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си, системи наведення), Міністерства електронної промисловості, 
Міністерства приладобудування, Міністерства середнього маши-
нобудування (ядерні технології), Міністерства суднобудування, 
Міністерства авіаційної промисловості та Міністерства кольорової 
металургії (напівпровідники і надчисті матеріали). В Україні була 
велика кількість потужних НВО, які представляли організації які 
проводили наукові дослідження і розробки разом з їх освоєнням 
у виробництві і випуском продукції. НВО можуть бути будь-якої 
організаційно-правової форми, однак в радянські часи вони були 
державної форми власності. Як правило, в структуру НВО входять 
науково-дослідні, проектно-конструкторські, технологічні органі-
зації, дослідні виробництва і промислові підприємства. Науково-
дослідні, проектно-конструкторські інститути (конструкторські 
бюро або скорочено КБ) виконували НДДКР, а освоєнням НДДКР 
у виробництві та випуском продукції займалося промислові під-
приємства (заводи, комбінати тощо). Сьогодні Україна перестала 
бути конкурентноздатною інноваціно-розвиненою промисловою 
державою. Вона втратили свої галузі. Українські робітники мають 
найнижчі зарплати в Європі, українські учені емігрують за рубіж, а 
колишні флагмани науки – академічні і галузеві науково-дослідні 
інститути – здають свої лабораторії під офіси. Країна фактично 
з промислової держави перетворилася на сировинний придаток 
інноваційно-розвинених країн.

Обговорюються можливості законодавчих змін на покращен-
ня чинного стану справ.

Калінін Р. С.
старший викладач Бердянського інституту державного та 
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ДЕЯкі АсПЕкТи ВикОнАВчОгО 
ПРОВАДжЕннЯ зА учАсТЮ інОзЕМних 

фізичних ТА ЮРиДичних ОсіБ

В умовах Євроінтеграції, адаптації законодавства України 
до законодавства Європейського Союзу, у вітчизняній правовій 
науці останнім часом приділяється особлива увага дослідженню 
теоретичних і практичних аспектів статусу іноземців. З’ясування 
питань, пов’язаних із правовою регламентацією участі іноземних 
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громадян у цивільно-процесуальних відносинах, у тому числі на 
завершальній стадії цивільного процесу – виконанні рішень суду, 
вимагає усунення недоліків виконавчого провадження, забезпе-
чення взаємозумовленості і гармонізації законодавства України 
про примусове виконання судових рішень з нормами міжнародно-
го права, визначення особливостей виконавчого провадження за 
участю іноземних громадян та юридичних осіб.

Національне законодавство України встановлює для інозем-
ців та осіб без громадянства, що перебувають в Україні на закон-
них підставах, національний правовий режим, який передбачає, що 
обсяг прав і обов’язків резидентів і нерезидентів України співпа-
дають. При цьому національний режим (national treatment) – один 
з двох основних (поряд з режимом найбільшого сприяння) прин-
ципів міжнародної торгівельної системи, зафіксований Світовою 
організацією торгівлі, який передбачає рівність прав резидентів і 
нерезидентів [1, c. 230]. Фактично національний режим є одним 
із основних базових принципів міжнародного приватного права 
поряд з принципом взаємності, режимом найбільшого сприяння, 
міжнародною ввічливістю. При цьому національний режим за-
кріплюється як внутрішньодержавними (національно-правовими) 
нормативно-правовими актами різних держав, так і міжнародними 
договорами, укладеними між ними.

Так, згідно Конституції України, іноземці та особи без грома-
дянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користу-
ються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі 
обов’язки, як і громадяни України, – за винятками, встановленими 
Конституцією, законами чи міжнародними договорами України [2, 
ст. 26].

