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includes those economic activities that are directly related or are the 
acts qualified as crimes under the laws of Ukraine. This group includes 
activities related to drugs, weapon traffic, as well as crimes containing 
elements of corruption. The second group includes activities that can be 
called conditionally legitimate, since by their nature these activities are 
outside of the legal field. This activity is «shady businesses». One of 
the main reasons why entrepreneurs are forced to «hide in shadows» is 
intolerance of tax burden and efforts to overcome various administrative 
barriers arising in business.

The real limiting of the spread of shadow economy can occur 
only if the harmonization of social relations based on the elimination 
of contradictions happens. The main reduction of shadow economy 
lies in the process of sustainable economic growth. The strategy of 
overcoming the negative consequences of shadow economy must 
be comprehensive; it has to combine political, economic, legal, and 
organizational reinforcing activities.

Of paramount importance are enabling the environment for legal 
economic activity and the formation of «economic confidence» based 
on maximization of interests of all businesses and segments of the 
population [4].

According to the Law of Ukraine «On National Security of 
Ukraine» shadow economy is supposed to be overcome by means of 
tax reform, improvement of financial and credit sector and blocking 
the outflow of capital abroad [5]. The next step in overcoming 
shadow economy is a serious reform of law enforcement, judicial and 
administrative-territorial structure, and fundamental reform of local 
government, which will lead to a significant improvement of the current 
legislation.

Another important condition for overcoming the informal sector 
is the establishment of the conditions for entrepreneurship (especially 
small and average enterprises), the removal of restrictions on it.

It is also necessary to soften and differentiate the sanctions and 
penalties for relatively harmless offenses. It is necessary to establish 
the legal, organizational and personnel work to raise the level of 
professionalism, civility of public administration and strengthen its 
liability for negligence, and abnormal expression related to all forms 
of business ownership, which is a legal framework of relations of civil 
servants and entrepreneurs.
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UKRAINIAN BANKING SYSTEM VULNERABILITIES

Ukrainian banking system had suffered from the recent financial 
crises and even though it had seen some forms of success, there are 
still pressing issues such as the devaluing of the national currency and 
diminishing capital entering the country.

One of the major issues the country is facing is the repayments of 
the due debts that are estimated to total over 60 billion dollars solely for 
the next year. If the currency devalues too much Ukraine would have to 
resort to accepting a loan from the IMF.

The positive moment is that the country’s amount of foreign 
currency debt has gone down. Nevertheless, the loans are still subject 
to fluctuations of hryvnia —vulnerabilities are still present. If hryvnia 
becomes weaker the currency cost of maintaining or servicing foreign 
currency would rise. That could increase loan default rates.

There has been five-fold increase in non-performing loans. Ex-
perts say it could even be as much as ten-fold. Ukraine’s external im-
balances are becoming increasingly unsustainable. Reserves could fall 
to $11-$12 billion by the end of 2014.The reserve depletion shows 
Ukraine is «increasingly running out of ammunition to maintain even a 
sub-optimal status quo[1]», as it said in a recent IMF note.

The International Monetary Fund offered the minimum which is 
to be the same as three month of imports. It is the level of the current 
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foreign currency reserves. The government will be supposed to payback 
around $5 billion of external debt over the next year. It is near 2,8 per-
cent of GDP.

Negotiations with IMF have not been advancing. The last $15 bil-
lion loan program did not succeed because Ukraine would not increase 
heating and gas prices.

Ukrainian Prime Minister Mykola Azarov indicated that Ukraine 
cannot increase its gas rates [2]. Once the government reforms its agen-
da — what the IMF is requiring — it can then be eligible to secure a 
new IMF program.

Global borrowing is too expensive, namely because the yield on 
Ukrainian ten-year Eurobonds has recently risen to about four percent. 
Nowadays, the International Monetary Fund plans to review the coun-
try’s finances. The representatives from the IMF mission will spend 
twelve days checking central bank and senior government officials. The 
mission has the aim to discuss the macroeconomic situation and review 
future development plans.

Ukraine has to get rid of debts by the end of 2014. Remembering 
that it is in the budget deficit conditions, finance crisis is still «on the 
radar». Currency devaluations heading for a 10 percent fall versus the 
US dollar by the end of 2014 [3].

The official statistic by the State Service asserts that Ukraine’s 
GDP declined by 1.1 percent and 1.3 percent in the first and second 
quarters of this year. A bountiful agricultural harvest and a low statistical 
base caused an increase in the real GDP growth during the second half 
of the year. However, due to the decrease of the first half of the year, in 
2013 the rate is approximately zero percent. Ukraine’s state statistics 
committee will report third-quarter GDP on the 31st of October.

On the 20th of September 2013 Moody’s Investors Service has 
downgraded Ukraine’s government bond rating to Caa1 from B3 and 
placed the rating on review for downgrade. It went down seven steps 
into junk status: citing souring relations with Russia, which accounts 
for a quarter of Ukraine’s exports. Ukraine, a country of 46 million 
people, now joins the Triple-C club alongside Cuba, Ecuador, Egypt 
and Pakistan. Five days later, Moody’s downgraded the ratings of 
11 Ukrainian banks.

The results of the rating agencies inspection indicated that bad 
debt in Ukrainian banks will probably reach 35 percent of the overall 
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loan amount at the end of 2013, putting downward the pressure on the 
overall loan capital adequacy ratio of the banking system.

The relationships with Russia might also have a negative effect 
on three major economic realities as capitalization, asset quality and 
liquidity of Ukrainian banks.

Provided the banking system does not collapse, there will unlikely 
be an increase in credit growth higher than its present levels. Ukraine’s 
economy is still risky.

There are a lot of different elements to the economic problem and 
each of them needs a special sort of solution. Thus, there are a major 
ways that could encompass most problems.

Concerning the EU, the experience shows that a country itself is 
powerless to enact such radical reforms without external stimulus. At 
the same time, convergence with Customs Union would not be effective: 
member countries are suffering from the same economic problems as 
the Ukraine — a slowdown as a result of lower commodity prices and 
the institutional inability to enter the new growth model. Interest rates 
on foreign currency loans in the external debt market will be so high 
that the debt burden will continue to grow rapidly, with which Ukraine 
will not be able to deal on its own. The IMF program will help to avoid 
the currency and debt crisis giving investors a signal that Ukraine is able 
to take steps that will help to narrow the budget deficit and the balance 
of trade and to establish macroeconomic stability in the country. And in 
the more medium-term, cooperation with the EU in the framework of 
the Association Agreement will help to diversify the economy and boost 
the growth in non-oil sectors of the economy. Ukraine needs both short 
and long-term solutions to the problems.
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LABOUR MARKET IN UKRAINE: 
PROBLEMS AND PROSPECTS

Today, it is difficult to imagine the functioning of other types of 
market without labour market, because labour, alike as capital and land, 
is a basic economic resource. Therefore the problem of functioning of 
this market is a really complex phenomenon for the economy.

Labour market is one of the most problematic markets, because it 
permanently balances on the conflict between economic, political and 
social interests. One of the peculiarities of the labour market is that its 
basic problem — unemployment — will always exist independently 
from the supply and cost of labour. There always will be people, who 
for different reasons, for example voluntary, are unemployed, it means 
that there always exists a natural unemployment rate [1].

