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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Дем’яненко В.В.,
студентка
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
В сучасних умовах державотворення, головним завданням суспільного розвитку України є зміцнення
засад правової, демократичної, соціальної держави та громадянського суспільства. Розвиток України як
незалежної держави з європейськими цінностями потребує належного нормативного регулювання, яке
буде відповідати міжнародним стандартам. Тому, важливо розглянути міжнародно-правові стандарти у
сфері місцевого самоврядування.
Під міжнародними стандартами прийнято розуміти норми міжнародного права, які містяться у
міжнародних договорах, що розробляються державами у рамках міжнародних міжурядових організацій.
На процеси розроблення таких норм впливають глобальні тенденції інтернаціоналізації міжнародного
життя. Вони опосередковано впливають на внутрішньодержавні й міждержавні відносини, в результаті
чого суб’єкти міжнародного права розробляють стандартизовані правила поведінки і визнають їх
юридично обов’язковими [1, c. 516].
Вітчизняняний дослідник С. М. Ляхівненко розглядає міжнародні правові стандарти з
онтогносеологічних та функціональних позицій, вказуючи, що: а) під ними, насамперед, розуміються
єдині принципи і норми щодо поведінки суб’єктів права, які зафіксовані в основних джерелах міжнародного права як універсальних, так і в регіональних правових актах; б) вони є оптимальними юридичними вимогами стосовно правових систем держав-учасниць міжнародного співтовариства; в) вони відображають найкращі правові досягнення міжнародного права та співробітництва держав-членів міжнародної
спільноти та держав-членів універсальних і регіональних міжнародних міжурядових організацій
(ММУО); г) вони фіксуються у відповідних джерелах права в вигляді принципів і норм права; ґ) вони
об’єктивуються через основні джерела міжнародного права; д) вони є обов’язковими вимогами для
держав-учасників міжнародних договорів, що містять такі правові стандарти; е) вони є основою для узгодження міжнародного і національного права [2, c. 667].
Під «міжнародними стандартами місцевого самоврядування» розуміють міжнародні норми, що
регламентують муніципальну діяльність і прийняті державами в рамках міжнародних міждержавних
організацій [1, с. 517]. Такими стандартами виступають міжнародно-правові норми, що регламентують
основні принципи, форми і методи здійснення муніципальної діяльності, прийняті державами світу в
рамках міжнародних міждержавних організацій.
О. В. Батанов звертає увагу на те, що особливостями міжнародних стандартів у цій сфері є те, що вони
регламентують спільно вироблені державами концептуальні підходи і міжнародно-легальні принципи
становлення, формування і функціонування інституту місцевого самоврядування на території конкретних
держав» [3, c.136]. Закріплення таких положень за допомогою рамкових норм міжнародного права
свідчить про роль цього інституту у міжнародному масштабі, що характеризується актуалізацією і
глобалізацією предметів правового регулювання.
Критеріями, що характеризують міжнародні правові стандарти місцевого самоврядування, Є. А. Василькова,
О. В. Яценко називають такі:
- правова природа - вони є нормами міжнародного публічного права, що містяться в міжнародних
договорах (онтологічний критерій);
- об’єктний склад - вони регламентують основні принципи, форми і методи здійснення муніципальної
діяльності (об’єктний критерій);
- суб’єктний склад в контексті їх розробки і прийняття - вони розроблені і прийняті державами світу
в рамках міжнародних міждержавних організацій (суб’єктний критерій);
- телеологічне «наповнення» - вони регламентують спільно вироблені державами концептуальні
підходи і міжнародно-легальні принципи становлення, формування і функціонування інституту місцевого
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самоврядування на території конкретних держав - членів відповідних міжнародних організацій
(телеологічний критерій) [4, с. 53].
До особливостей реалізації міжнародно-правових стандартів місцевого самоврядування на практиці
належить те, що, зважаючи на їхню еволюцію, вони покликані регламентувати актуальні, спільно
вироблені, підходи і міжнародні принципи становлення, формування та функціонування місцевого
самоврядування; самодостатніх територіальних громад, здатних самостійно вирішувати питання
місцевого значення на рівні їх виникнення; взаємовідносини між органами місцевого самоврядування
різного територіального рівня та їх посадовими особами, тощо.
Звісно ж, еволюція міжнародно-правових стандартів місцевого самоврядування повністю
віддзеркалює інтеграційні державотворчі процеси, які відбулися у Європі протягом останніх трьох
століть. Однак, офіційне законодавче закріплення цього процесу стало можливим, враховуючи згубні
наслідки Другої Світової війни та заснування Ради Європи у 1949 р., її активну діяльність з метою
забезпечення народовладдя (демократії) та правовладдя (верховенства права) [5, с. 19].
Основним міжнародно-правовим актом у досліджуваній сфері є Європейська хартія місцевого
самоврядування 1985 року в основу якої покладено принцип субсидіарності, який утвердився в
європейській соціальній філософії ще в Середньовіччі. Згідно з цим принципом здійснення публічновладних повноважень має покладатися на ті органи, які мають найтісніший контакт громадянам, а до
компетенції вищих органів повинні ставитися лише ті питання, які не можуть бути більш ефективно
вирішені на нижчому рівні. Згідно п. 3 ст. 4 Хартії, «публічні повноваження, як правило, здійснюються
переважно тими органами публічної влади, які мають найтісніший контакт з громадянином» [6].
Метою Хартії є проголошення і проведення в життя спільних для європейських країн стандартів в
місцеве і регіональне самоврядування, яких до 1985 року не існувало в Європі. Хартія спрямована на
забезпечення і захист прав місцевих органів самоврядування як найбільш близьких до громадян і надання
їм можливості брати участь у прийнятті рішень, що стосуються умов їх повсякденного життя. Принцип
самостійності місцевих органів самоврядування, таким чином, закріплюється на загальноєвропейському
рівні, а його дотримання розцінюється як один з основних критеріїв демократії. Хартія в кінцевому
підсумку покликана наповнити реальним змістом основні принципи Ради Європи: підтримка демократії
в Європі і захист прав людини.
Хартія зобов’язує держави, які приєдналися до неї, застосовувати основоположні принципи, що
гарантують політичну, адміністративну та фінансову автономію місцевих громад в умовах
децентралізації влади, під якою розуміється «передача прав на прийняття рішень органам, які не
перебувають в ієрархічному підпорядкуванні центральних органів влади і які часто обираються
зацікавленими громадянами». Обґрунтування децентралізації зазвичай носить наступний характер. Поперше, «децентралізація, передаючи безпосередньо в руки зацікавлених осіб управління справами, має
прояв демократичного характеру», причому демократизм «набагато більш реальніший у місцевих
масштабах, ніж в загальнонаціональному». По-друге, «децентралізоване управління, якщо тільки для
цього забезпечені необхідні кошти і умови, є значно менш важким і набагато більш практичним, ніж
централізоване управління». Для ефективної децентралізації, таким чином, необхідно наділення місцевих
громад певної компетенцією і адекватними засобами вирішення питань, які вони уповноважені
вирішувати, надання їм можливості формувати свої органи самоврядування, обмеження контролю за
діяльністю місцевих органів з боку центральної влади [55, с. 130].
Таким чином, стандарти місцевого самоврядування – це закріплені в міжнародних документах
принципи та методи організації та здійснення місцевого самоврядування. Еволюція міжнародно-правових
стандартів місцевого самоврядування повністю віддзеркалює інтеграційні державотворчі процеси, які
відбулися у Європі протягом останніх трьох століть. Вони почали активно розроблятися по завершенню
Другої Світової війни та заснування Ради Європи у 1949 р., яка відзначилась активною діяльністю з метою
забезпечення народовладдя (демократії) та правовладдя (верховенства права). В сучасних умовах
основоположним документом, який закріплює стандарти місцевого самоврядування є Європейська хартія
місцевого самоврядування, прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи у Страсбурзі у червні 1985 р.
Ратифікована Україною ця хартія відповідно до ст. 9 Конституції України є частиною національного
законодавства, її положення мають обов’язкову юридичну силу.
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ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ НАДАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
В сучасних умовах одним із найбільш важливих завдань адміністративної реформи в нашій державі
являється запровадження нової концепції функціонування виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування як діяльності стосовно забезпечення реалізації прав та свобод громадян, надання
адміністративних послуг, що не може бути якісно зроблено без існування належного нормативноправового регулювання надання адміністративних послуг [1]. Разом з тим, будемо відвертими, сьогодні
інститут адміністративних послуг вже належним чином врегульовано на законодавчому рівні, що
виводить інститут адміністративних послуг на якісно новий рівень. Однак, в межах нашого дослідження
важливо розглянути особливості законодавчого регулювання надання адміністративних послуг.
В 2012 році було прийнято Закон України «Про адміністративні послуги», який вперше на
законодавчому рівні визначив правові засади реалізації прав, свобод та законних інтересів фізичних та
юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг [2]. Вважаємо, що ухвалення вищезазначеного
Закону стало переломним моментом в історії функціонування інституту надання адміністративних послуг в
Україні. Ст. 3 вищезазначеного Закону визначає законодавство у сфері надання адміністративних послуг.
Так, зокрема, законодавство у сфері надання адміністративних послуг складається із Конституції України,
цього та інших законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, що регулюють відносини
у сфері надання адміністративних послуг [2]. Тобто, вищезазначена норма Закону визначає перелік актів
законодавства нашої держави, що регламентують відносини в сфері надання адміністративних послуг,
правила співвідношення та застосування таких актів, а також правила застосування положень міжнародних
договорів України у сфері надання адміністративних послуг [3, с. 63].
Аналіз ст. 3 Закону України «Про адміністративні послуги» дає змогу зробити висновок, що відносини
у сфері надання адміністративних послуг регламентуються наступними законодавчими актами.
Конституція України – це Основний Закон держави, який регулює найважливіше коло суспільних
відносин. Тому, закономірно, що вона поширює свій регулюючий вплив на відносини у сфері надання
адміністративних послуг. Відповідно до Конституції України, людина, її життя і здоров’я, честь і гідність
визнаються найвищою соціальною цінністю. Права та свободи людини визначають зміст та
спрямованість діяльності держави. Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на
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підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Фактично
аналогічні положення містяться також в статтях 92 та 120 Конституції України [4].
Проте, найбільш важливе значення для врегулювання відносин у сфері надання адміністративних
послуг по праву займає Закон України «Про адміністративні послуги».
Варто зазначити, що Закон України «Про адміністративні послуги» має за мету створення доступних
та зручних умов безпосередньо для реалізації прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних
осіб стосовно отримання адміністративних послуг, визначення основних засад діяльності суб’єктів
надання адміністративних послуг. В цілому, вказаний Закон направлено на регулювання матеріальноправових та організаційних питань надання адміністративних послуг. Проте, в цьому також Законі
знаходяться окремі норми, які регламентують процедурні аспекти надання адміністративних послуг
(наприклад, в ст. 9 – стосовно порядку подання заяв, витребування документів та інформації, а в ст. 10 –
стосовно строків надання адміністративних послуг) [3, с. 65].
Варто зазначити, що в цілому, положеннями Закону України «Про адміністративні послуги»:
визначені поняття адміністративної послуги та засад їх надання, суб’єктів надання адміністративних
послуг, принципів їх діяльності, обов’язки ЦНАПів, у тому числі стосовно забезпечення права
одержувачів адміністративних послуг на надання їм повної та достовірної інформації про порядок та
строк надання адміністративної послуги; встановлено, що тільки законом визначається вичерпний перелік
адміністративних послуг; встановлено заборону делегування суб’єктам господарювання повноважень із
надання адміністративних послуг. При цьому, відмічаємо, що передбачається можливість делегування у
разі, якщо це передбачено законом, таких повноважень лише бюджетним установам, що перебувають у
сфері управління відповідних адміністративних органів; встановлено заборону адміністративним органам
(окрім бюджетних установ, яким відповідно до закону делеговано повноваження з надання
адміністративної послуги) надавати платні адміністративні послуги тощо [5, с. 380].
Що стосується сфери надання адміністративних послуг, то ключовими нормативними актами, окрім
Закону України «Про адміністративні послуги» є:
- Податковий кодекс України, який регламентує відносини, які безпосередньо виникають у сфері
справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію
контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового
контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства [6];
- Кодекс України про адміністративні правопорушення, завданням якого є охорона прав і свобод
громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ та
організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням,
виховання громадян у дусі точного та неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до
прав, честі і гідності інших громадян [7].
- Господарський кодекс України, який визначає основні принципи господарювання в нашій державі
та регламентує господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської
діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин
у сфері господарювання [8].
- Закони України «Про звернення громадян», «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»,
«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про захист рослин», «Про захист тварин
від жорстокого поводження», «Про природно-заповідний фонд України», «Про рибне господарство,
промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» тощо [3, с. 67].
Проте, все ж таки, незважаючи на досить велику кількість законодавчих актів, що регламентують
відносини у сфері надання адміністративних послуг, по праву переважаючим рівнем правового
регулювання діяльності з надання адміністративних послуг вважаються саме підзаконні акти. Так,
наприклад, порядок видачі (обміну) паспорта громадянина України регулюється Положенням про
паспорт громадянина України, затвердженим Постановою Верховної Ради України «Про затвердження
положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина
України для виїзду за кордон». Підстави та порядок отримання паспорта громадянина України для виїзду
за кордон регулюються Правилами оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за
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кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затвердженими
Постановою Кабінету Міністрів України [5, с. 381].