Зазнечене конституційне положення знайшло своє норматив-
не закріплення в Законі України «Про виконавче провадження», 
згідно норм якого під час виконання рішень щодо іноземців, осіб 
без громадянства та іноземних юридичних осіб, які відповідно 
проживають (перебувають) чи зареєстровані на території України 
або мають на території України власне майно, яким володіють са-
мостійно або разом з іншими особами, застосовуються положення 
цього Закону [3, ч. 1 ст. 80]. При цьому чинне законодавство Украї-
ни про виконавче провадження в певній частині деталізує правовий 
статус іноземців або осіб без громадянства, якщо останні виступа-
ють як боржники у виконавчому провадженні та встановлює для 
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даних осіб несприятливі правові наслідки, порівняно із суб’єктами 
національного права. Зокрема, Закон України «Про виконавче про-
вадження» встановлює для іноземців додаткову відповідальність 
за невиконання законних вимог державного виконавця у вигляді 
заборони в’їзду в Україну чи видворення за межі України шляхом 
звернення з поданням до компетентних органів [3, ч. 2 ст. 80].

Що стосується іноземців та осіб без громадянства як стягу-
вачів у виконавчому провадженні, то слід зазначити наступне. У 
зв’зку з тим, що відповідно до законодавства України вартість зо-
внішньоекономічних контрактів, за якими проводяться стягнення, 
повинна бути зафіксована виключно у вільно конвертованій іно-
земній валюті [4], Законом України «Про виконавче провадження» 
встановлено особливості проведення виконавчіх дій щодо стягнен-
ня коштів у іноземній валюті як предмета стягнення за відповідни-
ми виконавчими документами [3, ст. 53].

Зокрема, в Законі України «Про виконавче провадження» пе-
редбачено, що у разі, якщо кошти боржника в іноземній валюті 
розміщені на рахунках, внесках або на зберіганні у банку чи ін-
шій фінансовій установі, що мають право на продаж іноземної ва-
люти на внутрішньому валютному ринку, державний виконавець 
зобов’язує їх продати протягом семи днів іноземну валюту в сумі, 
необхідній для погашення боргу. У разі, якщо такі кошти розмі-
щені у банку або іншій фінансовій установі, які не мають права 
на продаж іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку, 
державний виконавець зобов’язує їх перерахувати протягом семи 
днів ці кошти до банку або іншої фінансової установи, які мають 
таке право, для їх реалізації.

У разі обчислення суми боргу в іноземній валюті державний 
виконавець у результаті виявлення у боржника коштів у відповід-
ній валюті стягує ці кошти на валютний рахунок органу Державної 
виконавчої служби для їх подальшого перерахування стягувачу. У 
разі виявлення коштів у гривнях чи іншій валюті державний ви-
конавець дає доручення про купівлю відповідної валюти та пере-
рахування її на валютний рахунок органу Державної виконавчої 
служби. Кошти виконавчого збору, стягнуті при виконанні рішення 
про стягнення коштів в іноземній валюті, конвертуються у націо-
нальну валюту України і зараховуються до Державного бюджету 
України [3, ст. 53].
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«Одесская юридическая академия»

РОлЬ МЕжДунАРОДных нЕПРАВиТЕлЬсТВЕнных 
ОРгАнизАций и ПАРАОРгАнизАций 

В МЕжДунАРОДнОй финАнсОВОй сисТЕМЕ

Существенную роль в развитии международной финансовой 
системе занимают международные неправительственные финан-
совые организации (далее МНФО) и параорганизации. Основ-
ным плацдармом для активизации нормотворческой деятельности 
международных неправительственных финансовых организаций, 
групп и союзов являются проблемы современного финансового ре-
гулирования на мировом уровне, трудности согласования финан-
совой политики отдельных государств, медленные темпы унифи-
кации и гармонизации международно-правовых финансовых норм 
путём принятия универсальных конвенций ООН.

Международные неправительственные финансовые органи-
зации создаются юридическими и физическими лицами с участи-
ем заинтересованных государственных органов, национальными 
объединениями, союзами (ассоциациями) предпринимателей, бан-
ковских и биржевых кругов, страховых, налоговых организаций. 
Примерами таких организаций являются: Международная ассоци-
ация фондовых бирж, Европейская федерация ассоциаций кредит-
ных институтов, Всемирная ассоциация профессиональных участ-
ников фондовых рынков, Международная ассоциация налоговых 