In 2008 such a phenomenon as economic crisis in countries 
of Europe was faced. This phenomenon of course appeared in 
Ukraine. During the economic crisis, the slump of public production 
and revisions of financial politics the supply of labour are running 
downhill. Since enterprises are closed because of their failure, a 
monopolization of market happens, which means that large-scale 
concerns, understanding the desperate situation of the population, set 
the lowest reward for labour, the conditions of work become worse and 
all this creates demotivating character for the development of labour 
potential. A decrease in production on the one hand, and low efficiency 
of organization of production and labour on another, increase the scale 
of «incomplete use» of workers. The decrease of general standard of 
life of the population results in overemployment among studying 
youth, who have to work in spare from studies time. The amount of 
supply increases due to graduating students, that’s why, the absence 
of the mechanism, that regulates employment of graduating students, 
results in serious problems. The youth lose the value of professionalism 
and this causes anxiety. We see a clear tendency of degradation to 
lumpens among the youth, that in short-term prospective will affect the 
social structure of the society. The absence of proper attention to the 
vocational orientation brings about a daunting problem of misbalance 
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of demand and supply of labour force in Ukraine. Scales and level of 
professional preparation of workers of mass professions mismatch the 
perspective requirements. Redistribution of employed in the industries, 
both necessary and progressive, not only exceeds present possibilities 
of national economy but also quite often is realized irrationally (too 
many security structures and deficit of teachers and medical workers).

The situation took a turn for the best in 2012. There was no some 
special dynamic of development of labour market, but the situation 
stopped to become worse. Nevertheless, the enterprises and producers 
became more active and interested in skilled labour, non-material 
motivation of potential workers and their public image. The employers 
chose the tactics of stability, i.e. they treated qualified specialists more 
diligently. Fortunately, last year the number of employment layoffs 
decreased to 10-15 %, today there is also a tendency of wage-push [2].

We cannot say that nowadays there is no threat of worsening of 
situation at the labour market. Scientists speculate about the second 
wave of economic crisis and such risks as devaluation of the national 
currency, external economic risks and shortage of financing of 
enterprises and this don’t imply the improvement for labour market. 
But generally it seems that the situation will be at least at the same level 
as in 2012. We still have problems with the level of unemployment. 
According to the information from the Center of Employment, there are 
more than 465.3 thousand of jobless and half of them are women [3]. 
Young people with small experience or without it represent about 40 % 
from average sum of people who want to become employed. At least 
every second unemployed is the rural inhabitant.

Now it is necessary to speak about the most demanded professions, 
because many people are faced with such questions as to what job it 
is better to choose, where are the best salaries etc. According to the 
statistics of Center of Employment there is a following list of such 
professions:

1. Director of procurement
2. Software developer and programmer
3. Technical assistants
4. Marketing manager
5. Sales and regional representatives
6. Accounting executive
Concerning the most highly paid job, from the already mentioned 

statistics of the Center of Employment it appears that at the first places 



474

are programmers and top-managers. Averagely they earn about 25-
50 thousand UAH per month, depending on their qualification and 
experience.

Drawing a conclusion from all the above mentioned, we understand 
that the tendency for improvement of the labour market really exists, but 
there is also a great amount of problems, which have to be solved. Our 
state needs to soberly look at these problems and, foremost, to propose 
the best politics to follow the interests both employers and employees, 
because still labour market in fact belongs to employer. Ukraine needs 
to increase the amount of enterprises, and, consequently, the amount 
of available workplaces. It is necessary to note, that it is useful to 
start from creating or reconstructing the plants, factories and other 
industrial objects, because many people are specialized in engineering 
and machinery construction but they cannot be involved nowhere, 
because of the absence workplaces. Further, it is necessary to revise 
the conditions of work where the employees will be, add some social 
privileges and insurance, moreover, it is necessary for the enterprises to 
balance the salary rate: not bordering with a living wage, but also not 
bringing losses to the producer.
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UKRAINE IN THE INTERNATIONAL MARKET 
OF INTELLECTUAL RESOURCES

Economy, based on concrete and iron, under the influence of 
changes in the conditions of market relations on the international scene 
is gradually replaced by the economy, based on ideas and knowledge, in 
which intellectual property is one of the main values. In the economy, a 
new type of national wealth is ensured through the creation of knowledge 
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and their transformation into values. The statistics confirms positive 
relationship between economic growth, scientific and research work, 
and intellectual property. Impact of intellectual property shows that 
the proportion of high-tech industries associated with an intensive use 
of the achievements of scientific and technical revolution in the gross 
national product of developed countries is increasing. So there is no 
wonder that the international market of intellectual labour has appeared.

Unfortunately, we cannot say, that Ukraine is a full-right 
participant of this market. To ensure the equal participation of Ukraine 
in the international market of intellectual labour it is necessary to solve 
a number of problems. They are associated with the development of 
high-tech sector, which should be provided with sufficiently intelligent 
human capital and participation in international scientific and 
technological cooperation.

The issue of forming intellectual capital of the nation requires 
further development, the accumulation of intellectual human resources, 
promoting the circulation of intelligence personnel and their combined 
use for the participation of Ukraine in the international market of 
intellectual work. It implements an innovative model of economic 
development of Ukraine.

Integration into the international market of intellectual work is 
possible only through the establishment of competitive human capital. 
Intellectual capital outflow from Ukraine due to temporary migration and 
emigration of highly skilled professionals and academics may continue 
to move in the form of refunds or circulation. It is necessary to develop 
a set of measures of effective involvement of both Ukrainian specialists 
travelling abroad and foreign experts, using available mechanisms of 
transnational transfer of knowledge and technology transfer.

Immigrant societies play a significant role in international 
collaboration of scientists and experts. They act as intermediaries in 
contracting and as a mechanism for strengthening bilateral trust. Due 
to the lack of Ukrainian deliberative policy of intellectual migration, 
scholars and professionals who have left, are lost to the country.

Communication between educational institutions, scientific and 
research institutes and their employees who travel abroad for various 
periods in order to work or to get education is a very important element 
for the accumulation of the total amount of knowledge of the new 
representatives of intellectual work.



476

To my mind, the accumulation of human intellectual resources of 
Ukraine should be carried out from different sources and should consist 
of internal and external resources.

Internal resources are intellectual human capital and intellectual 
potential of the country. Intellectual capital includes scientific and 
creative workers in education, science and production. Intellectual 
potential of the country — are students, expanding their knowledge for 
future practical use.

External resources are Ukrainian citizens who have gone abroad 
for various periods, and representatives of the Ukrainian diaspora, that 
came from the Ukraine who live in other countries. They are Ukrainian 
citizens staying abroad attending schools, universities or colleges; 
businessmen, people, who work in higher educational and research 
institutions (teachers, scientists, researchers, employees under the 
contract) [1].

There is another big problem, which makes Ukrainian positions 
in the international market of intellectual labour weaker and weaker. 
There is no straight and strong system or mechanism of protection 
of intellectual property. It is better for our specialists to go abroad to 
live, work and study there, because they will not only receive higher 
payment for the same amount of intellectual work. They would also 
have a chance to be aware that no one could own the results of their 
work.

A further interesting question concerning Ukrainian market of 
intellectual labour is that there are some problems with investments 
into national economy. It goes without saying that even if we have 
some ideas, if we built a strong national market of intellectual labour, 
we need a great amount of investments to bring these ideas to life and 
to make our market of intellectual labour productive. Sometimes we 
feel lack of our own national investment, so we have to find ways to 
attract foreign investors. Sometimes it becomes a difficult problem to 
solve it. But it is quite possible. By the results of W. Lesser’s (from 
The Cornell University) studies intellectual property plays an active 
role in economic activity of developing countries. He finds a positive 
relationship between the role of intellectual property and direct foreign 
investment. Intellectual property has become one of the common tools 
of business regulation, especially in Europe and the U. S. [2].

As international experience shows, intellectual property can 
greatly increase the company’s market value. And this may attract some 
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foreign investors. But there is something like a «closed circle». We 
need foreign investors to build a strong national market of intellectual 
resources in order to use this «national basis» for becoming a member 
of the international market of intellectual resources. And we need the 
national system of intellectual resources to attract foreign investors.