Отже, сьогодні існує низка законів, які регламентують підстави та процедури надання окремих видів
адміністративних послуг, а тому, на нашу думку доцільно уніфікувати законодавство із надання
адміністративних послуг шляхом прийняття кодифікованого акта (Кодексу адміністративних послуг).
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Чепель Д.Р.,
4 курс, 281 Публічне управління та адміністрування, факультет управління та економіки
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СФЕРІ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів, в основі яких переважно лежать відносини
міжнародної економічної інтеграції, участь в яких бере Україна, необхідним стає формування
ефективного правового регулювання зовнішньоекономічних відносин відповідно до європейських і
міжнародних стандартів та економічних потреб національного економічного розвитку.
Глобальний світовий економічний простір вимагає від сучасної держави застосування відповідних
регуляторних засобів, що мають поєднувати у собі як інтеграційний, так і захисний складники. Якщо
інтеграційний складник спрямовує економічну політику на підтримання і розвиток участі держави та її
резидентів – господарюючих суб’єктів – у якомога ширшому колі міжнародних торговельних відносин,
то захисний складник покликаний забезпечувати економічну стабільність всередині держави,
відстоювання національних економічних інтересів та добробуту населення [2, c. 108].
Зовнішньоекономічна діяльність є елементом публічного економічно-політичного управління у
контексті безпосередньої діяльності різних суб’єктів державного сектору економіки, це ключовий фактор
соціально-економічного розвитку, як для України, так і для будь-якої іншої країни [1, c.212].
Змістом зовнішньоекономічної політики держави є міжнародне економічне співробітництво, яке
може здійснюватися у таких організаційних формах, як:
 міжнародне економічне співробітництво держави з державою;
 співробітництво держави з міжнародними організаціями, зокрема економічними, на правах
повноцінного членства;
 співробітництво держави з міжнародними економічними організаціями на правах асоційованого членства;
 економічне співробітництво держави з відповідною групою держав;
 співробітництво держави через певну міжнародну організацію з іншими державами, які не є її членами;
 співробітництво держави через певну міжнародну організацію з іншими державами, які є її членами [2, c.109].
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Істотним недоліком державного регулювання зовнішньоекономічних відносин залишається
наявність значної кількості несистематизованих нормативних актів, що, природно, не сприяє зручності їх
застосування. Адже, основною метою регулювання зовнішньоекономічної діяльності за допомогою
законів України є створення найбільш сприятливих умов для залучення економіки України до структур
розвинутих країн світу.
Держава в особі Кабінету Міністрів України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України бере безпосередню участь у міжнародних економічних зв’язках, взаємодії з іншими
державами та міжнародними організаціями. Цей рівень є публічно-правовим, що й зумовлює особливі
засоби, які можуть застосовуватися на ньому.
Як цікавий приклад застосування названих засобів регулювання зовнішньоекономічної діяльності в
їх поєднанні можна навести постанову Кабінету Міністрів України від 23 березня 2020 р. № 229 «Про
внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1109» [3].
Цією постановою, прийнятою у березні 2020 року в рамках заходів, спрямованих на запобігання
поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, було встановлено ліцензування експорту товарів за
кодом згідно з УКТЗЕД 2207 (спирт етиловий) строком до 1 червня 2020 року та одночасно запроваджено
квоту на даний товар у обсязі 0 л. Завдяки цим заходам фактично було заборонено експорт спирту
етилового, що дозволило в умовах епідемії забезпечити першочергове задоволення потреб внутрішнього
ринку України. Це може розглядатися як прояв захисної функції зовнішньоекономічної політики України.
Втіленням практичного застосування державою названих засобів регулювання зовнішньоекономічної
діяльності у 2021 році є постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1329 «Про
затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2021 рік», якою,
зокрема, затверджено обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, та перелік товарів,
експорт яких підлягає ліцензуванню.
Для досягнення цілей і рішення завдань управління зовнішньоекономічною діяльністю сучасні
держави мають різноманітні способи і великі можливості. За своїм змістом способи державного
регулювання (прямі і непрямі, директивні і стимулюючи, розпорядчі і регулятивні)
зовнішньоекономічною діяльністю представляють велику сукупність використовуваних державними
органами і службами інститутів, методів і інструментів дії на економічні стосунки між країнами
відповідно до державних і національних інтересів. Регулююча і розпорядлива дія держави здійснюється
за допомогою ухвалення законів і інших державних актів, постанов і рішень уряду.
Необхідним є узгодження експортно-імпортних, інвестиційних, технічних, митних та інших напрямів
зовнішньоекономічного регулювання в умовах численних міжнародних зобов’язань України шляхом
закріплення на теоретичному та законодавчому рівні підходів щодо випереджаючого економічного
зростання як провідного елементу державної економічної політики з урахуванням відмови від
«позолочування» будь-яких міжнародних зобов’язань.
Численні завдання державного регулювання зовнішньоекономічною діяльністю вимагають
виконання відповідних функцій з боку державних органів управління на державному рівні і на рівні
регіональних центрів. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності входить в компетенцію найвищих
органів законодавчої і виконавчої влади країни, які покликані управляти зовнішньоекономічною
політикою, приймати стратегічні рішення в області зовнішньоекономічної діяльності, співробітничати з
найвищими органами державної влади інших країн з питань зовнішньої торгівлі і економічного
співробітництва. Законодавчі органи країни приймають, доповнюють, змінюють закони, правові норми,
регулюючі зовнішньоекономічну діяльність.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОГО СТИЛЮ МЕНЕДЖЕРА В КРОСКУЛЬТУРНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ
Значна частина враження про людину складається за допомогою сприйняття її зовнішнього вигляду,
тому важливо вміти створювати образ, який ви хочете транслювати іншим. Зовнішній вигляд може
підвищити репутацію людини як професіонала, а може поставити під сумніви професійні здібності. Так
вплив національних стереотипів на проведення міжнародних переговорів досліджував Ю.О. Кахович,
філософію ведення бізнесу з іноземними контрагентами – І.Ю. Думанська, аналіз ділової культури
Німеччини – Н.Г. Дуна та П.О. Черномаз, формування ідентичності американської моди – Т.Ф. Кротова,
особливості ділового спілкування з представниками азіатських країн – Ю.В. Полякова та І.А. Іваненко у
своїх статтях; синтез стилів у практиці сучасної моди – А.В. Харченко, декоративне оздоблення в дизайні
одягу – Цзянсінь Лю у своїх дисертаціях; ділові контакти з іноземними партнерами досліджував Ю.І.
Палеха у навчальному посібнику з етики ділових відносин [1, 3, 4, 6, 7, 9].
Існують певні загальні вимоги до ділового одягу: одяг має відповідати корпоративній політиці; одяг має
представляти організацію; вбрання має відповідати внутрішньому і зовнішньому середовищу та іншим
людям; одяг повинен бути охайним та чистим; одяг має відповідати стилю, зовнішності та статурі людини;
робочий одяг має бути коректним та професійним; одяг повинен відповідати часу доби та ситуації [8].
Важливими є відмінності та особливості стилю та вигляду одягу в різних країнах для уникнення
конфліктів та непорозумінь, демонстрації поваги та визнання, отримання бажаних результатів від взаємодії.
Японці старанно дотримуються правила з’являтися на служби та протокольні заходи в суворо
діловому костюмі. Головні вимоги до одягу – охайність, акуратність, елегантність, консервативність і
навіть деяка педантичність. Особливого значення в Японії мають чисті шкарпетки без дір. Наявність
краватки – це обов’язкова та беззаперечна умова ділового етикету країни. Важливою частиною образу
також є чисте, охайне, доглянуте взуття [2].
У Китаї цінується консервативний та стриманий стиль з класичним костюмом, строгою блузою та
мінімумом прикрас. В представників країни відбувається оцінка зовнішнього вигляду та поведінки для
з’ясування статусу, позиції та можливостей співрозмовників. Вишуканий діловий стиль обов’язковий
лише на офіційних заходах, в інший час важлива простий діловий одяг.
В різних частинах Арабського світу свої особливості етикету та поведінки, проте наявні певні
закономірності. Класичний діловий костюм в нейтральних тонах є актуальним та доречним. Проте варто з
увагою ставитися до краватки, яка може сприйматися як християнський атрибут часів хрестових походів.
Жителі мусульманських країн дуже уважно відносяться до якості аксесуарів. Діловій жінці рекомендований
закритий одяг, який можна доповнити масивними та яскравими ювелірними прикрасами [5].
Італійці чутливо сприймають зовнішній вигляд ділових партнерів. Стриманий і стильний природний
смак передбачає елегантність. Важливим є якість одягу та аксесуарів, вони мають бути з натуральних
матеріалів та гармоніювати між собою. Також надається перевага справжній золотим прикрасам.
Класичний, сучасний та модний стиль представників Франції – це поєднання елегантності та
вишуканості. Легкий шарф, вдало підібрані аксесуари та взуття – діловий дресс-код, який не потребує
суворого дотримання канонів. Особливу увагу варто приділити нігтям, волоссю та макіяжу. Офіційний
одяг при зустрічі передбачає вираження унікальності та часткову невідповідність стандартам.
У Німеччині та Швейцарії у діловому одязі цінується якість. Діловий стиль цих країн відрізняється
консерватизмом та стриманістю. Ідеальним рішенням є класичний діловий костюм спокійної кольорової
гами з мінімальною кількістю ювелірних прикрас.
Дотримання встановлених правил і законів притаманне працівникам з Англії. Представники країни
виглядають доглянутими, елегантними та стриманими. Перевагу варто надавати костюмам традиційного
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покрою спокійних кольорів високої якості. Не доцільним є зловживання орнаментами, прикрасами,
косметикою та неприпустимим для ділового костюму коричневим кольором. Англійці суворо ставляться
до одягу під час візитів: на обід – смокінг, на офіційний вечір – фрак.
В діловому стилі Іспанії поєднуються чорний з білим або чорний з червоним з золотим оздобленням.
Волосся варто зібрати. Діловий одяг є важливим доповненням робочої атмосфери.
В Греції переважають костюми з вільним кроєм, з м’яких тканин, пастельних кольорів в робочому та
повсякденному житті.
Латвійці надають перевагу одягу в консервативному стилі, якісному одягу без виділення
індивідуальності [10].
В Америці надається перевага класичному костюму, який вигідно підкреслює фігуру. Актуальними є
статусні аксесуари. На офіційних заходах передбачається модний, дорогий, гарно підібраний одяг.
Корейці досить педантичні в питаннях одягу. Діловий стиль є обов’язковим при робочих відносинах.
Жінкам заборонено носити брюки.
В латиноамериканських країнах є свої особливості. В Аргентині обов’язковими є каблуки для жінки,
а популярним є краватки для чоловіків. В Бразилії костюм трійку має право носити лише топ-менеджер.
В Мексиці на бізнес-зустрічі та в офіс прийнято одягати речі кольору слонової кістки.
Деяким демократизмом та лібералізмом діловий одяг вирізняється в Скандинавських країнах, де
допустимим на діловій зустрічі є поєднання светру та штанів.
В Австралії переважає демократичний стиль, проте в діловій сфері – костюм та краватка.
Діловий дресс-код Балі відрізняється від європейського. Співробітники зазвичай носять
корпоративний одяг, який є однаковим як для чоловіків, так і для жінок. Юбки, колготки та туфлі на
високих каблуках жінки не вдягають.
Найбільш важливим при діловому спілкуванні є правило поважного ставлення до традицій та
культури країни, з якою відбувається взаємодія. Задля досягнення взаємовигідних домовленостей та
успіху спілкування з представниками інших культур необхідно вивчити тонкощі взаємовідносин в країні
партнера, в тому числі ділового стилю одягу.
Література:
1. Аналіз ділової культури Німеччини на основі критеріїв систематизації ділових культур:
http://economyandsociety.in.ua/journals/16_ukr/10.pdf
2. Бізнес-етикет в різних країнах світу: https://confettissimo.com/uk/мода-стиль/стилі-одягу/бизнесэтикет-в-разных-странах-мира.html
3. Вплив
національних
стереотипів
на
проведення
міжнародних
переговорів:
http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2011/16.pdf
4. Декоративне оздоблення в дизайні одягу: художні засоби, інноваційні технології/Дисертація
Цзянсінь Лю: https://knutd.edu.ua/files/science/razovi-vcheni-rady/Lyu_disertation.pdf
5. Етика ділових відносин: навчальний посібник / [Лесько О. Й., Прищак М. Д., Залюбівська О. Б. та
ін. ] – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 309 с.: https://shron1.chtyvo.org.ua/Lesko_Oleksandr/Etyka_dilovykh_ vidnosyn.pdf
6. Палеха Ю.І. Етика ділових відносин: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2007. – с.:
https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/ETUKA_DV.pdf
7. Синтез стилів у практиці сучасної моди: тенденції, художні прийоми/Дисертація Харченко А.В.:
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/diser/kharchenko_diser.pdf
8. Тимошенко
Н.Л.
Корпоративна
культура.
Діловий
етикет.
–
К.;
2012:
https://vpu7.com.ua/documents/e-library/etyka-spilkuvannia/etyket-i-suchasnyi-dilovyi-svit.pdf
9. Філософія ведення бізнесу з іноземними контрагентами в контексті їх ментальності: поради для
фахівців ЗЕД: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/16.pdf
10. Public diagram: https://coggle.it/diagram/XJfOmkA5tnb2vIdd/t/дресс-код-в-разных-странах-мира
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Дендеберя Д.О.,
студентка факультету міжнародної економіки і менеджменту
Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ
З кожним роком Україна стає все більш привабливою для інвесторів, надаючи доступ до величезного
ринку збуту з більш ніж 42 мільйонами споживачів. У порівнянні з розвиненими країнами, меншими є
витрати не тільки на робочу силу, а й на сировину та інші матеріали, зокрема - електроенергію та воду.