In the conclusion it is necessary to say, that nowadays Ukraine 
has its market of intellectual recourses, but it is far from ideal. It is 
complicated to establish the intellectual market with ideal characteristics, 
which will be a considerable part of the international one. But using 
the mechanisms described above and some other it is quite possible to 
create Ukrainian market of intellectual resources, which in several years 
after its establishment will be competitive in the international one.
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INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

One of the most essential events of the XX century was scientific-
technical revolution. Since then the world has been changing quite fast. 
Of course, it influenced economics as well. Companies have started 
worrying about their human capital development, because human 
capital has become a factor of production of paramount importance.

In Ukraine human capital development is one of the most actual 
problems. Every year lots of scientists are leaving Ukraine to work 
abroad. They want to get higher wages and better living conditions. 
Some scientists estimated our country loses 200 or even 300 million 
dollars of GDP annually because of human capital loss.

Earlier human capital was considered to be just physically working 
power. Thanks to technical development this term became much wider. 
Human was replaced in the center of economical processes. These 
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factors stimulated accelerating of branches’ development, from one 
side, and researching of effective investments, from other one.

Human capital formed as a result of investments, set of knowledge, 
skills and motivations, which reflects a complex of physical, intellectual 
and psychological qualities of the individual [1].

Human capital has its own peculiarities:
• Income of investments in human capital depends on life-span;
• Human capital can be run-out physically and morally;
• Human capital can be accumulated and increased;
• In case of accumulating of human capital its revenue is limited 

in increasing and then goes down;
• In the process of education not just the student’s characteristics 

and qualities are improved, but those of the teacher too;
• Investments in human capital are just those that are socially 

expedient and economically necessary;
• Character and types of investments are influenced by histori-

cal, national, cultural peculiarities and traditions;
• Comparing to other investments these are the most gainful as 

from the point of view of individual, so from the point of view of the 
society.

Thus human capital is a complex of characteristics of different 
qualities. McConnell and Brue divided human capital into three groups:

• Expenses on education, including general and special, formal 
and informal, education at the workplace;

• Expenses on health service, containing prophylaxis of illnesses, 
medical service, diet food, improvement of living conditions

• Expenses on mobility, thanks to this the workers migrate from 
places with lower capacities to more developed places [2].

According to some scientists, investments just create basis for 
human capital production in the system of education, health service, 
upgrading their qualification, economical motivations, geographical 
mobility etc. But it must be not just investments, but also real, conscious 
and tended activity of the investor. The main role in creating human 
capital is played by the expenses on labour in self-development and 
self-improvement. These expenses are always included into general 
expenses on the whole process of production.

Human capital also has its own advantages and disadvantages. 
The benefits are:

• Human capital development is basic factor of economical 
increase;
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• Income from investments guarantee high profit in the future;
• Income from investments has long-lasting economic and social 

effect for the society.
The drawbacks are:
• Essential expenses for the individual and society in general;
• Limited investments in human capital for people from poor 

families;
• Imperfection of the institutes of the society.
Investments into human capital give the following possibilities:
• Continuity of education allows permanent investments into 

human capital development;
• Much wider access to interesting and perspective jobs;
• High prestige of profession or satisfaction from this activity in 

the future.
But also the following risks are to be faced:
• It runs out physically and morally due to time lasting;
• High level of opportunistic behavior expenses.
Based on the statements above, we can conclude that human capital 

in modern society plays a key role. In most of developed countries all 
of state programs tend to support scientific researches and technical 
development.

In 2013 Worldwide Economic Forum made the list of countries 
according to their level of human capital. The first ten places are 
occupied by Switzerland, Finland, Singapore, the Netherlands, Sweden, 
Germany, Norway, Great Britain, Denmark and Canada. All these 
countries have quite high level of educational and scientific programs 
and much better living conditions and level of social provision.

As for Ukraine, it won the 63th place of 122, although we possess 
all conditions to improve this rate. State and private investments can 
increase the level of human capital in the nearest 10 or even 5 years. So 
we have to unite economical resources and legislative normative acts to 
create real worth basis for human capital development.
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IMPLEMENTATION OF MEDICAL 
INSURANCE IN UKRAINE

In the process of the transition of Ukraine to the market economy 
there is an issue that requires changes — it is the functioning of health 
care system. Health care activity has a considerable social meaning, 
especially in regulating such social labour risks as temporal loss of 
capacity, accidents and professional diseases at the factories. Indeed, 
the preservation and recreation of working population health is one of 
the main driving forces for effective work for separate enterprises and 
the economy of the country as a whole.

Modern state of Ukrainian health care system does not completely 
allow to provide the right of the citizens on medical care at the level 
stipulated by the international standards and the legislation of Ukraine.

The current system of financing health care needs to be changed 
according to the principles of financing the cost of specific medical 
services provided to individual citizens [1].

Compared to the developed countries, the situation in Ukrainian 
health care system is much worse. Thousands of patients are not able to 
get free health care, which is guaranteed by the Constitution of Ukraine. 
There is a widespread practice of paying for medicines, supplies, 
diagnostic and even hospitalization by the citizens.

At the same time, extremely low salary of medical workers 
sometimes does not cover the people’s living standard. Such situation 
has changed the mental and ethical attitude of medical workers toward 
the patients, and made them search for other sources of profit or require 
additional charges for their work from the patients.

Reformation of health care system and introduction of compulsory 
state health insurance in Ukraine has been declared by the authorities. 
The Verkhovna Rada of Ukraine has adopted several relevant laws; 
however none of them is considered and has no practical support. Up 
to now it is not decided for today, which model of medical insurance to 
choose [2].

On this stage, when the system of state medical insurance in 
Ukraine is only conceived, it is necessary to choose the best model for 
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our country and use positive experience of the foreign states where the 
system of medical insurance has been functioning for years.

According to the Ukrainian insurance legislation, medical 
insurance differs from life-insurance, as it does not envisage the risk 
of death or living so long to certain age or to the contract termination 
date that converts it into the risk type of insurance. The basic tasks of 
medical insurance are:

1) an intermediary activity in organization and financing of the 
insurance programs through granting medical care to the population;

2) medical, social establishments and private doctors fees for the 
executed work under the agreement through insurance funds, which 
are formed with the money payments of enterprises, establishments, 
organizations, citizens.

3) control over the volume and quality of implementation 
of the insurance medical programs by medical, preventive, social 
establishments and separate private doctors [3];

There are two basic types of insurance: voluntary and obligatory. 
Talking about social security in case of temporary loss of capacity, it 
relates to the obligatory type of insurance and it is provided by the organs 
of social security for working citizens. Medical insurance (continuous 
health insurance) is one of the types of voluntary insurance.

Voluntary medical insurance is an addition to obligatory medical 
insurance. Voluntary medical insurance provides the policyholder 
(insured) with the guarantees of full or partial compensation of the 
additional charges by the insurer, related to the address of the medical 
establishment after the service that is provided according to the program 
of voluntarily medical insurance.

Voluntary health insurance differs depending on the list of health 
care services (in case of hospitalization or call a doctor), who has to get 
an insurance (services for children or adults), the list of health facilities 
offered by the insurance organization to implement the program of 
voluntary health insurance and the cost of services. Voluntary health 
insurance involves the use of the insurance in which the insurer’s 
liability arises from the fact of the disease or treatment.

Gorshenin Institute has conducted a phone survey «Health 
insurance system in Ukraine» on June 26th through June 28th, 2010. 
About one third of Ukrainians (36.3 %) think that implementation 
of health insurance system in Ukraine will bring down the level of 
corruption in Ukrainian medical care. Almost the same number of 
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Ukrainians (31.4 %) think that corruption will remain the same and 
according to every tenth Ukrainian (10.8 %), the implementation of 
health insurance system will only make corruption worse.

Half of Ukrainians (50.4 %) think that implementation of health 
insurance system will not change the level of doctors’ expertise and 
professional skills. Along with that the same number of respondents 
(11.6 %) think that these levels will go down, 10.7 % claim they will 
go up.