До слабких сторін української економіки сьогодні належать:
 законодавча база, яка забезпечує незначну безпеку (щодо інтелектуальної власності) та підтримку
іноземних інвесторів, яка характеризується, серед іншого, поширенням корупцїї;
 високий державний борг (особливо зовнішній борг);
 нестабільна економіка, що характеризується високим рівнем інфляції;
 політична нестабільність, посилена з зовнішнім збройним конфліктом із Росією;
 відносно невисока привабливість України для іноземних інвесторів;
 бізнес-середовище, яке є складним для розуміння (особливо громіздкі та неефективні процедури
оформлення), як це можна побачити на його 64-му місці у звіті Світового банку „ Ведення бізнесу- 2020”.
В останні роки Україна намагається поліпшити свій бізнес-клімат та залучити іноземних інвесторів,
що підтверджується десятками законів, прийнятих урядом президента Володимира Зеленського з цього
приводу, включаючи декілька програм стимулювання (у тому числі п’ятирічне звільнення від податку на
інвестиції понад 10 мільйонів доларів США на масштабні приватизаційні проекти, позики зі зниженими
процентними ставками, вищі норми амортизації основних фондів). У 2020 році уряд підтвердив, що
залучення інвестицій є головним пріоритетом. Також в Україні існує національне агенство
«УкраїнаІнвест», яке сприяє інвестиціям та працює як єдине ціле для інвесторів.
Вивчення стану інвестиційного клімату дозволяє запропонувати такий спектр для стимулювання
залучення прямих іноземних інвестицій:
– покращення інвестиційного іміджу країни;
– створити сприятливе середовище для ведення бізнесу;
– зменшити кількість документів та актів, які ускладнюють процес діяльності підприємства та
перешкоджають розвитку малого і середнього бізнесу;
– забезпечення стабільності банківської системи та формування довіри до неї у громадян та інвесторів;
– мобілізацію вільних коштів підприємств і населення на інвестиційні потреби шляхом підвищення
процентних ставок по депозитах і внесках;
– забезпечення миру в країні та сприяння злагоді;
– стимулювання інвестицій в депресивні регіони України;
– поглиблення інтеграційних процесів з Європейським Союзом та іншими всесвітніми організаціями.
Україна працює над створенням прозорого, послідовного регуляторного середовища. Регуляторні
режими в Україні характеризуються застарілими, суперечливими та обтяжливими нормативними актами,
високим ступенем свавілля та фаворитизму в прийнятті рішень державними службовцями, слабким
захистом прав власності та нерегулярними виплатами та іншими хабарями.
Однак країна, як правило, рухається в правильному напрямку до більш чітких правил та добросовісної
конкуренції. Також зусилля України щодо імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, повинні сприяти
загальній прозорості та правовій визначеності, оскільки Україна прагне створити правові та регуляторні
системи, що відповідають міжнародним нормам. Продовження дерегуляції також є одним із ключових
зобов'язань України за програмою МВФ.
В умовах посилення конкуренції за прямі іноземні інвестиції у світі значно важливим стає
застосування стимулюючих заходів для залучення прямих іноземних інвестицій в економіку країниреципієнта. Спеціальні заходи податкового, фінансового та організаційного характеру покликані
поліпшити загальний інвестиційний клімат в країні, посилити інвестиційну привабливість як національної
економіки в цілому, так і її окремих галузей і регіонів.
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Спеціальні заходи щодо стимулювання припливу іноземних інвестицій мають передбачати:
- зниження рівня оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями при перевищенні певного
розміру інвестицій, збільшенні зайнятості;
- більш жорстке регулювання процесу репатріації капіталу – часової відстрочки від вступу
підприємства до ладу до початку репатріації прибутку, обмеження частки, дозволеної для репатріації;
- розвиток практики надання гарантій під іноземні кредити та страхування ризиків комерційними
банками та їхніми об’єднаннями через створення для цього належної інфраструктури;
- розробку дієвих механізмів публічного контролю над наслідками діяльності іноземних інвестицій,
вкладених на пільгових умовах, дотримання інвестиційних зобов’язань;
- запровадження обов’язкового контролю за походженням інвестицій, вивчення надійності інвестора;
- направлення зусиль для зміцнення міжнародного іміджу країни, широке розповсюдження
інформації про її виробничий, технологічний, ресурсний потенціал та інвестиційні перспективи;
- заохочення іноземних інвесторів вкладати кошти в Україну, шляхом розробки відповідних програм розвитку;
- сприяння декриміналізації економіки та легкості введення бізнесу в Україні.
Застосування названих концептуальних положень повинне сприяти встановленню партнерських
стосунків української держави із зарубіжними інвесторами, переведенню їх в режим економічного
прагматизму та усвідомленої взаємоповаги економічних інтересів, цінностей та пріоритетів.
Прискорення надходження прямих іноземних інвестицій в економіку нашої країни повинно стати
ключовим елементом державної політики та включати удосконалення нормативно-правової бази
інвестиційної діяльності; прозорість процесу приватизації; стимулювання залучення інвестицій в
інтелектуальний капітал; розвиток корпоративного управління та формування позитивного іміджу країни
для закордонних інвесторів в цілому.
Література:
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2. Попов А. У які українські галузі іноземні інвестори готові вкладати гроші.
URL:https://nv.ua/ukr/biz/experts/u-shcho-investuyut-inozemni-investori-v-ukrajini-tri-osnovni-galuzi-noviniukrajini-50094290.html. (Дата звернення: 12.11.2021).
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Івашкова А.О.,
студентка кафедри фінансів, банківської справи та страхування.
Науковий керівник: Гакова М.В.,
к.е.н., доцент кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
АСПЕКТИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ПАРТИЗАНСЬКОГО МАРКЕТИНГУ
На сьогоднішній день на ринку товарів і послуг панує жорстока конкуренція, саме тому підприємцям
необхідно застосовувати різноманітні способи для залучення нових споживачів. З метою стимулювання
збуту товарів, компанії використовують такі популярні види маркетингу як: вірусний маркетинг,
нейромаркетинг, телемаркетинг, партизанський маркетинг тощо. Використання даних видів маркетингу
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дає можливість залучити більше покупців і збільшити тим самим обсяг своїх продажів. Кожен з видів
маркетингу унікальний по своєму і повсякденно використовується компаніями. Однак, з перелічених
видів варто відмітити партизанський маркетинг, котрим компанії доволі часто нехтують.
Саме поняття «партизанський маркетинг» з’явилося ще в 1983 році, коли його запропонував
американський письменник та маркетолог Джей Конрад Левінсон.
Партизанський маркетинг – вид маркетингу, при якому використовуються нетрадиційні та ефективні
способи просування товарів і послуг, що дозволяють без вкладення коштів залучати увагу широкої
аудиторії і збільшувати обсяги продажів і прибуток [1, с. 94].
Відмінність партизанського маркетингу від класичного полягає у тому, що партизанський маркетинг
не використовує для просування товарів та послуг традиційні ресурсомісткі рекламні кампанії в засобах
масової інформації, а приваблює аудиторію за допомогою нетрадиційних рекламних каналів,
використовуючи неординарні і оригінальні підходи в рекламуванні.
Для просування товарів і послуг за допомогою партизанського маркетингу використовують наступні прийоми [2]:
 Невидимий маркетинг. Даний прийом покладений на подачу реклами в такий спосіб аби
споживачі і не здогадалися про те, що це взагалі реклама. Компанія Sony Ericsson скористалася даним
прийомом розповівши про свою нову модель телефону в досить оригінальний спосіб. Тоді було
відправлено 60 представників даної компанії на центральну вулицю, котрі зверталися до перехожих з
просьбою аби ті зробили фото на їх телефон, в ході розмови представники компанії в невимушеній бесіді
розповідали про переваги даної моделі телефона. Ніхто тоді навіть і не здогадався що це була реклама, бо
представників сприйняли за звичайних людей.
 Досягнення максимального розголосу. Даний прийом покладений на те аби привернути увагу
якомога більшої кількості людей, за рахунок подачі реклами в найоригінальніший спосіб. Завдяки чому
таку рекламу підхоплюють різні медіа, або за допомогою просування у соцмережах вона стає «вірусною».
Таким прийомом скористалася компанія «King Kong 3D», яка вирішила поширити свою рекламу без
зайвих витрат. Дана компанія зробила великі сліди на піску вдаючи що по пляжу пройшлась велика
горила. Люди дивуючись такому, фотографували побачене і ділилися своїми фото у соцмережах, завдяки
чому дану рекламу побачила велика кількість людей.
 Використання креативних недорогих друкованих матеріалів. Даний метод не потребує великих
затрат, тут на перше місце виходить креатив. Наприклад, компанія корма для собак Pedigree розмістила
на асфальті спеціальні наліпки, які виглядали як миска з кормом і були оброблені спеціальним
ароматизатором, привертаючи тим самим увагу собак і в свою чергу їх власників.
 Розумне використання середовища для розміщення реклами. Навіть з чогось звичайного можна
створити креатив і привернути тим самим увагу людей. Яскравим прикладом чого послугувала реклама
компанії Sprite, яка зробила звичайний пляжний душ у вигляді автомата з лимонадом, завдяки чому їх
напій почав асоціюватися із свіжістю і прохолодою в спекотний літній день.
 Гейміфікація. Даний прийом покладений на те аби заволікти людей грою. Таким прийомом
чудово скористалася компанія Adidas. Відкривши новий магазин в Копенгагені, дана компанія випустила
у фонтан синіх качок, з проханням повернули їх назад додому і отримати за це винагороду.
З самого початку даний вид маркетингу застосовували малі та середні фірми, які не мали достатньої
кількості коштів для проведення повноцінних рекламних кампаній, але його ефективність виявилась настільки
високою, що останнім часом до застосування даного виду маркетингу залучилися і компанії-гіганти.
Отже, партизанський вид маркетингу це такий вид маркетингу, котрий дозволяє заощаджувати кошти
підприємцям, бо може і не потребувати великих витрат, тому що на першому місті тут постає саме
креативність, саме тому це унікальна можливість для підприємців-початківців показати свій продукт, а
всесвітньо відомим брендам підтримати свій розвиток.
Література:
1. Балацький Є. О., Бондаренко А. Ф. Маркетинг: навч. посіб. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. – 397 с.
2. Партизанський маркетинг в рекламі: застаньте ваших покупців зненацька.
URL:
https://blog.tracklam.com/partyzanskyj-marketyng-v-reklami-za/.
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах, коли постійно відчувається посилений вплив конкуренції, як внутрішньої, та і
зовнішньої, крім того, нестабільна економічна та загострення політичної ситуацій, призводить до
вимушеного наближення підприємств до межі банкрутства в зв’язку з несвоєчасним, непродуманим та
неефективним управлінням фінансового стану.
Фінансові та управлінські труднощі виникають саме при не своєчасному і непрофесійному проведені
оцінки фінансового стану підприємства, а з відси і неефективне управління ним. Тому слід розробити
певну систему оцінки управління фінансовим станом підприємства з високою ефективністю ймовірність
функціонування підприємства в різних умовах нестабільної економіки, які будуть виникати на шляху
підприємства на протязі всього періоду його існування. Головним постулатом успішної, ефективної та
прибуткової діяльності будь-якого підприємства в довгостроковій перспективі є саме доцільне та
ефективне управління фінансовим станом підприємства.
Якщо підприємство буде постійно забезпечене інформаційною базою щодо ситуації в країні та світі, як
в економічному так і політичному сенсі, оцінки своєї фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності,
прибутковості, здатності втриматися на ринку під час кризи і продовжити свій розвиток після неї, це все
дасть можливість гідно і швидко зреагувати та правильно управляти свої фінансовим станом [1].
Таким чином, слід постійно систематизувати методи і показники щодо оцінки фінансового стану
підприємства, необхідно визначити доцільність використання світових методик аналізу фінансового
стану в практиці вітчизняних підприємств, слід проводити ідентифікацію факторів, які мають суттєвий
вплив на показники фінансового стану та розробляти інноваційні підходи щодо управління фінансовим
станом підприємства[2, с. 113].
Для того, щоб підприємство мало постійні потенційні можливості ефективно розвивати свою
фінансово-господарську діяльність, мати в достатньому обсязі забезпеченість фінансовими ресурсами,
необхідно сформувати єдину систему методичних підходів щодо оцінки фінансового стану підприємства.
Це сприятиме підвищенню значення управлінських рівень в якісному вимірі, що в свою чергу дозволить
забезпечити зростанню фінансових результатів, а також дасть можливість підприємствам ефективно
досягати своїх тактичні та стратегічні цілі в будь якій галузі економіки.
Таким чином, слід зазначити, що перш за все необхідно чітко визначити складову фінансового стану
і саме поняття управління фінансовим станом підприємства, це стане запорукою успішного та
ефективного управління підприємством. Наступним кроком має стати обирання серед безлічі моделей і
методів оцінки фінансового стану підприємства обрати ті, що найбільше відкривають стан фінансовогосподарської діяльності даного підприємства. Слід зазначити, що кожна окрема модель розрахунку має
свої складові і властивості і тільки використовуючи їх в комплексі дасть дієвий результат.