Almost one half of the respondents (45.2 %) support implementation 
of health insurance system in Ukraine. Among them 29.4 % said 
«rather yes, than no», 15.8 % gave a definite positive answer. About 
one third of the respondents (32.7 %) did not support implementation 
of health insurance system. Among them 20 % said «rather no, that 
yes», 12.7 % — gave a definite negative answer. Every fifth Ukrainian 
(22.1 %) could not answer that question.

In conclusion it is important to mention that implementation of 
medical insurance is a good step forward for Ukraine even though it 
may be difficult for national economy for the first few years to deal 
with it.
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PRINCIPLES OF GLOBAL MARITIME TRANSPORT 
INDUSTRY CRISIS MANAGEMENT

In the last years crisis management has become the inevitable 
part of our lives. The growing amount of uncontrolled natural disasters, 
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terrorists and pirates attacks, growing economic system etc. are a great 
threat to the world nowadays.

The most important part of crisis management is protection of 
critical infrastructure.

This term and its definition were given by prof. P. Dziula, 
K. Kołowrocki & J. Soszyńska-Budny. The critical infrastructure is 
defined as systems and their constituent interconnected elements — 
objects, devices, installations, services, essential for state’s safety and 
its citizens, serving the efficient functioning of public administration, 
institutions and business [1, p. 169-170].

Crisis management can be separated into two stages. And these 
two stages can be divided into four phases.

The first one occurs when there is no crisis situation. On this 
stage there are two phases: prevention (analysis of the possibility of 
different crisis situations and meanwhile trying to lower or to avoid it) 
and preparation (creation of action plan in case if crisis occurs).

The second stage consists of plans and actions when crisis 
occurs and there is a need of lowering the damage in short terms. 
Here we have division into reaction phase (undertaking the previous 
plans and actions, intended to stop the crisis situation and reduce the 
damage) and recovery (reconstruction) phase — restoration from crisis 
situation, finding an opportunity for positive and sustainable change. 
Due to ICM crisis report from 2012 [2, p.3], within 1990 up to 2012 the 
leading categories of crisis have changed. In 1990 crisis mostly has been 
caused due to mismanagement (24,1 %), white collar crimes (20,4 %) 
and labour disputes (10,3 %). However, by 2012 the percentage of each 
category had reduced and nowadays the leading position is taken by 
white collar crimes (19,0 %), mismanagement (11,0 %) and workplace 
violence (10,0 %). The percentage of those categories had been reduced, 
but nevertheless white collar crime and mismanagement are still the 
leaders among the causes of crisis.

In 2011 the most crisis prone industries were: air transportaion 
industry, petroleum and natural gas, banking, shipbuilding and repairing, 
software [2, p.3]. The most influencing crises in maritime sector were 
BP’s Gulf Oil Disaster, Deep Water Horizon drilling rig disaster etc. 
These unpredictable situations caused a lot of damage both to the 
name of the company and to the safety of employees and environment. 
Regarding this there is a list of the most crisis prone businesses of 2011: 
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BP PLC, Transocean Ltd., Massey Energy Co. etc. [2, p.4], which were 
on the same list the previous years.

So we can see that it’s not a good tendency shown by the 
abovementioned companies. Poor management has always been the 
main cause of each crisis, because it misses all of the main phases of 
crisis, it doesn’t work hard and it gets great losses. And also these losses 
influence the economy as a whole.

As to the maritime transport there can be different forecasting 
of the development of the mentioned issues. It could vary from short-
terms to long-terms forecasts. But nowadays, when the global crisis 
of 2008 gave a great opportunity of starting new small businesses (for 
instance, nowadays a huge quantity the freight forwarding companies 
are being opened), it’s hard to say for sure whether this very action 
gives us a good result or not. Also, our economy and science keep 
moving forward, that’s why the old-decision makers can’t make a good 
and reasonable forecasting due to the lack of knowledge or having a 
non-maritime background. Many forecasts are prepared (frequently 
by bankers and economic advisers) without giving much attention 
to the physical cargo flows that are the generators of the demand for 
shipping services. And nowadays, when containerized cargoes are the 
most popular type of transportation, when container transportations 
by air are widely spread and make strong competition basis to the 
transportations of containerized cargoes by sea, to be up-to-date, having 
more information and knowledge is very important in order not to miss 
the details and not to count each possibility of loss and damage.

Nevertheless there is a possibility of extrapolation of fallacies and 
future traffic overestimation in container transportations, so there is a 
need in forecasting future container port volumes.

The impact of the global economic downturn, the crisis in the 
main shipping sectors and the changes in the pattern of world trade 
profoundly affect the maritime transport industry [3, p.18].

The unprecedented economic downturn is fundamentally 
challenging the direction of future trade relations and their corresponding 
physical flows. From this a paradigm of shift in globalization lessons 
can be drawn with respect to traffic and throughput forecasting.
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FACTORS AND MECHANISM OF LOCALIZATION 
OF CONTAINER TECHNOLOGIES IN UKRAINE

Counting about 62 percent of the remaining 2,2 billion tons of 
dry cargoes, world container trade expressed in 20-foot equivalent units 
(TEU), grew in 2012 by 7,1 from 12,8 per cent in 2011. According to 
Clarkson Research Services, total container trade volumes amounted 
to 151 million TEU in 2012, equivalent to about 1,4 billion tons. These 
headline figures conceal some differences at regional and route levels 
that have significantly impacted the container trade market during the 
year [1, p.8].

Global growth in 2012 was limited by the slowdown recorded on 
the mainland East-West trade. Trade on the trans-Pacific route declined 
by 0,5 per cent while volumes on the Asia-Europe and trans-Atlantic 
routes expanded by 6,3 per cent and 5,7 per cent.

Growth was mainly generated by increased demand for imports in 
developing regions, with container trade volumes expanding strongly 
on the non-mainland East-West, North-South and intraregional lanes. 
Non-mainland East-West trade grew by 8,9 per cent, while North-South 
and intraregional trades expanded by 8,9 per cent and 9,2 per cent 
respectively. According to the data from Clarkson Research Services, 
in 2011, the three mainland trades totaled 47,3 million TEU, while the 
non-mainland trades reached 103,3 million TEU.

The current opinion remains that greater containerization could 
help generate additional cargo for container shipping. It is argued that 
unconventional commodities can be carried increasingly in containers. 
These include, for example, larger volumes of scrap steel and recycled 
paper from North America and Europe to Asia, and general cargo and 
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bulk commodities that can be transported in smaller containerized 
parties (for example, segments of food commodities and raw materials). 
Other commodities include more refrigerated cargoes, chemicals and 
even handysize loads of bulk commodities, such as iron ore, which is 
reported to have already been shipped in small packages from Africa 
to China. For these ideas to materialize, however, the prevailing price 
and cost barriers need to be removed and cost-effectiveness and vessel 
specifications need to be assessed.

The impetus for the successful implementation of general rate 
increase from Asia to Europe (which returned to their former positions) 
was caused by the grown turnover in January 2013. In addition, one 
more important role is attached to the fact that, according to the analysts’ 
estimates of Drewry, for the period between October 2011 and February 
2013 on the trans-Pacific services and Trade Asia — Europe a total of 
150 vessel backtracks were reduced, representing 7 % of the carrying 
capacity.

According to recent data, the volume of container traffic from Asia 
to Europe rose by 2,5 % year on year, reaching the mark in January of 
1,3 million is quite a positive trend, if we recall that in the last year 
compared to the year 2011 there have been falling by 4,8 %. The most 
positive trend of container shipping from Asia to Europe can be observed 
in trade with the countries of the eastern Mediterranean and the Black 
Sea, where volumes grew by 6,8 % — to 225,8 thousand TEU. On the 
lines serving northern Europe, the growth was much more modest — 
2,3 %, but the actual amount is much more — 850,2 thousand TEU [2, 
p.24].