Постійний поглиблюючий аналіз зазначених проблем дасть можливість підприємству окреслити і
систематизувати конкретні методи та моделі управління фінансовим станом підприємства в єдиний
взаємозалежний алгоритм, що дасть можливість підприємцям чітко сформувати напрями здійснення
ефективної управлінської діяльності.
Література:
1. Ковальчук Т.М., Вергун А.І. Діагностичний аналіз фінансового стану: теорія та методологія. Вісник
Хмельницького національного університету. 2015. № 5. Т. 1. С. 129.
2. Фінансовий менеджмент: підручник / кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. К.: КНЕУ,
2005. 536 с.
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АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК У БАНКАХ: МІЖНАРОДНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД
Банківський сектор є унікальним серед секторів економіки, оскільки він відіграє центральну роль у
сприянні фінансовій стабільності та наданню фінансових ресурсів економіці. Крім того, банки мають
унікальну операційну модель. Відтак, процедури контролю за діяльністю банків необхідні та їх розгляд є
актуальною проблемою, оскільки стабільність банківської системи держави забезпечує її економічну та
національну безпеку загалом. Виникає необхідність перевірки фінансових звітів кредитних організацій
через проведення банківського аудиту.
Згідно Положення про порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту
за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженого Постановою Правління
Національного банку України від 02.08.2018 р. № 90 фінансова звітність перевіряється аудиторською
фірмою з метою висловлення нею думки про те, що фінансова звітність банку відображає (або не
відображає) достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан банку відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності [1].
Незалежна перевірка бухгалтерського обліку та фінансової звітності банку зовнішнім аудитором
банку має на меті висловлення думки про достовірність фінансової звітності та відповідність
бухгалтерського обліку встановленим стандартам. При цьому, варто врахувати імовірність як ризику в
звітності самого банку, так і аудиторського ризику.
Категорія «аудиторський ризик» є однією з основних аудиторської діяльності. Велике значення у
розумінні та застосуванні аудиторського ризику має визначення поняття «аудиторський ризик», адже це
відправна точка у дослідженні проблем аудиторського ризику [2, с. 113]. Сучасна нормативна база та
практична діяльність аудитора вимагають від нього оцінки аудиторських ризиків та на підставі цих оцінок
планування перевірок та прийняття рішень щодо формування думки про достовірність звітності.
У міжнародній практиці аудиту поняття «аудиторський ризик» сформульовано в МСА (ISA) 200
«Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів
аудиту» [3], МСА (ISA) 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння
суб’єкта господарювання і його середовища» [4], МСА (ISA) 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені
ризики», які дають таке визначення: «Аудиторський ризик означає ймовірність того, що аудитор
висловить невідповідну аудиторську думку у випадках, коли бухгалтерська звітність містить суттєві
спотворення» [5]. У окремих країнах можуть застосовуватися різні підходи щодо нормативного
регулювання поняття «аудиторський ризик».
Табл. 1
Країна
Нормативно-правові акти, що регулюють поняття «аудиторський ризик»
Міжнародні стандарти аудиту (МСА (ISA) 200, МСА 315, МСА 330) [3,4,5]
Україна
Постанова Правління НБУ від 02.08.2018 р. № 90 [1]
США
Американські стандарти SAS, що були розроблені організацією AICPA [6]
Країни Європейського Міжнародні стандарти аудиту (ISA), втім у певних країнах є свої особливості
Союзу
Керівництво за аудиторською вибіркою, прийняте Європейською комісією [7]
Німеччина, Франція
Національні стандарти аудиту
та Португалія
Міжнародні стандарти аудиту, прийняті з поправками та доопрацюваннями
Країни Східної Європи
відповідно до національного законодавства, що стосуються вимог до звітності аудиту
Функціонування банківської системи пов'язане з високими ризиками, а це означає, що аудит даної
сфери також пов'язаний з ризиками. При цьому складністю під час проведення банківського аудиту є
суцільний характер перевірки. Такий метод переважно застосовують під час перевірки касових операцій.
Так, з метою уникнення аудиторського ризику при аудиті касових операцій банку необхідно суцільно
аналізувати: облікову політику (первинні документи, регістри обліку), касові операції (рух готівки),
фінансову звітність тощо.
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У всіх інших галузях аудитори дотримуються вибіркового методу перевірки, але у разі проведення
банківського аудиту він може дати недостовірні результати, на підставі яких сформувати коректні
висновки буде неможливо.
Складовими аудиторського ризику в банківській системі є:
- ризик суттєвого спотворення, зумовлений особливостями банківської діяльності, його
організаційною структурою та ефективністю системи внутрішнього контролю;
- ризик засобів контролю, що передбачає нездатність системи бухгалтерського обліку та
внутрішнього контролю своєчасно ідентифікувати та виправити спотворення, наявні щодо залишку
коштів за рахунками бухгалтерського обліку або групи однотипних операцій;
- ризик невиявлення, що зводиться до нездатності аудитора отримати достатні та належні аудиторські
докази [8, с. 143].
З цієї причини під час проведення банківського аудиту банків мають активно поєднуватися обидва
методи перевірки - як вибірковий, так і суцільний. Перевірка діяльності банку за рахунок скорочення її
обсягів може призвести до підвищення ризику аудиторської перевірки саме за рахунок збільшення
ймовірності ризику невиявлення.
Станом на сьогодні склалися підходи та методики оцінки ризиків при здійсненні аудиту, в тому числі
і банківської діяльності. Так, зарубіжні аудиторські компанії мають відповідні методики оцінки ризиків,
затверджені на рівні фірми. Для українських аудиторських фірм це питання залишається на рівні
теоретичних викладок та їх застосування на практиці має місце лише в окремих випадках.
Оцінка аудиторського ризику, як в міжнародному аудиті, так і аудиті, що проводиться в Україні
відбувається за класичною моделлю, запропонованою АІСРА [9, c. 112]:
AР = ВР * РК * РН, (1)
AР – аудиторський ризик;
ВР – внутрішній (власний) ризик;
РК – ризик контролю (Control risk);
РН – ризик невиявлення.
Методами оцінки аудиторського ризику є: трирівнева шкала (рівень: низький; середній; високий),
чотирьохрівнева шкала (низький, середній, високий, максимальний), за теорією ймовірностей (інтуїтивна
оцінка), реальних явищ та події, що мають ймовірність, анкетування тощо [10, с. 39].
Розуміння аудиторами ризиків діяльності економічного суб'єкта пов'язане з плануванням ними отримання
додаткових аудиторських доказів у зв'язку з ймовірністю ризику суттєвого спотворення інформації у фінансовій
(бухгалтерській) звітності [10, с. 40]. Хоча до обов'язків аудиторів й не входять виявлення та оцінка всіх бізнесризиків банку, але вони повинні проаналізувати, як у них здійснюється процес оцінки ризиків, і які рішення
приймаються на цій основі. Від цього багато в чому залежать аудиторські висновки щодо ефективності
функціонування систем управління та внутрішнього контролю банків. А відтак, проведення максимально
розширеного аудиту банку надасть змогу зменшити аудиторський ризик.
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НАПРЯМИ ІНТЕГРАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР
Розвиток інфраструктури глобалізації фінансового ринку забезпечило необхідні умови для більш
тісної взаємодії ключових напрямків розвитку сфери світових фінансів. Тому тема обґрунтування
особливостей інтеграції банківської системи України у світовий фінансовий ринок є надзвичайно
актуальною та потребує подальшого дослідження.
Перед українською системою постала ціла низка проблем, основними з яких є такі: низький рівень
конкурентоспроможності банківського сектору; низька якість надання послуг за їх високої вартості;
недостатній рівень капіталізації. Вирішення зазначених проблем, що стримують розвиток банківського
сектору України, забезпечить його стабільність та ефективне функціонування економіки загалом [1].
Можливі три варіанти стратегії інтеграції банківської системи України у світовий фінансовий ринок:

Рис. 1. Запропоновані варіанти стратегії інтеграції банківської системи України у світовий
фінансовий ринок (авторський підхід)
Всі названі стратегії направлені на досягнення таких загальних цілей, як мінімізація витрат,
вдосконалення управління ризиками, досягнення більшої гнучкості в забезпеченні інтеграції банківської
системи України у світовий фінансовий ринок.
Наведемо концептуальні засади розробки стратегічних напрямків і програм розвитку банківської
системи України на міжнародному фінансовому ринку:
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1) облік еволюційних особливостей банківської системи, аналіз факторів розвитку банківської
системи, її системних властивостей, процесів і закономірностей циклічного розвитку банківської системи;
2) підхід до регулювання банківської системи, що передбачає регулювання процесів розвитку
банківської системи та діяльності кредитних організацій;
3) формування комплексу заходів щодо активізації механізмів підтримки стійкості банківської
системи. Це може сприяти більш чіткому обґрунтуванню розроблювальних стратегій і програм розвитку,
проектів перетворень і реформ банківських систем.
Варто відзначити, що перша запропонована стратегія інтеграції банківської системи України у
світовий фінансовий ринок полягає у тому, що у ході дослідження еволюції банківських систем важливе
значення має виявлення її закономірностей. Виходячи з розмежування закономірностей циклічного
розвитку банківської системи України, можна виділити дві основні групи еволюційних змін у вітчизняній
банківській системі: універсальні (властиві для еволюції економічних структур) та специфічні
(притаманні еволюції лише банківських систем) [2].
Друга стратегія інтеграції банківської системи України у світовий фінансовий ринок полягає в
обґрунтуванні специфіки системної організації банківської діяльності в Україні. Зокрема, роль
банківських реформ та викликаних ними інституційних змін може бути досліджена за такими напрямами:
регулювання банківської діяльності та розвиток взаємозв’язків між кредитними організаціями як підстави
для формування системної організації; зміна типів функціонування банківської системи; причини, умови
та зміст реформ, включаючи трансплантацію інститутів, масштабність та суттєвість реформ для
подальшого розвитку системи, інституційні зміни та дисфункцію інститутів. Зокрема, циклічні
закономірності розвитку української банківської системи досі є предметом поглиблених наукових
досліджень. Вирішення цього питання можливе на основі дослідження залучення української банківської
системи до довгострокових економічних циклів Н. Д. Кондратьєва, відповідності динаміки розвитку
банківської системи середньостроковим економічним циклам, а також розгляду питання про можливе
існування специфічних циклів, властивих розвитку самої банківської системи України.
Бачення перспектив і формування стратегій розвитку банківських систем неможливе без адекватної
оцінки як сучасного стану та проблем функціонування даних систем, а й іманентно властивих їм
особливостей і закономірностей розвитку, сформованих під час еволюції. Це зумовлює необхідність
формування концептуальних основ розробки стратегічних напрямів розвитку банківської системи з
урахуванням її еволюційних особливостей та на основі поглибленого аналізу динаміки показників,
включаючи комплекс заходів щодо структурної політики, регулювання процесів розвитку банківської
системи, підтримання її стійкості.
Побудова ефективних прогнозів та стратегій розвитку банківської системи потребує її всебічного
аналізу. Проте застосовувані нині вітчизняної методики аналізу ефективності банківської системи
України неможливо вирішити на основі оцінки всього комплексу завдань із поглибленим аналізом
системного характеру функціонування і довгострокової динаміки розвитку банківської системи. У зв’язку
з цим є важливим визначення напрямів удосконалення методологічних аспектів комплексного аналізу
української банківської системи.
Третя стратегія інтеграції банківської системи України у світовий фінансовий ринок ґрунтується на
особливостях застосування концептуальних основ формування перспективних напрямів та програм
розвитку банківських систем до сучасної української ситуації з урахуванням проблем територіального
розміщення кредитних організацій, що дозволяє підійти до розробки практичних рекомендацій щодо
формування стратегічних напрямів та програм розвитку української банківської системи у нинішніх
умовах. Рекомендації мають бути орієнтовані на регулювання процесів розвитку банківської системи,
облік іманентно властивих їй організаційних та інституційних особливостей, вирішення проблем
розвитку регіональних банківських мереж [2].
Отже, вихід української економіки на траєкторію інноваційного розвитку буде в значній мірі залежати
від ефективності банківського сектора. Акумулюючи заощадження населення, залучаючи кошти на ринках
капіталу і надаючи кредити підприємствам, вітчизняні банки покликані служити своєрідними локомотивами
модернізації. Потрібно змінювати фінансову політику в напрямку активного фінансування диверсифікації
виробництва, навіть за рахунок зменшення резервів і збільшення дефіциту бюджету. Грошово-кредитна
політика України повинна бути виваженою: з одного боку, щоб забезпечити послідовне зниження інфляції і
стабільність валютного курсу, з іншого – не надто жорсткою, щоб не гальмувати кредитування економіки, а
сприяти модернізації та переходу національного господарства України на інноваційний шлях розвитку.
Банківським установам України слід впроваджувати продуктивні стратегії розвитку, застосовувати інновації
в банківській сфері, створювати позитивний імідж окремо взятої фінансової установи з метою відновлення
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довіри збоку економічних суб’єктів та недопущення негативного впливу фінансової кризи на банківську
сферу і запобігання її наслідкам мають бути стратегічними завданнями як ризик-менеджменту банківських
установ, так і Національного банку та уряду країни, зацікавленої в стабільному функціонуванні банківської
системи, а отже і економіки в цілому.