According to the International Shipping Center in Shanghai, 
the turnover of the ports of the world in 2013 could rise more than 
5 %. The turnover growth of Asian ports is expected to reach 7 %, and 
European — less than 3 %, according to the same source, container 
transportations in 2013 it will grow faster than the previous year, due 
mainly to Latin America and Africa [3, p.89].

In accordance with more optimistic estimates of analysts of Baltic 
& International Maritime Council (BIMCO), growth may reach 6-8 %. 
Analysts at IHS Global Insight forecast growth in container traffic by 
only 3 % of the increase in the years to 6 %.

Most analysts demand for container transport in 2013 is estimated 
yet on the level of 3-5 %. Relying on these figures, however, as well 
as on the most optimistic forecast, and taking into account the huge 
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supply of new container ships, this year it is simply unrealistic to 
expect a restoration of the balance of supply and demand on container 
transportation.

The Black Sea container terminals of Romania, Ukraine, Russia, 
Georgia and Bulgaria in the first quarter of 2013 processed 623,103 TEU. 
This figure includes empty containers without transshipment. 
Considering the situation in each country separately, it should be 
noted that the highest growth was achieved Russia and Ukraine. At the 
same time, Georgia, last year’s leader in terms of growth, increased its 
handling by only 3,5 % to 51,143 TEU.

Raising the amount of recycling containers this year, is primarily 
due to the increase in exports from Ukraine and Romania, as well as 
imports into Russia. The growth of import containers in Ukraine was 
not observed, while exports increased by increasing the supply of grain 
in containers. Ukraine’s share in the processing of loaded containers is 
still the biggest — 32,24 %.

Within four months of 2013 the volume of containers handled in 
the ports of Ukraine amounted to 244152 TEU. Container throughput 
volumes exceeded the same period of the last year by 13,1 %. For the first 
time since the beginning of the year shipments of containers for export 
exceeded import shipments — 122255 TEU against 121893 TEU. The 
main export goods in containers are still metal, ferroalloys, industrial 
chemicals, timber, grain, food, sunflower oil, etc. [4, p.25].

Thus, with respect of all above-mentioned, Ukraine has a great 
potential of raising the GDP and currency income by transporting 
the export commodities in containers as well as achieving transport 
independence as a whole.

References
1. Review of Maritime Transport 2012 // Report by the UNCTAD secreta-

riat. — New York, Geneve: UNCTAD, 2012. — 260 p.
2. Review of Maritime Transport 2011 // Report by the UNCTAD secreta-

riat. — New York, Geneve: UNCTAD, 2011. — 258 p.
3. Black Sea Lines Report // Ports of Ukraine. — № 3 (93), 2013.
4. Black Sea Lines Report // Ports of Ukraine. — № 5 (95), 2013.



ЗМІСТ
ПРИВІТАЛьНЕ СЛОВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ  УКРАЇНИ

Фурман Ю. С.,
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІчНОгО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Мазуренко О. В.,
ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕчЕННЯ ЕКОНОМІчНОгО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ  . . . . . . . . . . 8

Прокоф’єва О. В.,
СТАН ЕКОНОМІчНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Єфремова А. С.,
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ СУчАСНОЇ УКРАЇНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Гольонко К. В.,
ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛьНО-ЕКОНОМІчНОгО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ . . . . . 15

Давидюк Д. О.,
ТІНьОВА ЕКОНОМІКА ЯК чИННИК дЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІчНОгО СТАНУ 
УКРАЇНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Улізько І.С.,
НАСЛІдКИ ПІдПИСАННЯ УгОдИ ПРО  АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС . . 21

Голютяк А. Р.,
ПЕРСПЕКТИВИ ВСТУПУ УКРАЇНИ дО ЄВРОСОЮЗУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Кобрусєва В. О.,
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕгРАЦІЇ УКРАЇНИ дО ЄС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Алєксандрова С. М.,
СТАН БОРгОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ ВІд МВФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Познахівська Л.Р.,
ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З  МІЖНАРОдНИМ ВАЛЮТНИМ 
ФОНдОМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Дідоренко А. О.,
ЗАБЕЗПЕчЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛьНИХ 
ПІдПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЗОВНІШНьОЕКОНОМІчНОЇ ІНТЕгРАЦІЇ. . . . . . . . . 35

Якимчук І.О.,
РОЗВИТОК ФІНАНСОВОгО РИНКУ В УКРАЇНІ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Стельмах М. С.,
РОЗВИТОК РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Пастушенко А. Г.,
ПРОБЛЕМИ БЮдЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В  УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОдОЛАННЯ  .43

Кирилова Н. В.,
УдОСКОНАЛЕННЯ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Мароха Ю. В.,
ВЗАЄМОдІЯ РЕАЛьНОгО І ФІНАНСОВОгО СЕКТОРІВ В УКРАЇНІ  . . . . . . . . . . . 49

Макітра Ю. В.,
РОЗВИТОК ФОНдОВОгО РИНКУ УКРАЇНИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52



Холод І.В.,
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПОЗАБІРЖОВОгО РИНКУ В УКРАЇНІ . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Кайгородов О. М.,
ШЛЯХИ ПОдОЛАННЯ БАНКРУТСТВА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ . . . . . 57

Левчук С. В.,
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ . . . . . . . . . . . . . 60

Мотричук І.В.,
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛьНОгО БАНКУ УКРАЇНИ В СФЕРІ ФОРМУВАННЯ 
ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Драценко А. О.,
БАНКІВСьКЕ КРЕдИТУВАННЯ В УКРАЇНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Кіндра М. В.,
РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ЯК  ОдИН З НАПРЯМКІВ дЕРЖАВНОЇ 
ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Косенко М. А.,
СОЦІАЛьНО-ЕКОНОМІчНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛьСьКИХ ТЕРИТОРІЙ . 70

Крижанівська А. О.,
СОЦІАЛьНО-ЕКОНОМІчНІ НАСЛІдКИ ПІдПИСАННЯ УгОдИ  
ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНА — ЄВРОПЕЙСьКИЙ СОЮЗ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Лиходедова Т. В.,
КАдРОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИчЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕдПРИЯТИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Долматова Г. О.,
МЕТОдИ Й гОЛОВНІ ВАЖЕЛІ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Берёза Д. А.,
дОПОЛНИТЕЛьНЫЙ СОЦИАЛьНЫЙ ПАКЕТ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Мандрик В. В.,
СТРАХОВИЙ РИНОК В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ . . 83

Нестеренко А. А.,
СОЦІАЛьНА ОРІЄНТАЦІЯ ЕКОНОМІчНИХ СИСТЕМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Поліщук В. О.,
ПРОБЛЕМИ АНТИМОНОПОЛьНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Тарасовська Ю. Ю.,
ПОРТРЕТ УКРАЇНИ В ОЦІНКАХ МІЖНАРОдНИХ ЕКОНОМІчНИХ РЕЙТИНгІВ . 91

Налбандян Г. А.,
ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В УКРАИНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Галагудза О.І.,
РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ гЛОБАЛІЗАЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Куліков Д. Ю.,
гЕНдЕРНИЙ АСПЕКТ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Биков І.О.,
МЕРЕЖЕВИЙ МАРКЕТИНг ЯК ФОРМА ОРгАНІЗАЦІЇ РИНКУ 
РОЗПОВСЮдЖЕННЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУг В УКРАЇНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102



Воськало А. Ю.,
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОдАВчОгО РЕгУЛЮВАННЯ дІЯЛьНОСТІ  
У СФЕРІ МЕРЕЖЕВОгО МАРКЕТИНгУ В УКРАЇНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Бишляга А. М.,
ПРОгРАМА «дОСТУПНЕ ЖИТЛО дЛЯ МОЛОдИХ СІМЕЙ»:  
МЕТОдИ РЕАЛІЗАЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Гончарук А. С.,
БІдНІСТь ЯК СОЦІАЛьНО-ЕКОНОМІчНЕ ЯВИЩЕ В УКРАЇНІ . . . . . . . . . . . . . . 110