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ПІДХОДИ ДО ОБМЕЖЕННЯ БОРГОВОГО ФІНАНСУВАННЯ В МЕЖАХ БНП
ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ
Наразі не існує єдиного та повністю дієвого підходу до обмеження боргового фінансування ні на
глобальному, ні регіональному рівнях. Та й саме питання ефективності також неоднозначне: обраний
метод може «викорінити» механізм надмірного використання внутрішньофірмових позик, натомість
через небажання БНП базуватись на території «незручної» податкової юрисдикції постраждає сама
країна. Тому радикальні підходи до обмеження боргового фінансування не є найкращим варіантом.
Наприклад, застосування податку у джерела (withholding tax) є дієвим підходом з точки зору збільшення
суми податків, але змушує БНП шукати інші країни/шляхи для зменшення оподаткування.
Виділяють три найбільш поширені підходи обмеження боргового фінансування, аналіз яких наведено нижче:
Таблиця 1
Переваги та недоліки основних підходів до обмеження боргового фінансування
Підходи
Переваги
Недоліки
 якісний, детальний;
 потребує проведення складного аналізу;
«принцип
витягнутої
 недискримінаційний;
 дорогий;
руки» (Arm’s Length
 враховує всі чинники відносно  вимагає кваліфікованих податкових
Principle)
кожного окремого випадку;
аудиторів
 простий у використанні;
 не завжди відображає реальну
 дає передбачуваний результат; економічну ситуацію;
Співвідношення
 не
враховує
форс-мажорні/
боргового до власного  не потребує значних витрат для
непередбачувані обставини;
капіталу (Debt-Equity Ratio) податкових органів та БНП
 може бути дискримінаційним та
необґрунтованим
 простий та зрозумілий;
 розглядає всі платежі по виплаті боргів
 враховує, що прибутковість є (включно з банківськими позиками та
Співвідношення суми
ключовим фактором взаємозв’язку корпоративними облігаціями);
нарахованих процентів
витрат на процентні виплати та  не зажди враховує фінансовий стан
до показника ЕВITDA
податкових відрахувань
компанії,
якій
необхідне
боргове
(Earnings Stripping Approach)
 не потребує значних витрат для фінансування, а також специфіку її
діяльності
податкових органів та БНП
Найбільш ефективним серед представлених підходів є співвідношення суми нарахованих процентів
до показника ЕВITDA, оскільки, на відміну від співвідношення боргового до власного капіталу, показник
EBITDA краще розкриває взаємозв’язок з борговим фінансування, аніж власний капітал. Він стає все
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більш популярним серед країн світу (майже всі європейські країни + США використовують його в якості
головного орієнтира).
Доцільним є міркування, що жоден з підходів не буде максимально дієвим, якщо
використовуватиметься в якості єдиного способу. Натомість комплексне застосування/поєднання методів
сприятиме зменшенню протиправного використання внутрішніх позикових механізмів.
Найбільш ефективним поєднанням доречно визнати Earnings Stripping Approach + Arm’s Length Principle.
З огляду на успішні практики країн складовими комплексного підходу мають стати:

встановлення мінімальної суми податкових відрахувань задля виключення малих підприємств
з невисоким ризиком (орієнтуючись на європейські практики, ця сума становить до 3 млн євро);
 у разі перевищення мінімальної суми встановлення співвідношення суми нарахованих процентів
до показника ЕВITDA (до 30%);
 можливість застосування принципу «витягнутої руки», якщо перші 2 пункти порушуються;
 запровадження податкової різниці щодо обмеження витрат від переоцінки фінансових
зобов’язань в іноземній валют;
 заборона боргового фінансування з країнами, де відсутній податок на прибуток (відкритими
офшорними зонами);
 включення правила «антитрикутнику» (anti-triangular rule) у двосторонні податкові угоди між
країнами, одна з яких надає податкові пільги. Даний крок практично унеможливлює використання схеми
«фінансова компанія + фінансовий відділ»;
 детальний аналіз усіх залучених агентів з точки зору пов’язаних осіб, поширення зазначених
правил на них.
В останнє десятиріччя спостерігається тенденція до внесення ґрунтовних змін і впровадження нових
правил та підходів щодо обмеження агресивного міжнародного податкового планування. Попри значні
зрушення в цьому напрямі, такі, як прийняття Дії 4 в рамках плану BEPS, питання боргового фінансування
в межах БНП залишається й досі актуальним та потребує розробки додаткових регулювань.
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ І ГОНКОНГУ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХНЬОГО РОЗВИТКУ
Гонконг - колишня британська колонія у Східній Азії. З 1997 року перебуває під спеціальним
адміністративним контролем Китаю, який є його єдиним сусідом. Країна керується принципом «одна країна,
дві системи», згідно з яким Китай надає Гонконгу високий рівень автономії та перенавчає економічну та
соціальну систему країни протягом 50 років з моменту передачі. На сьогоднішній день країна собою становить
вільну ринкову економіку, яка активно веде зовнішньоекономічну діяльність, в тому числі із Україною [1].
Розглядаючи структуру експорту та імпорту України та Гонконгу, можна відзначити, що у них є
кілька перспективних напрямків співпраці, зокрема: електрообладнання, продукція текстильної
промисловості, сільськогосподарська продукція тощо. Адже за останніми даними 2020 р. можна виділити
5 видів продукції, які найбільше імпортувалися Гонконгом: електричні машини, апарати та прилади та їх
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електричні частини (42,1%); телекомунікаційна, звукозаписувальна та відтворювальна апаратура
(15,1%); офісне устаткування та апарати для обробки даних (8,2%); різні промислові вироби (5,2%);
нерудні корисних копалин (3%). Водночас у структурі світового експорту України входять недорогоцінні
метали; агропродукція, масла, електричні машини, апарати та прилади, мінеральні продукти, харчові
продукти, хімічні продукти, продукти тваринного походження та текстильні матеріали. Виходячи із даної
структури, можна визначити, що найперспективнішими напрямками співпраці є постачання
електрообладнання, текстильної та сільськогосподарської продукції [2].
Загалом торговельно-економічне співробітництво між Україною та Гонконгом регулюється такими
документами:
- Угода між Державною фіскальною службою України та митним і акцизним департаментом
Гонконгу про співробітництво та взаємне адміністративне управління;
- Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Особливого адміністративного району
Китайської Народної Республіки про взаємне скасування візових вимог, підписана у 2010 році з метою
стимулювання руху туристів між обома Сторонами, а також ділових відносин;
- Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Особливого адміністративного району
Китайської Народної Республіки про морський транспорт, підписана в 2003 році і спрямована на розвиток
комерційного судноплавства між Договірними Сторонами [3].
Станом на 2020 рік Україна експортувала до Гонконгу товарів на 71 млн. доларів США, що на 13,1%
більше, ніж у 2019 році. Тому необхідно зробити все можливе, щоб легко переміщати товари до нашого
партнер. Згідно з наступною динамікою торговельних відносин між Україною та Гонконгом, ми бачимо
найбільш позитивну тенденцію від +20-40% за різними показниками [4].
Своєю чергою за 2020 рік Гонконг експортував до України товарів та послуг на суму 267,4 млн. дол.
США, що є на 7,7% більше за попередній рік. Проте даний обсяг не є найбільшим за історію відносин (у
2018 році обсяг складав 308,4 млн. дол. США). Враховуючи це, можна стверджувати, що Україна як
торгівельний партнер має широкі перспективи розвитку даного напряму [5].
Варто також розглянути власне найбільш експортовані та імпортовані товари між країнами. У 2020 році
Україна найбільше імпортувала телекомунікаційне, звукозаписувальне та відтворювальне обладнання (148,5
млн. дол. США); електричне устаткування та апарати (36,5 млн. дол. США); офісне устаткування (8,2 млн.
дол. США); продукцію текстильної промисловості (6,3 млн. дол. США). Своєю чергою ми експортували до
Гонконгу такі продукти: машини та обладнання для виробництва електроенергії (35,8 млн. дол. США); м'ясо
та м'ясні продукти; тютюнові вироби; залізо та сталь; молочні продукти та пташині яйця [5].
Враховуючи структуру українського експорту та імпорту Гонконгу, та безпосередню торгівлю між
ними, можна дослідити та визначити перспективні напрямки розвитку економічних відносин. Тут важливо
враховувати існуючі асортименти товарів між цими двома країнами. Серед них Україна експортує:
1) Шоколад (какаопродукти) і кондитерські вироби. У 2020 році загальний експорт українських солодощів
становив 451,7 мільйонів доларів. Участь у HKTDC Food Expo 2017 викликала інтерес покупців та
дистриб’юторів з Гонконгу, Китаю, Південної Кореї до української солодкої продукції. Вихід на азіатські ринки
шоколаду має різні причини: ринки досить гнучкі, різноманітні торгові партнери. Але варто звернути увагу на
особливості споживчих ринків (наприклад, у Китаї шоколад вважається сезонним продуктом, тому роздрібні та
оптові покупці з Гонконгу зацікавлені в перевезенні дрібних батончиків лише з вересня по березень) [4;6];
2) Вода і спирт. Україна є значним гравцем на ринку безалкогольних та алкогольних напоїв у світі. У
2020 році Україна експортувала цих видів продукції на суму 223,7 млн доларів, і є ще багато можливостей
для зростання. Тому це перспективний сектор – експорт української мінеральної води до Гонконгу, де
проводиться пакування та маркування. Зараз ця країна стикається з дефіцитом чистої питної води, що
свідчить про необхідність диверсифікації імпорту води. Український ринок мінеральної води досить
сильний: дешевизна, темпи зростання – 10-11% на рік, широкий асортимент продукції [4;6];
3) Свинина. Україна збільшила експорт свинини. У 2020 році на зовнішні ринки продано продукції на
6,3 млн доларів США, що на 1 млн доларів більше за 2019 рік. Протягом останніх років Гонконг стабільно
знаходився у трійці лідерів серед імортерів свинини із нашої країни [4;6].
Слід також зазначити, що торговельне співробітництво між Гонконгом має не лише взаємну вигоду, а й
зміцнює позиції обох країн на світовому ринку. Для кращого розуміння слід розглянути такий SWOT-аналіз [6]:
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Таблиця 1.
SWOT-аналіз економічної співпраці між Україною та Гонконгом [6]
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сильні сторони
Географічне розташування України
Розвинена ринкова інфраструктура
Висока кваліфікація робочої сили в Україні
Зростаюча продуктивність робочої сили в Україні
Наявність фінансових можливостей у Гонконгу
Можливості
Розширення експортоорієнтованого виробництва
Інвестиційна співпраця
Обміни технологіями
Розвиток посередницької діяльності
Розвиток регіональних та світових бізнес відносин
Потенціал розвитку морської логістики

1.
2.
3.
4.

Слабкі сторони
Логістичні обмеження
Міжкультурні бар’єри
Валютні правила (регулювання)
Митні питання

Загрози
1. Мінливість зовнішніх ринків
2. Непередбачувані суворі погодні умови для
агропромислового сектору
3. Коливання світового попиту на продукцію
сільського господарства

Як ми можемо побачити, серед головних переваг та можливостей в основному можна виділити: сприятливе
географічне розташування України, яка має потенціал бути так званими «торгівельними воротами» між
Європою та Азією; висока кваліфікація та продуктивність робочої сили; наявність можливостей у Гонконгу
інвестувати та наявність можливостей в України активно залучати фінансові кошти з-за кордону.
Щодо небезпек та можливостей, то основні недоліки зосереджені в нормативно-правових аспектах,
та зовнішньому регулюванню економічних відносин. Також зазначається нестабільність окремих
світових ринків, що не в останню чергу спричинено непередбачуваними природніми факторами.
Підсумовуючи все вище згадане, можна стверджувати, що Гонконг як окрема адміністративна
одиниця є досить потужною економічною системою. Між Україною та Гонконгом вже тривалий час
ведеться торгівельна діяльність, основою якого становить різного роду електроустаткування, текстильна
промисловість, продукція сільського господарства. Враховуючи стабільні показники росту торгівельних
значень між країнами та проведений SWOT-аналіз, перспективи розвитку як дипломатичних, так і
економічних відносин із цією країною безумовно можна вважати перспективним напрямком.
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4 курс, 281 Публічне управління та адміністрування, факультет управління та економіки
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
ПРОЗОРІСТЬ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ
Прозорість місцевих фінансів є одним із найважливіших чинників побудови демократичного суспільства з
високим рівнем довіри населення до влади. Демократичні зрушення в країні відбудуться лише в тому випадку,
якщо громадяни сприйматимуть місцеве самоврядування як повністю прозору та контрольовану діяльність.
Процес децентралізації - це реструктуризація або реорганізація влади, що призводить до системи
спільної відповідальності установи на всіх рівнях влади (центральної, регіональної, місцевої) і відповідно
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до принципу субсидіарності підвищує якість і ефективність системи управління і, таким чином,
забезпечує прозорість бюджетної системи.
Громадяни зможуть підтримувати та співпрацювати з владою, якщо вона інформуватиме їх про всі
види громадської діяльності, наприклад:
 прийняття рішень;
 фінансова звітність;
 планування;
 витрати і доходи місцевого бюджету тощо.
Прозорість формування та використання місцевих фінансових ресурсів є найбільш чутливим питанням.
Підходячи до прозорості місцевих бюджетів, варто проаналізувати існуюче національне законодавство.
З 2002 року в Україні прийнято понад 30 різних нормативно-правових актів, що визначають порядок
доступу та оприлюднення інформації про використання державного та місцевого бюджетів. Про це
йдеться у статті 7 Бюджетного кодексу України, де одним із важливих принципів української бюджетної
системи визнається інформування суспільства про державний та місцевий бюджет, а також відкритість
інформації щодо бюджетного процесу на всіх рівнях бюджетної системи [1].
До останніх належить Закон України «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість
використання публічних засобів», відповідні нормативні акти Кабінету Міністрів України, а також
стратегічні урядові документи.
Перераховані прозорість та відкритість є основними передумовами для об'єднання громад, тому
місцева влада та безпосередньо самі громади також мають прийти до розуміння того, що відкритість та
прозорість бюджетної інформації є наріжним каменем ефективності її функціонування [2, c. 143].
Прозорість означає:
 доступ до змін бюджету;
 наповнення кабінетів на E-Dati;
 публічні звіти про виконання бюджету;
 збір пропозицій від громадян.
11 лютого 2016 Кабінет Міністрів ухвалив Концепцію створення інтегрованої інформаційноаналітичної системи «Прозорий бюджет».
Одна з основних задач системи «Прозорий бюджет» - автоматизувати бюджетний процес та
викорінити корупційну складову в цьому процесі. Інформаційно-аналітична система «Прозорий бюджет»
забезпечує прозорість бюджетних процесів та процедур на державному та місцевому рівнях, а також
дозволяє громадянам контролювати використання коштів розпорядниками, одержувачами бюджетних
коштів, державними підприємствами, Пенсійним фондом та Фондом соціального страхування [3].
На сьогоднішній день, успішно діє електронний майданчик про публічні закупівлі «Prozorro», завдяки
якому організації громадянського суспільства, медіа, науковці та пересічні громадяни можуть:
 отримати інформацію про поточний рівень прозорості свого місцевого бюджету;
 порівняти рівень прозорості місцевих бюджетів одного рівня;
 використовувати візуальні матеріали результатів оцінювання місцевих бюджетів;
 використовувати текстові матеріали результатів оцінювання місцевих бюджетів.
У той же час, органи місцевого самоврядування завдяки платформі можуть:
 отримати оцінку поточного рівня прозорості свого місцевого бюджету та вичерпний перелік
експертних рекомендацій для підвищення поточного рівня прозорості;
 ознайомитись з практиками забезпечення прозорості місцевого бюджету, які використовують
інші органи місцевого самоврядування, які пройшли оцінювання;
 порівняти поточний рівень прозорості свого місцевого бюджету, з рівнем прозорості інших
місцевих бюджетів аналогічного рівня.
Прозорість бюджету дає змогу отримати доступ громадянам до інформації про публічні кошти на всіх
стадіях планування та використання, що в результаті сприяє підвищенню інвестиційної привабливості
країни за рахунок більш відкритої політики уряду, зменшує вірогідності зловживань та вчинення
корупційних дій на всіх етапах бюджетного процесу.
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СПІВПРАЦЯ БІЗНЕСУ І ДЕРЖАВИ ЯК СПОСІБ ПОДОЛАННЯ
РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ В КРАЇНІ
Справжнім викликом для будь-якої країни стало оголошення 11 березня 2020 року Всесвітньою
організацією охорони здоров’я коронавірусу пандемією, що призвело до паралізації економіки всього світу.
Навіть країни, що мають значний вплив та можливості виявилися не готові до такого розвитку подій і зараз
переживають економічну та фінансову кризи. Масове поширення хвороби спричинило застій господарського
сектору, перерозподіл пріоритетів фінансування медицини та соціальної сфери, простій виробництв, зміни
логістики, різке зростання рівня безробіття тощо. Негативний вплив на український ринок праці проявився через
пряму тимчасову заборону або ж обмеження певних видів економічної діяльності в Україні та обмеження
трудової міграції з України закордон, зміну (переважно зменшення) попиту на різні товари й послуги
вітчизняних підприємств в Україні та закордоном, що відповідним чином змінювало потребу в послугах робочої
сили. За даними Державної служби статистики, у період з І кварталу 2016 р. до І кварталу 2020 р. включно рівень
безробіття населення України знаходився в межах 7,3–10,1 %. У І кварталі 2020 р., наприкінці якого й
було запроваджено карантин в країні, рівень безробіття населення віком 15–70 років становив 8,6 %.
Однак у І кварталі 2019 р. рівень безробіття населення України даної вікової категорії становив 9,2 %[1].
Обставини, які склалися змушують вдосконалювати існуючі та шукати нові шляхи припинення зростання рівня
безробіття, які мають сприяти відновленню та розвитку бізнесу.
Аналізуючи питання оптимізації діяльності малого та середнього бізнесу в кризових умовах, слід
зазначити необхідність спрощення входження на ринки та зменшення кількості адміністративних бар’єрів
для здійснення підприємницької діяльності. Це означає спрощення системи:
 отримання доступу до ресурсів і прав власності на них (реєстрація підприємства, реєстрація змін
в статусі підприємства, його уставних документах);
 набуття права на здійснення господарської діяльності (отримання ліцензії, реєстр товарів,
сертифікація послуг);
 здійснення поточної господарської діяльності (узгодження рішень з контролюючими
організаціями, санкції за порушення встановлених правил, пільгування).
За даними рейтингу Світового банку «Doing Business» в 2020 році Україна посіла 64 місце серед країн
Європи та Центральної Азії за показником складності реєстрації нових підприємств, що відображає
сприятливість бізнес-клімату, складність започаткування та ведення господарської діяльності без
надмірного втручання з боку держави в умовах ринкової конкуренції[2]. Покращити цю позицію можна
завдяки поступовому скороченню кількості дозволів, ліцензій, зменшенню кількості та спрощенню
дозвільних процедур, розширенню застосування декларативного принципу започаткування
підприємницької діяльності, що в свою чергу дасть змогу збільшити кількість робочих місць для
населення за рахунок збільшення суб’єктів малого і середнього підприємництва.
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Однією з необхідних умов для розвитку національної економіки як основи забезпечення
продуктивної зайнятості та зменшення рівня безробіття є збільшення інвестицій в інфраструктуру.
Створення нових робочих місць та покращення умов ведення бізнесу можливе за рахунок реалізації
проектів державно-приватного партнерства. Такі заходи спрямовані на встановлення вигідної взаємодії
між державним та приватним партнерами шляхом об'єднання ресурсів і розподілу між ними винагороди
та ризиків з метою реалізації інвестиційно вигідних проектів. Співпраця держави та приватного сектору
економіки сприяє вирішенню соціально-економічних проблем і покращенню інвестиційної
привабливості України. У той же час впровадження системи ДПП відкриває нові можливості для малого
і середнього сегменту бізнесу та розвитку нових ринків. Важливим є те, що створення дієвого симбіозу
держави і бізнесу та залучення на український ринок нових інвесторів сприяє розвитку довіри зарубіжжя
до інвестиційного клімату в Україні.
Одним із найбільш дієвих інструментів поновлення діяльності, подальшого розвитку економіки країни та
стимулювання суб’єктів малого і середнього підприємництва є податкові інструменти. У даній економічній
ситуації актуальним є створення нової гнучкої системи оподаткування та адміністрування податкових платежів
для виходу бізнесу та економіки України з теперішньої кризи і реалізації заходів пом’якшення негативних її
наслідків та для профілактики виникнення подібних ситуацій в майбутньому. Це можуть бути заходи
спрямовані на зменшення податкового навантаження на бізнес задля створення нових робочих місць:
 скасування на певний період суворих умов проведення податкових платежів;
 пільги для підприємств, зареєстрованих в малих містах, депресивних регіонах, та прикордонних
областях, з яких найбільше жителів від’їжджає на заробітки за кордон;
 зменшення або відміна на встановлений період податку з прибутку підприємств при повному
відновленні діяльності;
 інші податкові пільги, які дозволять швидко відновити та збільшувати темпи розвитку малого та
середнього бізнесу.
Прикладом позитивних результатів від активної підтримки державою малого бізнесу в умовах
пандемії є державна програма «Доступні кредити 5-7-9%», що була запроваджена за ініціативи
Президента України та Кабінету Міністрів України. Прес-служба Мінфіну звітує про надання 1570
кредитів на загальну суму 3 млрд 265 мільйонів гривень, що дало змогу зберегти понад 172 тисячі робочих
місць та створити понад 19 тисяч нових[3].
Думати про те, як країна має жити після карантину треба негайно. Сьогодні, як ніколи раніше, бізнес
чекає від влади реальних дій. Варто зазначити, що ініціатором і основною рушійною силою змін зазвичай
виступає держава. Ефективне партнерство будується лише за умови зацікавленості кожної зі сторін у
результаті спільної діяльності. Для держави важливе зростання робочих місць, бо це – збільшення
кількості податкових надходжень. У наявності сприятливого інвестиційного клімату мають бути
зацікавлені однаково як державні, так і підприємницькі структури. Тому варто визначитися з стратегіями,
цілями перетворень та кроками їх реалізації. Серед основних напрямів подолання кризи безробіття можна
виділити: пріоритетність інвестування сегменту малого бізнесу, подолання адміністративних бар’єрів,
створення гнучкої системи оподаткування та налагодження державно-приватного партнерства. Тільки
цілеспрямоване активне підвищення рівня зайнятості населення на діючих і на новостворених
високоефективних робочих місцях допоможе вивести економіку з глухого кута, дати простір розвитку
для ринкових і соціальних перспектив.
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ОСОБЛИВОСТІ СПИСАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В ПЕРІОД
КАРАНТИНУ
В сучасних умовах господарювання одним з найскладніших та суперечливих питань ведення
фінансового обліку на підприємствах є облік дебіторської заборгованості. Дана проблема, насамперед,
виникає через неплатоспроможність контрагентів.
Слід зазначити, що дебіторська заборгованість – це сума, що нараховується підприємству від покупців
за товари, роботи чи послуги, котрі були попередньо продані в борг. В балансі заборгованість визнається, як
актив, проте дана ситуація можлива лише за умови, якщо існує ймовірність отримання підприємством в
подальшому економічних вигод та може бути достовірно визначена сума дебіторської заборгованості [1].
Одночасно з визнанням дебіторської заборгованості також здійснюється її класифікація за такими критеріями, як:
 термін погашення, а також зв’язок з операційним циклом;
 об’єкти щодо яких виникла дебіторська заборгованість;
 своєчасність погашення заборгованості.
Відповідно до НП(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» довгостроковою дебіторською
заборгованістю вважається сума заборгованості, котра не виникає в ході операційного циклу, а також буде
погашена в період після дванадцяти місяців з дати балансу [1].
Поточна дебіторська заборгованість – це сума заборгованості, котра виникає в процесі нормального
операційного циклу та буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу [1]. Проте, якщо до поточної
дебіторської заборгованості відносяться заборгованості зі строком погашення до дванадцяти місяці, та більше
дванадцяти місяців з дати балансу, то дану інформацію потрібно розкрити у примітках до фінансової звітності.
У разі, коли існує впевненість в неповерненні поточної дебіторської заборгованості, або за даною
заборгованістю минув строк позивної даності, то така дебіторська заборгованість визначається, як безнадійна.
Відповідно до ст.257 Цивільного кодексу України (далі ЦКУ) строк позовної давності по безнадійній
дебіторській заборгованості становить три роки. Проте на початку карантину до ЦКУ було внесено п.12
Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» відповідно до якого даний термін продовжується. Тому,
наприклад, якщо термін давності, а саме три роки, в частині дебіторської заборгованості спливає в момент
дії карантину, то строк давності буде вважатись не завершеним та продовжуватиметься далі. Відповідно
списання даної заборгованості з балансу буде можливим лише після того, як відбудеться досягнення трьох
років, після закінчення карантинного терміну.
Слід звернути увагу на те, що пам’ятати про дану норму необхідно не тільки у ситуації, коли
закінчення терміну позовної давності припадає на період карантину, але й коли безпосередньо перебіг
позовної давності припадає на дні карантину.
Термін позовної давності продовжено на весь період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів
України з метою запобігання поширенню хвороби (COVID-19), проте слід пам’ятати, якщо карантин буде
продовжений, тоді цей же підхід застосовується до нової дати закінчення карантину.
Відповідності до ч.1 ст.254 ЦКУ термін, котрий визначений роками, буде спливати у відповідний
місяць та число останнього року строку [2].
В загальному ЦКУ передбачає або зупинення, або переривання строку позовної давності. Проте,
очевидно, що при продовженні строків позовної давності потрібно керуватися тими ж правилами, що й
для зупинення перебігу строку позовної давності.
Зупинення перебігу строку позовної давності відповідно до ст. 263 ЦКУ полягає в тому, що:
— перебіг строку позовної давності зупиняється на весь період існування обставин для зупинення
перебігу строку позовної давності;
— з дня припинення обставин, які стали підставою для зупинення перебігу строку позовної давності,
а саме з моменту припинення карантину — перебіг строку позовної давності продовжується з
урахуванням строку, який минув до його зупинення [2].
Тому в момент визначення правил позовної давності по безнадійній дебіторській заборгованості
обов’язково необхідно враховувати положення ЦКУ про термін продовження від час дії карантину.
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КОЕФІЦІЄНТ КОРЕЛЯЦІЇ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В ФІНАНСОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Розуміння кореляції
Коефіцієнт кореляції ( ρ ) — це міра, яка визначає ступінь пов’язаного руху двох різних змінних.
Найпоширеніший коефіцієнт кореляції, генерований кореляцією Пірсона продукт-момент,
використовується для вимірювання лінійного зв’язку між двома змінними. Однак у нелінійному
відношенні цей коефіцієнт кореляції не завжди може бути придатною мірою залежності.