Гаврилюк І. О.,
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ гЛОБАЛІЗАЦІЇ . . . . . . . . . . . 113

Стадник П. О.,
СУчАСНИЙ СТАН ТІНьОВОгО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ . . . . . . . . . . 115

Наумчук О. Д.,
ОСОБЛИВОСТІ ТІНьОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Матвійчук Є. В.,
ТІНьОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: ШЛЯХИ ЇЇ ПОдОЛАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Михайленко Б. С.
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ АгРОПРОМИСЛОВОгО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ . . . . . 122

Мазур А. П.,
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АТОМНОЇ ЕНЕРгЕТИКИ УКРАЇНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Гук І.-М. М.,
ВЕНчУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Гриник О. А.,
СТАН ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОгО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ . . 130

Бондарчук Д. С.,
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Бондаренко Ю. Г.,
ПРОБЛЕМИ ЗАЛУчЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В НАЦІОНАЛьНУ ЕКОНОМІКУ . . . . . 136

Акуленко Т. М.,
ПРОБЛЕМА ТІНьОВИХ дОХОдІВ В УКРАЇНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Звездилина А. Д.,
РАЗВИТИЕ МАЛОгО И СРЕдНЕгО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Воронецький О. Г.,
ФІСКАЛьНА дЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ У ПРОЦЕСІ ЕКОНОМІчНОгО  
СТАНОВЛЕННЯ РЕгІОНІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Стаднік А. В.,
ПЕРЕВАгИ ТА НЕдОЛІКИ КОНКУРЕНЦІЇ І МОНОПОЛІЇ У РИНКОВІЙ 
ЕКОНОМІЦІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Шідловська І.С.,
ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ОФШОРНИХ ЗОН В УКРАЇНІ . . . . . . 149

Ременчук О. М.,
УдОСКОНАЛЕННЯ СФЕРИ ОПОдАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Пугінець А.І.,
дЕРЕгУЛЯЦІЯ ЕКОНОМІКИ — АБСОЛЮТНИЙ ПРІОРИТЕТ ЕКОНОМІчНОЇ 
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155



Осадчая А. А.,
РОЛь ТАМОЖЕННОгО НАЛОгООБЛОЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ  
ЭКОНОМИчЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ гОСУдАРСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Неділько Т. Г.,
ЛЕгАЛІЗАЦІЯ ТІНьОВОгО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ЯК СПРИЯТЛИВЕ 
СЕРЕдОВИЩЕ дЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Мацкевич Н. А.,
ЭКОНОМИчЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТь КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОгО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕдПРИЯТИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Красюкова А.С,
ПРИБЫЛь КАК ФАКТОР ЭКОНОМИчЕСОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕдПРИЯТИЯ . 165

Іванська Е. В.,
ЗАБЕЗПЕчЕННЯ ЕКОНОМІчНОЇ БЕЗПЕКИ ПІдПРИЄМНИЦТВА  
В СУчАСНИХ УМОВАХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Наконечний А. Б.,
ЕКОНОМІчНІ ЗАСАдИ ІНСТИТУТУ ВІдчУЖЕННЯ дЛЯ СУСПІЛьНИХ  
ПОТРЕБ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Гінцер С. В.,
РОЗВИТОК СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОгО УПРАВЛІННЯ гОСПОдАРСьКОЮ 
дІЯЛьНІСТЮ В УКРАЇНІ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Саркісян С. П.,
ПОСИЛЕННЯ ВІдПОВІдАЛьНОСТІ ЕКОНОМІчНИХ СУБ’ЄКТІВ ЗАдЛЯ 
ПОПЕРЕдЖЕННЯ ЗЛОчИНІВ В гОСПОдАРСьКІЙ дІЯЛьНОСТІ  . . . . . . . . . . . . 176

Бугакова В. О.,
СУчАСНИЙ СТАН УКРАЇНСьКОгО ЕКСПОРТУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Шахворост А. О.,
«БЛАКИТНА» ЕКОНОМІКА ТА ОКЕАНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Миронець К. П.,
КОНЦЕПЦІЯ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ» В  СИСТЕМІ БЕЗПЕчНОгО  
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Кравчук Р. Ю.,
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ дІЯЛьНОСТІ В ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ . . . 187

Причина Н. М.,
РОЗВИТОК СІЛьСьКОгО ТУРИЗМУ В  дЕПРЕСИВНИХ РЕгІОНАХ УКРАЇНИ . 189

Чепель О. І.,
ІНТЕЛЕКТУАЛьНИЙ КАПІТАЛ В  УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ МОдЕЛІ  
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Пудлик Н. Ю.,
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛьСьКОгО гОСПОдАРСТВА В УКРАЇНІ  . . . . . . 195

Запорожченко Л. С.,
АНТИМОНОПОЛьНЕ РЕгУЛЮВАННЯ РИНКУ НАФТОПРОдУКТІВ . . . . . . . . . . 198

Данілова М. В.,
ПІдВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АгРАРНИХ ПІдРИЄМСТВ . . . 200

Паскарь К. М.,
дЕРЖАВНЕ РЕгУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИБОВІдТВОРЮВАЛьНИХ 
КОМПЛЕКСІВ В УКРАЇНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203



Селезньова О. С.,
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОгІчНИХ ІННОВАЦІЙ В УПРАВЛІННІ гОТЕЛьНИМ 
БІЗНЕСОМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

ЕКОНОМІчНІ ЗАСАдИ РОЗВИТКУ 
МОРЕгОСПОдАРСьКОгО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Хаймінова Ю. В.,
чИННИКИ ПІСЛЯКРИЗОВОгО ВІдНОВЛЕННЯ ФРАХТОВОгО РИНКУ . . . . . . . 209

Котлубай В. О.,
РОЗВИТОК МОРСьКОЇ ТУРИСТИчНОЇ ІНдУСТРІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Романенко К. М.,
СТВОРЕННЯ ЛОгІСТИчНИХ ЦЕНТРІВ: ІНОЗЕМНИЙ дОСВІд ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Мельник Н. О.,
АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОгО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ  
гАЛУЗІ УКРАЇНИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Белоус Е. В.,
ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОдЕЙСТВИЕ гОСУдАРСТВА И БИЗНЕС-СТРУКТУР 
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Широков М. А.,
РОЗВИТОК СИСТЕМИ БЮдЖЕТУВАННЯ В СФЕРІ ПОРТОВОЇ дІЯЛьНОСТІ . 222

Наконечний Ю. В.,
ЕКОНОМІчНІ ІНТЕРЕСИ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЙНОгО ПОЛЯ 
ПОРТОВИХ ПІдПРИЄМСТВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Пустовіт О. Г.,
ПРОБЛЕМИ СУчАСНОгО ЕТАПУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПОРТОВОгО 
гОСПОдАРСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Емельянова Е. С.,
ПРОБЛЕМЫ КРЕдИТОВАНИЯ ОТЕчЕСТВЕННЫХ СУдОХОдНЫХ КОМПАНИЙ  
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ КРУИЗНОгО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Постоленко Ю. П.,
ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІчНИХ  
СУБ’ЄКТІВ СФЕРИ МОРСьКОгО БІЗНЕСУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Фрасинюк Т.І.,
АдМІНІСТРАТИВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МОРЕгОСПОдАРСьКОгО 
КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Маляр С. Б.,
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІчНОЇ БЕЗПЕКИ В МОРСьКОМУ 
ТОРгОВЕЛьНОМУ ПОРТУ В СУчАСНИХ УМОВАХ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Леонтьєва І.О.,
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВОдНОТРАНСПОРТНОгО 
ПІдПРИЄМСТВА В ПЕРІОд ЕКОНОМІчНОгО СПАдУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Яворская А. Ф.,
ЗАдАчИ ПЕРСПЕКТИВНОгО РАЗВИТИЯ СУдОХОдНОгО КОМПЛЕКСА 
УКРАИНЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243