Можливий діапазон значень коефіцієнта кореляції становить від -1,0 до 1,0. Іншими словами,
значення не можуть перевищувати 1,0 або бути меншими за -1,0. Кореляція -1,0 вказує на ідеальну
негативну кореляцію , а кореляція 1,0 вказує на ідеальну позитивну кореляцію . Якщо коефіцієнт
кореляції більше нуля, це позитивний зв’язок. І навпаки, якщо значення менше нуля, це від’ємне
співвідношення. Нульове значення вказує на відсутність зв’язку між двома змінними.
Кореляція та фінансові ринки
На фінансових ринках коефіцієнт кореляції використовується для вимірювання кореляції між двома
цінними паперами. Наприклад, коли дві акції рухаються в одному напрямку, коефіцієнт кореляції
додатний. І навпаки, коли дві акції рухаються в протилежних напрямках, коефіцієнт кореляції негативний.
Якщо коефіцієнт кореляції двох змінних дорівнює нулю, лінійної залежності між змінними
немає. Однак це лише для лінійного співвідношення. Цілком можливо, що змінні мають сильний
криволінійний зв’язок. Коли значення ρ близьке до нуля, зазвичай між -0,1 і +0,1, кажуть, що змінні не
мають лінійного зв'язку (або дуже слабку лінійну залежність).
Наприклад, припустимо, що ціни на каву та комп’ютери спостерігаються та мають кореляцію +,0008. Це
означає, що між двома змінними немає кореляції або зв’язку.
Обчислення ρ
Коваріація двох змінних в питанні повинні бути розраховані , перш ніж кореляція може бути
визначена. Далі потрібно стандартне відхилення кожної змінної . Коефіцієнт кореляції визначається
шляхом ділення коваріації на добуток стандартних відхилень двох змінних.
Стандартне відхилення — це міра дисперсії даних від середнього значення. Коваріація - це міра того,
як дві змінні змінюються разом. Однак його величина необмежена, тому її важко інтерпретувати. Нормована
версія статистики розраховується шляхом ділення коваріації на добуток двох стандартних відхилень. Це
коефіцієнт кореляції.
𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑌)
Співвідношення = 𝜌 =
𝜎𝑋 𝜎𝑌

Позитивна кореляція
Позитивна кореляція — коли коефіцієнт кореляції більше 0 — означає, що обидві змінні рухаються в
одному напрямку. Коли ρ дорівнює +1, це означає, що дві порівнювані змінні мають ідеальний
позитивний зв’язок; коли одна змінна рухається вище або нижче, інша змінна рухається в тому ж
напрямку з такою ж величиною.
Чим ближче значення ρ до +1, тим сильніша лінійна залежність. Наприклад, припустимо, що значення
ціни на нафту безпосередньо пов’язане з ціною квитків на літак з коефіцієнтом кореляції
+0,95. Взаємозв'язок між цінами на нафту і вартістю авіаквитків має дуже сильну позитивну
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кореляцію, так як значення близьке до +1. Отже, якщо ціна нафти знижується, то знижуються й
авіаквитки, а якщо нафта зростає, то й ціни на квитки на літак.
Розуміння кореляції між двома акціями (або однією акцією) та їх галуззю може допомогти інвесторам
оцінити, як акція торгується порівняно з аналогами. Усі види цінних паперів, включаючи облігації, можна
порівняти з коефіцієнтом кореляції.
Негативна кореляція
Від’ємна (зворотна) кореляція виникає, коли коефіцієнт кореляції менший за 0. Це свідчить про те,
що обидві змінні рухаються в протилежному напрямку. Коротше кажучи, будь-яке значення між 0 і -1
означає, що два цінні папери рухаються в протилежних напрямках. Коли ρ дорівнює -1, кажуть, що
відношення повністю негативно корелює.
Коротше кажучи, якщо одна змінна збільшується, інша змінна зменшується з такою ж величиною (і
навпаки). Однак ступінь негативної кореляції двох цінних паперів може змінюватися з часом (і вони
майже ніколи не корелюють у точності весь час).
Коефіцієнт лінійної кореляції
Коефіцієнт лінійної кореляції – це число, обчислене на основі даних, яке вимірює силу лінійного
зв’язку між двома змінними: x та y. Знак коефіцієнта лінійної кореляції вказує напрямок лінійного
співвідношення між x і y. Коли r (коефіцієнт кореляції) близький до 1 або −1, лінійна залежність є
сильною; коли він близький до 0, лінійна залежність слабка.
Навіть для невеликих наборів даних обчислення для лінійного коефіцієнта кореляції можуть бути
занадто довгими, щоб виконувати їх вручну. Таким чином, дані часто підключаються до калькулятора
або, швидше за все, до комп’ютерної чи статистичної програми, щоб знайти коефіцієнт.
Коефіцієнт Пірсона
Як розрахунок коефіцієнта Пірсона, так і базова лінійна регресія є способами визначити, як статистичні
змінні лінійно пов’язані. Однак ці два методи відрізняються. Коефіцієнт Пірсона є мірою сили та напряму
лінійного зв’язку між двома змінними без припущення про причинно-наслідковий зв’язок. Коефіцієнт Пірсона
показує кореляцію, а не причинно-наслідковий зв'язок. Коефіцієнти Пірсона коливаються від +1 до -1, причому
+1 означає позитивну кореляцію, -1 - негативну кореляцію, а 0 - відсутність зв'язку.
Проста лінійна регресія описує лінійний зв’язок між змінною відповіді (позначається y) і
пояснювальною змінною (позначається x) за допомогою статистичної моделі. Для прогнозування
використовуються статистичні моделі.
У фінансах, наприклад, кореляція використовується в кількох аналізах, включаючи розрахунок
стандартного відхилення портфеля. Оскільки це займає багато часу, кореляцію найкраще обчислювати за
допомогою програмного забезпечення, такого як Excel. Кореляція поєднує статистичні поняття, а саме
дисперсію та стандартне відхилення. Дисперсія — це дисперсія змінної навколо середнього, а стандартне
відхилення — це квадратний корінь дисперсії.
Література:
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ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ПРИБУТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РИНКОВОЇ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНІ
У ринковій економіці в Україні прибуток відіграє головну роль у системі економічних показників.
Він являє собою кінцевий фінансовий результат, що характеризує виробничо-господарську діяльність
всього підприємства, тобто складає основу економічного розвитку підприємства. Зростання прибутку
створює фінансову основу для самофінансування діяльності підприємства, здійснення розширеного
відтворення. Завдяки цьому виконується частина зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими
підприємствами. Таким чином, прибуток стає найважливішим для оцінки виробничо-фінансових
показників підприємства. Він характеризує оцінку його ділової активності та фінансового благополуччя.
У діяльності будь-якого суб'єкта господарювання в умовах ринкової економіки прибуток відіграє
одну з головних ролей. Є одним з основних джерел фінансування діяльності підприємства, його
інвестиційного та інноваційного розвитку, засобом стимулювання працівників, а також формування
дохідної частини бюджетів різних рівнів.
В умовах ринкової економіки окремі теоретичні висновки та методологічний інструментарій щодо
управління прибутком підприємства потребують уточнення та конкретизації. На сьогодні не існує
єдиного розуміння сутності прибутку, методологічних основ системного управління прибутком
підприємств, врахування фактора ризику в процесі отримання прибутку, удосконалення методичного
інструментарію розподілу прибутку та контролю за його використанням. [1, с. 130]. Виняткова важливість
прибутку для самого підприємства та держави визначає значний і постійний інтерес вчених і практиків.
Теоретико-методологічні основи управління прибутком підприємства досліджуються в працях
сучасних вітчизняних економістів та зарубіжних вчених минулого. Так, А. Сміт розглядав прибуток, поперше, як результат праці робітника, оскільки вартість, яку він додає до вартості матеріалів, розбивається
на дві частини: оплату його праці і прибуток підприємця; по-друге, в результаті функціонування капіталу.
Д. Рікардо вважав, що розмір прибутку залежить від заробітної плати: прибуток зростає, якщо заробітна
плата зменшується. Одним з основних факторів збільшення прибутку є суспільна продуктивність праці, яка,
збільшуючись, призводить до зниження вартості робочої сили. За Карлом Марксом, прибуток є
перетвореною формою додаткової вартості. Він обґрунтував положення про те, що жива праця створює нову,
збільшену вартість. На думку Й. Шумпетера, підприємці – це новатори, які розробляють нові технології.
Саме завдяки їх внеску в організацію виробництва збільшується прибуток [4, с. 223]. Мамедов розглядає
прибуток як перевищення доходу від реалізації товарів (послуг) над витратами (капіталом) [5, с. 361].
Прибуток як економічна категорія – це грошовий вираз величини реалізованого чистого доходу, основна
форма грошових заощаджень суб’єктів господарювання. Він характеризує фінансовий результат
підприємницької діяльності підприємства, є показником, який найбільш повно відображає ефективність
виробництва, обсяг і якість реалізованої продукції, рівень її собівартості, стан продуктивності праці.
Прибуток є одним з основних джерел фінансових ресурсів підприємств, формування централізованих і
децентралізованих фондів фондів. За рахунок прибутку відбувається формування значного обсягу
бюджетних ресурсів держави, здійснюється фінансування розширення підприємств, матеріальне
стимулювання працівників, вирішення соціально-культурних заходів тощо. не лише трудові колективи
підприємств, а й держава в цілому мають бути зацікавлені в отриманні прибутку [6, с. 48]. С. В. Мочерний
вважає, що прибуток є основною метою діяльності капіталістичного підприємства, яка реалізується в процесі
виробництва і реалізації товарів і послуг з використанням найманої праці, діяльності самих підприємств,
синергетичного ефекту, отриманого від взаємодії працівників із засобами. виробництва, а також виражає
певну сукупність відносин економічної власності при здійсненні названих видів діяльності та праці [3, с. 330].
Основна частина фінансових ресурсів держави, регіональних та місцевих органів влади формується за
рахунок відрахувань від прибутку до бюджету, а також темпів економічного розвитку країни, окремих
регіонів, збільшення суспільного багатства і, зрештою, збільшення рівень життя населення значною мірою
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залежить від їх підвищення. Прибуток – це різниця між сумою доходу та збитків, отриманих від різних
господарських операцій. Саме тому він характеризує кінцевий фінансовий результат діяльності підприємств.
Основним показником прибутку, що використовується для оцінки виробничо-господарської
діяльності, є: балансовий прибуток, прибуток від реалізації продукції, валовий прибуток,
оподатковуваний прибуток, прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, або чистий
прибуток. Оскільки основну частину прибутку підприємство отримує від реалізації виробленої продукції,
розмір прибутку знаходиться під впливом численних факторів: зміни обсягу, асортименту, якості,
структури виробленої та реалізованої продукції, собівартості продукції. окремі продукти, рівень цін,
ефективність використання виробничих ресурсів.
Підприємства прагнуть стабілізувати ціни, прибутковість і позицію на ринку. Вони намагаються
уникати зниження цін, щоб не створювати «цінові війни». Підприємство відмовляється підвищувати ціни,
побоюючись, що занадто висока ціна може залучити нових конкурентів із сусідніх ринків. І, нарешті, чи
можна органічно використовувати показник прибутку як об’єктивний критерій перспектив бізнесу?
Прибутки, як і відносні показники, такі як рентабельність інвестицій, вимірюють минулі результати
діяльності компанії, але не її майбутній потенціал. Орієнтація на прибутковість як на головну мету
неминуче породжує специфічний стиль керівництва, орієнтований на короткостроковий успіх, який
готовий поставити довгострокову конкурентоспроможність підприємства на вівтар короткострокового
прибутку. Менеджери знають, як легко підвищити поточні доходи, скорочуючи витрати, знижуючи
витрати на розробку нового продукту та підтримку бренду, а також обмежуючи інвестиції. Насправді
більшість із цих програм підвищення прибутковості є не що інше, як марна трата активів компанії. Замість
того, щоб сигналізувати про збільшення потенціалу, швидке збільшення прибутків часто скоріше
підриває майбутній розвиток підприємства. В управлінні існує так звана організмічна теорія, згідно з якою
підприємство порівнюють з живим організмом. І для підприємства, і для організму основні цілі діяльності
формуються з точки зору виживання та розвитку. Прибуток порівнюється з киснем, необхідним для
підтримки життя живого організму. Проте людина не ставить кисень за мету своєї діяльності (тут, однак,
є негласне припущення – кисень не є обмеженим ресурсом). З цього випливає, що отримання,
максимізація прибутку є, швидше, не метою, а умовою досягнення цілей виживання та розвитку [2, с. 90].
Таким чином, можна зробити висновок, що в сучасних умовах значення прибутку як об’єкта
розподілу створеного у сфері матеріального виробництва чистого прибутку між підприємствами та
державою, різними галузями господарства та підприємствами однієї галузі, між сферою матеріального
виробництва, між підприємствами та державою, різними галузями народного господарства та
підприємствами тієї ж галузі, зростає у зв’язку з підвищенням кваліфікації прибутку. матеріального
виробництва та невиробничої сфери, між підприємствами та його працівниками. Оскільки прибуток – це
різниця між обсягом продукції та її собівартістю, то її величина і темпи зростання залежать від тих самих
трьох первинних факторів виробництва, які впливають на прибуток через систему показників
виробництва промислової продукції та собівартості продукції.
Таким чином, прибуток відіграє вирішальну роль у стимулюванні подальшого підвищення
ефективності виробництва, підвищенні матеріальної зацікавленості працівників у досягненні високих
результатів свого підприємства. Подальше посилення розподільчої та стимулюючої ролі прибутку
пов'язане з удосконаленням механізму її розподілу.