Кошелева О. С.,
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БАЛКЕРНОгО ТОННАЖА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Ковылина М. А.,
ОСОБЕННОСТИ РЕгИОНАЛьНОгО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ гЛОБАЛьНОЙ 
КРУИЗНОЙ ИНдУСТРИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Задерей А. Е.,
КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ В СИСТЕМЕ РИСК-МЕНЕдЖМЕНТА 
СУдОХОдНЫХ КОМПАНИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Горенська О. А.,
РОЛь ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ В  СФЕРІ МОРСьКОгО БІЗНЕСУ . . . . . . . . . . . . . . 253

Усенко Е. А.,
КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В гЛОБАЛьНОМ РЫНКЕ МОРСКОЙ 
ТОРгОВЛИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Стоянова Ю. Ю.,
ВЛИЯНИЕ MLC-2006 НА ПОВЫШЕНИЕ КАчЕСТВА дОСТАВКИ гРУЗОВ  . . . . . 259

Хохолькова А. Д.,
ОРгАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ОФОРМЛЕНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ 
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕдИТОРСКОЙ КОМПАНИЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Логвинова Н. В.,
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Долгова А. С.,
МОРСКАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Кучерук А. М.,
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОРЕгОСПОдАРСьКОгО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ  . 269

Паладий М. М.,
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ЦИКЛИчНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ гЛОБАЛьНОгО 
РЫНКА МОРСКОЙ ТОРгОВЛИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Капчинская О. А.,
ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОВОгО РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУг . . . . . . . . . . 276

Байшева О.І.,
СУчАСНИЙ СТАН ПОРТІВ УКРАЇНИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

Старник Н. Ю.,
РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОРТОВОЇ дІЯЛьНОСТІ В 
УКРАЇНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280

Згардан О. С.,
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ПІдПРИЄМСТВ 
МОРЕгОСПОдАРСьКОгО КОМПЛЕКСУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

Наконечний Т. Б.
ЗАХОдИ З РОЗВИТКУ ПОРТОВОгО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ  . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Негода К. В.,
ПРАВОВОВІ ПЕРЕдУМОВИ ЗАБЕЗПЕчЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПОРТІВ УКРАЇНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

Баурда М. С.,
УчАСТь МОРСьКОгО ФЛОТУ УКРАЇНИ У  МІЖНАРОдНОМУ МОРСьКОМУ 
СУдНОПЛАВСТВІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290



Ильиных Ю. М.,
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КРУИЗНЫХ УСЛУг В УКРАИНЕ . . . . . . . . . . . . 292

Цихисели Л. Р.,
ПРЕдПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ КРУИЗНОгО СУдОХОдСТВА В УКРАИНЕ . . . . . . . 295

Дидык Ю. С.,
ТЕОРЕТИчЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В чЕЛОВЕчЕСКИЙ 
КАПИТАЛ НА ПРИМЕРЕ КРЮИНгОВОЙ КОМПАНИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

Главацкая В. В.,
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ дЕЯТЕЛьНОСТИ КРЮИНгОВОЙ КОМПАНИИ . 300

Серпутько А. И.,
ОСОБЕННОСТИ дЕЯТЕЛьНОСТИ КРЮИНгОВЫХ ПРЕдПРИЯТИЙ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

Юськевич Н. В.,
ПРОБЛЕМИ ПЕНСІЙНОгО ЗАБЕЗПЕчЕННЯ МОРЯКІВ УКРАЇНИ . . . . . . . . . . . . 304

Подколзина А. О.,
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СУдОСТРОЕНИЯ В УКРАИНЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 
МОРЕгОСПОдАРСьКОгО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Бабійчук А. В.,
КОНЦЕСІЯ ЯК НАЙБІЛьШ ЕФЕКТИВНА ФОРМА РОЗВИТКУ МОРСьКИХ 
ТОРгІВЕЛьНИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Биков І.О.,
ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ КОМУНАЛьНОгО ПАРОПЛАВСТВА В УКРАЇНІ . . . . . 313

Буга В. С.,
ПРО ПРОгРАМУ ПІдВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  
ТА ЕКОНОМІчНОгО РОЗВИТКУ ПРИдУНАЙСьКОгО ЕКОНОМІчНОгО 
СУБРЕгІОНУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Дирма О. О.,
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ МОРЕгОСПОдАРСьКОгО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ  
В УМОВАХ гЛОБАЛІЗАЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

Драпайло Ю. З.,
ЩОдО ПРАВОВОЇ ПРИРОдИ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПОСТАНОВ ПО ПОРТУ . . . . . . . 320

Зятіна Д. В.,
ОКРЕМІ РИЗИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕСІЙНИХ ПРОЕКТІВ В МОРСьКИХ 
ПОРТАХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

Квасніцька О. О.,
БУдІВНИЦТВО ОБЄКТІВ ПОРТОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ТЕОРЕТИчНІ  
ТА ПРАКТИчНІ АСПЕКТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

Линдюк С. С.,
КРУЇЗНЕ СУдНОПЛАВСТВО В чОРНОМОРСьКОМУ РЕгІОНІ: ПРОБЛЕМИ  
ТА ПЕРСПЕКТИВИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

Осіпук О. В.,
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МОРЕгОСПОдАСьКОгО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ  
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332



Пенчева Г. М.,
дО ПИТАННЯ ПРО дОгОВІРНЕ ЗАБЕЗПЕчЕННЯ УТРИМАННЯ СТРАТЕгІчНИХ 
ОБ’ЄКТІВ ПОРТОВОЇ ІНФРАСТРУТКТУРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

Полубок Д. Ю.,
СЛОТ-чАРТЕР ЯК РІЗНОВИд дОгОВОРУ ОРЕНдИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

Попелюк В. П.,
дО ПИТАННЯ ПРО СИСТЕМУ ОРгАНІВ УПРАВЛІННЯ МОРСьКИМИ ПОРТАМИ 
ЯК СКЛАдОВОЇ МОРЕгОСПОдАРСьКОгО КОМПЛЕКСУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

Пузирний О. О.,
СТРАТЕгІЯ РОЗВИТКУ МОРСьКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ В СВІТЛІ ПІдПИСАННЯ 
дОгОВОРУ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЄС  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

Рикова О. М.,
ЗАБЕЗПЕчЕННЯ МОРСьКИХ ВИМОг В МЕХАІЗМІ гОСПОдАРСьКО-
МАЙНОВИХ ВІдНОСИН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

Сіюшов Д. Ю.,
ПРАВОВЕ РЕгУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИчАЛІВ ЯК ОБ’ЄКТІВ 
НЕРУХОМОСТІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

Ткачук Б. П.,
СПОСОБИ НАБУТТЯ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ПОРТОВОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ ЗгІдНО ІЗ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО МОРСьКІ ПОРТИ» . 354

Трясов Д. А.,
дО ПИТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ НОРМИ ПРАВА ПРИ СПЛАТІ  
ВИНАгОРОдИ ЗА РЯТУВАННЯ НА МОРІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

Хоронжак Я. Г.,
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОРСьКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ . . . 360

Шинкар М. Л.,
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕчЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОРЕгОСПОдАРСьКОгО 
КОМПЛЕКСУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ  
СУчАСНОЇ УКРАЇНИ

Батан Ю. Д.,
ФОРМУВАННЯ гОСПОдАРСьКОгО КОНСТИТУЦІЙНОгО ПРАВА ЯК 
МІЖгАЛУЗЕВОгО ІНСТИТУТУ НА ПРИКЛАдІ гАЛУЗІ НІМЕЦьКОгО 
гОСПОдАРСьКОгО КОНСТИТУЦІЙНОгО ПРАВА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

Бахирко А.Г.,
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОгОВОгО ЗАКОНОдАТЕЛьСТВА УКРАИНЫ  . 369

Березінський П. А.,
Топал О. В.,

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ОПОдАТКУВАННЯ СІЛьСьКОгО  
ЗЕЛЕНОгО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

Воловик О. А.,
ЕФЕКТИВНІСТь ЕКОНОМІчНОгО ПРАВОСУддЯ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ 
ПРОБЛЕМИ ВИМІРУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374



Гадяцька І.В.,
НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ФУНКЦІЇ УЗгОдЖЕННЯ ПРИВАТНИХ ТА 
ПУБЛІчНИХ ІНТЕРЕСІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

Драпайло В. В.,
ЩОдО ПРАВОВОЇ ПРИРОдИ МИТНИХ КОНСУЛьТАЦІЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

Дрей І.Ю.,
ШЛЯХИ ВдОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОгО РЕгУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ  
ТА ЯКОСТІ МОЛОчНОЇ ПРОдУКЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

Іванова Т. Ю.,
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КОНСЕЦІЇ НА АВТОМОБІЛьНІ дОРОгИ В 
УКРАЇНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

Козолуп М. С.,
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОдІЇ дЕРЖАВНИХ МОНОПОЛІЙ  
З ПІдПРИЄМСТВАМИ МЕТАЛУРгІЙНОгО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ . . . . . . . . . . 389

Кудін Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ОРгАНІЗАЦІЇ гОСПОдАРСьКОЇ дІЯЛьНОСТІ  
ФЕРМЕРСьКОгО гОСПОдАРСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

Кузьмич Е. М.,
КОРРУПЦИЯ В УКРАИНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394

Кукурудзяк И. Ю.,
ПРАВОВОЙ АУдИТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

Меркуш О. В.,
НОВАЦІЇ ПРАВОВОгО РЕгУЛЮВАННЯ дЕРЖАВНОгО ЗЕМЕЛьНОгО 
КАдАСТРУ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399

Міхова М. В.,
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СФЕРИ МІСТОБУдУВАННЯ  . . . . . . . . . . . . . . 402

Мога В. Ю.,
ІНдИВІдУАЛІЗАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ гОСПОдАРЮВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

Новикова Е. В.,
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОдАТЕЛьСТВЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕгУЛИРОВАНИЕ 
БЕЗРАБОТИЦЫ В УКРАИНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

Петренко А. О.,
ПРИчИНИ ТА ШЛЯХИ ЗАПОБІгАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ . . . . . . . . . . . . . . . . 410

Саломатіна В. В.,
ЗАгАЛьНА ХАРАКТЕРИСТИКА гОСПОдАРСьКИХ ПРАВОВІдНОСИН  
У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

Цейтліна А. О.,
ПРОБЛЕМА І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ОРгАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАХОдІВ 
ПРОТИдІЇ ЕКОНОМІчНІЙ ЗЛОчИННОСТІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415

Шевченко А. А.,
ПРАВОВЕ РЕгУЛЮВАННЯ ОБІгУ гОТІВКОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ . . . . . . . 418

Завтур В. А.,
РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ СТРАХУВАННЯ ВРОЖАЮ СІЛьСьКОгОСПОдАРСьКИХ 
КУЛьТУР І БАгАТОРІчНИХ НАСАдЖЕНь В АгРАРНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ  . . . 421

Головко Л. Т.
ОРгАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАдИ ПОКРАЩЕННЯ дОСТУПУ дО СУдОВИХ 
РІШЕНь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424



ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕчЕННЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Дробожур Р. Р.,
АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ гАЛУЗІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА 
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄдИНОЇ дЕРЖАВНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ  
БАЗИ З ПИТАНь ОСВІТИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428

Гришко Ю. В.,
ВПРОВАдЖЕННЯ ПРОЕКТУ «ЕЛЕКТРОННИЙ  СУд» В СИСТЕМІ 
СУдОчИНСТВА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431

Кравцова О. В.,
РОЛь ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОгІЙ В СИСТЕМІ 
дЕРЖАВНОгО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

Лівандовська І.В.,
ВПЛИВ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОгІЙ НА  СТАНОВЛЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОгО СУСПІЛьСТВА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436

Малишев М. А.
дЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗБУдОВИ ІНФОРМАЦІЙНОгО СУСПІЛьСТВА В УКРАЇНІ .439

Мельник О. С.,
АНОНИМНЫЕ ТОРгОВЫЕ ПЛОЩАдКИ И  ИСПОЛьЗОВАНИЕ 
дЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СРЕдСТВ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441

Ткачук А. О.,
РАЗВИТИЕ БЕСПРОВОдНЫХ ИНТЕРНЕТ СЕТЕЙ В УКРАИНЕ . . . . . . . . . . . . . . . 444

Ямчук І. Р.,
АНАЛІЗ СУчАСНИХ ПРАВОВИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМ 
УКРАЇНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

Чорна Я. А.,
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕчЕННЯ РОЗВИТКУ ПІдПРИЄМНИЦьКОЇ 
дІЯЛьНОСТІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

Герасимчук І.В.,
ІНФОРМАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК СОЦІАЛьНО-ЕКОНОМІчНОгО РОЗВИТКУ 
УКРАЇНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

Кипершлак А. М.
СОЦИАЛьНО-ЭКОНОМИчЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-
МАгАЗИНОВ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455

Малькут О. М.,
РОЛь ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОгІЙ ПРИ СТВОРЕННІ МЕХАНІЗМУ 
ПАРТНЕРСТВА ВЛАдИ, БІЗНЕСУ І СУСПІЛьСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457

АНгЛОМОВНІ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ дОСЛІдЖЕННЯ

Redina I. V.,
ASPECTS OF LEGAL PROTECTION OF SHIPPING IN UKRAINE . . . . . . . . . . . . . . . 461

Kravchenko T. S.,
DEVELOPMENT OF ECONOMY IN UKRAINE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464



Lutsenko A. O.,
SHADOW ECONOMY IN UKRAINE AND THE WAYS OF OVERCOMING IT  . . . . . . 467

Begmatova F. M.,
UKRAINIAN BANKING SYSTEM VULNERABILITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469

Soloviova L. R.,
LABOUR MARKET IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS . . . . . . . . . . . . . . . 472

Bondar V. S.,
UKRAINE IN THE INTERNATIONAL MARKET OF INTELLECTUAL  
RESOURCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474

Ivanova I.,
INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

Solenko N.,
IMPLEMENTATION OF MEDICAL INSURANCE IN UKRAINE  . . . . . . . . . . . . . . . . . 480

Tsymbal M. M.,
PRINCIPLES OF GLOBAL MARITIME TRANSPORT INDUSTRY CRISIS 
MANAGEMENT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482

Shaldyrvan A. A.,
FACTORS AND MECHANISM OF LOCALIZATION OF CONTAINER TECHNOLOGIES 
IN UKRAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485



Наукове видання

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Матеріали
ІІІ  Всеукраїнської наукової конференції
студентів, аспірантів та молодих вчених

м. Одеса, 
22-23 листопада 2013 року



   
  Верстка   В.Г. Вітвицька

Здано до набору 12.11.2013. Підписано до друку 15.11.2013.
Формат 60х84/16. Обл.-вид.арк. 25,97. Ум.-друк. арк. 29,01. Папір офсетний.  

Друк на дуплікаторі. Зам. № 1311-09. Тираж _____ прим. Ціна договірна.

Видано і віддруковано ПП «Фенікс»
(Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 1044 від 17.09.02).

Україна, м. Одеса, 65009, вул. Зоопаркова, 25. Тел. (048) 7777-591.
e-mail: maritimebooks@yandex.ru

www.law-books.od.ua