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ІСТОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ, ПЕРЕРОБКА ТА ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ КАВУНІВ
Вирощування баштанних культур в Україні має історичний досвід, вони мають широкий попит
населення в харчуванні, з ними пов’язані традиційні культури українського народу. Наукове забезпечення
розвитку галузі баштанництва спрямоване на вирішення актуальних питань, розроблення
високоефективних, ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій вирощування баштанних
культур на основі використання нових селекційних досягнень, технологій виробництва і переробки
продукції для щорічного забезпечення виробництва в Україні.
Актуальним залишається питання походження кавунів, неповної мірою розкриті їх лікувальні
властивості та технологія переробки.
Кавун звичайний відноситься до трав'янистих однорічних рослин класу дводольних. Вони
характеризуються кулястою, овальною, циліндричною або сплющеною формою. До найпоширеніших
сортів належать астраханський, монастирський, комишинський, херсонський, моздокський та ін.
Описуючи стародавніх предків кавунів, дослідники називають південноафриканську лимонну диню,
білонасіннєву диню егузі, батьківщиною якої є Західна Африка, що росте в Судані та Єгипті. Опис плодів
знайдено на стародавніх папірусах та у медичних трактатах. Малюнки – на стінах єгипетських гробниць,
насіння – у царських усипальницях. Єгиптяни почали вирощувати гіркі та дрібні «зелені овочі», тому що
це могла бути здатність утримувати воду. З Єгипту культура розповсюдилася до Персії, Палестини, на
Аравійський півострів.
У кулінарії Стародавнього Риму кавуну відводилася роль десерту. Навіть Вергілій згадував про нього
у своїх віршах, а Пліній Старший в енциклопедії «Природна історія» дав опис кавуна як охолоджуючого
елемента для продуктів. У документальних артефактах початку нової ери описовий портрет кавуна гарбуза з жовтою м'якоттю. Жовтогарячим він зображений і на візантійській мозаїці (425 р. н.е.). У ході
селекції кавуну почали надавати червоного забарвлення. Колір м'якоті змінювався в міру набуття більшої
солодкості. В одному з єврейських текстів І ст. н.е. поряд з плодами інжиру, винограду та гранату,
культура згадується у списку сплати десятини.
У VII ст. баштанну культуру вже вирощували в Індії, а в X столітті вона з’явилася у Китаї, де стала
називатися «динею Заходу». Як культура із зеленою смугастою шкіркою та червоною м'якоттю, вперше кавун
описаний у знаменитому медичному трактаті про здоровий спосіб життя Tacuinum sanitatis (XIV ст.). Ця
ілюстрована книга базувалася на рукописах багдадського лікаря та вченого Ібн Бутлана (XI ст.). Іспанці відкрили
для себе кавун під час хрестових походів і привезли екзотичний вид до Південної Європи. Але лише у XVII
столітті цю баштанну культуру почали масово вирощувати на європейському континенті, в Америці, Перу,
Бразилії. Найбільші «кавунні площі» у світі мають Китай та Туреччина, Індія та Іран, Алжир та Бразилія.
З насіння кавуна, в народній медицині, шляхом розтирання його з невеликою кількістю води у пропорції
1:10 отримують молочко. Цей засіб дуже добре знижує температуру тіла, діє глистогінно і сечогінно.
У насінні кавуна міститься жирна олія. За своїми медичними властивостями вона не поступається
мигдальній, а за смаком – оливковій. Насіння кавуна вживають у їжу та використовують для косметичних
цілей, застосовується як дієтичний продукт при ожирінні, захворюваннях нирок, печінки.
М'якуш плодів кавуна в основному складається із води, вуглеводів (до 12%), деякої кількості білків.
У соці кавуна у великій кількості визначені солі Fe, Ca, Mg, Na, P. Також виявлено вітаміни С, В1, В2, РР.
У гілочках (лозі) кавуна містяться кислоти: пентадеканоїдна, саліцилова, гідро бензойна, ванільна та ін.
З плодів кавуна виготовляють кавуновий мед. Для варіння меду використовують кавуновий сік, що є
побічним продуктом при отриманні насіння в насінницьких господарствах, що заготовляють своє насіння.
З 1 т кавунів отримують у середньому 40 кг насіння (у сирому вигляді) та побічних продуктів: кірки 270
кг, мезги 120 кг, які йдуть на корм худобі, та 550 кг кавунового соку, що використовується для
виготовлення меду, вихід його становить приблизно 53 кг із 1 т плодів кавуна. Мезга переробляється на
повидло, вихід якого близько 40 кг із 1 т кавунів.
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Варіння кавунового меду зазвичай здійснюється на стаціонарних пунктах в емальованих чи мідних
тазах. Отриманий в результаті переробки кавунового плоду або спеціально віджатий від м'якоті з
нестандартних плодів кавуновий сік проціджують через сита або полотняний фільтр, заливають у тази і
на рівномірному вогні випарюють. Сік необхідно використовувати для варіння в день його виділення з
плодів, тому що він швидко піддається бродінню, після чого стає непридатним для медоваріння.
У процесі уварювання кавуновий сік безперервно помішують ложками або дерев'яними лопатками,
щоб він не пригорів. Пінку, що з'являється, і накип треба якомога частіше знімати. Уварюють сік без
додаткових доливань до тих пір, поки не зменшиться його об'єм у 9-10 разів, після чого проціджують
через щільну матерію та після охолодження заливають у посуд для зимового зберігання.
Добре приготований кавуновий мед має близько 60-75% цукру, приємний смак без запаху гару та
диму, без гіркоти. Залежно від варіння він буває темно-жовтого, світло-коричневого або темножовтогарячого кольору.
Кавун з оцтом та медом лікує жовтяницю, допомагає перетравленню їжі, подрібнює та виводить
камені з сечового міхура та нирок. Якщо кавун їсти з цукром, він різко охолоджує тіло, якщо їсти з
молоком, виводить чорну жовч і допомагає при меланхолії, страхах, божевіллі.
Зі шкірки кавуна, попередньо видаливши верхню плівку, готують варення. Таке варення корисне при
плевритах, божевіллі, слабкості шлунка, печінки, шлунка і селезінки. Експериментальні дослідження
показали, що екстракт шкірки кавуна інгібує процес ліпідної пероксидації і має стимулюючий вплив на
щитоподібну залозу.
Отже, вирощування кавуна у господарствах різних форм власності може стати новою системою
заготівлі культури та її нових продуктів харчування, що мають лікувально-профілактичні властивості, з
подальшим транспортуванням споживачам не лише України, а й в країни близького і далекого зарубіжжя.
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ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ЕКСПЕРТА З ПИТАНЬ
ПРАВА: СПІВВІДНОШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ДОСВІДУ
Одним із досягнень реформування процесуального законодавства загалом, і Цивільно-процесуального
кодексу України зокрема, є нормативне закріплення участі в судовому процесі експерта з питань права.
Об’єктивна необхідність такої новели була обумовлена тим, що практика додання науково-правових
висновків до матеріалів справи існувала й раніше, проте окремого відображення в положеннях ЦПК не
знаходила, що й було враховано у новій редакції. Так, схожа процедура використовувалась Конституційним
Судом України і Верховним Судом України, коли вони звертались до наукових або навчальних закладів за
наданням висновку з правових питань, які у більшості випадків мали форму висновку науково-правової
експертизи, проведеної відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу».
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Незважаючи на це, на сучасному етапі розвитку юриспруденції багато питань участі експерта з питань
права залишається відкритими і потребують деталізації, що обумовлює актуальність обраної тематики.
У статті 73 ЦПК вказано, що експерт з питань права – це особа, яка має науковий ступінь та є визнаним
фахівцем у галузі права [1]. Застосовуючи логічне тлумачення, можемо дійти до висновку, що дефініція не є
чітко визначеною і носить оціночний характер, оскільки конкретно не вказує на рівень наукового ступеня,
яким має володіти експерт. Крім того, потребує тлумачення словосполучення «визнаний фахівець» з огляду
на недостатній рівень правової визначеності у цьому понятті. На практиці подібні прогалини в юридичній
техніці можуть викликати проблеми у зв’язку з викликом експерта з питань права до суду чи прийнятті
ухвали про допуск його до справи у зв’язку з низьким ступенем освіченості останнього.
Метою залучення експерта в галузі права відповідно до вітчизняного законодавства є отримання
висновків щодо застосування аналогії закону чи аналогії права або змісту норм іноземного права згідно з
їхнім офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування і доктриною у
відповідній іноземній державі. Такі положення закріплює стаття 114 ЦПК України [1]. Належить звернути
увагу на низький рівень юридичної техніки, що обумовлює наявність термінологічної колізії в статті 73
ЦПК, де вживається поняття «експерт з питань права», та в параграфі, присвяченому висновку такого
експерта, де вже визначено «експертом у галузі права».
Щоб запобігти цим та деяким іншим проблемам визначеності статусу експерта з питань права,
належить запозичити досвід деяких інших країн, де використовуються подібні інститути.
Наприклад, французьке процесуальне законодавство називає подібного учасника судового процесу
спеціалістом, як збірний термін, що охоплює експертів в тому числі [2, с.474]. Відбір на цю посаду
характеризується високим рівнем вимогливості: потребується скласти присягу при суді другої інстанції
для вступу на посаду та відповідати певним юридично встановленим критеріям. Особа, яка є експертом з
питань права в цій країні включається до відповідного списку, що є у вільному доступі [3, с. 10]. В
українському законодавстві також було б доцільно включити положення з відповідним змістом і створити
реєстр, що включав би перелік осіб, які відповідають вказаним критеріям і вимогам. Вищезазначені норми
забезпечували б принципи верховенства права і змагальності судового процесу.
У Німеччині експерт з питань права залучається у випадках, коли суд не має змоги дослідити всі
аспекти законодавства, правильно тлумачити правову норму у вузькоспеціалізованій сфері (§ 293
Німецького цивільного уложення) [4]. Такі випадки, як правило, стосуються норм міжнародного права,
що певним чином кореспондує з українським законодавством. Однак експертом з питань права у
Німеччині може бути і юридична особа, котра володіє спеціальними знаннями щодо конкретного
предмета, а також може надати свою експертну думку з питань, що мають значення для винесення
рішення [5, с. 39]. В українському законодавстві така можливість не передбачена, хоча у вітчизняній
доктрині спостерігається плюралізм думок з приводу необхідності надати таку змогу юридичним особам.
Поняття судового консультанта як альтернативи експерта з питань права відображено у
процесуальному праві Англії. На відміну від інших держав, експерт з питань права відповідно до
англійського законодавства є штатною посадою при судах, до повноважень якої входить надання
допомоги суду у розв’язку спірних ситуацій [6, с. 13].
Таким чином, цивільно-процесуальний статус експерта з питань права в українському законодавстві
потребує вдосконалення і реформування, адже залишає поза увагою проблеми допуску експерта з питань
права до розгляду конкретної справи, критеріїв відбору такого учасника судового процесу і вимог до його
функціонування. Сучасний український законодавець повинен запозичити досвід країн, у яких інститут
участі експерта з питань права має глибоке історичне коріння і на даний момент успішно виконує свою
роль у цивільному процесі.
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СУДОВА ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО СПАДКУВАННЯ НА ТИМЧАСОВО
ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
На сьогодні спадкування є невід’ємною та однією із головних частин життя кожної особи без виключення.
Адже всі є потенційними спадкодавцями та спадкоємцями. Однак, як і у всіх сферах життєдіяльності, під час
спадкування можуть виникати спірні питання, які підлягають вирішенню в судовому порядку. Крім цього,
певним чином дану ситуацію ускладнює тимчасова окупація частини території України, яка сталася в 2014 році.
І у зв’язку з цим винятково важливим постає правильний розгляд справ про спадкування на цій території. У
судовій практиці можна помітити велику кількість справ про спадкування на тимчасово окупованій території
України. Так, з 1 січня 2021 року по 6 листопада 2021 року в Єдиному державному реєстрі судових рішень
налічується 501 справа, пов’язана із спадкуванням на цій території України.
Вивченням загалом спадкових спорів, які розглядаються в судовому порядку, займалися такі видатні
вчені, як В. В. Васильченко, Ю. О. Заіка, Л. В. Козловська, О. П. Печений, З. В. Ромовська, С. Я. Фурса та
багато інших. При цьому науковцями переважно розглядалися загальні питання спадкування та
спадкових спорів. А аналіз судової практики розгляду справ про спадкування на тимчасово окупованій
території України, на сьогоднішній день не проводився. Тому названа тема потребує додаткового
опрацювання для її комплексного і повного розуміння. Вищезазначеним зумовлюється актуальність
обраної для дослідження теми.
У першу чергу варто зазначити, що датою початку тимчасової окупації певних територій України є
20 лютого 2014 року.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий
режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупованою територією визначається:
територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій [1].
Крім цього, відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення
державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській
областях» тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях на день ухвалення
цього Закону визнаються частини території України, в межах яких збройні формування Російської
Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють загальний
контроль [2]. Таким чином, наразі в Україні є тимчасово окупованими декілька територій, а саме повністю
Автономна Республіка Крим та певні території у Донецькій та Луганській областях.
Із появою в Україні вищенаведених тимчасово непідконтрольних територій в процесі спадкування
з’явилося багато невирішених питань і проблем. До прикладу, у процесі дослідження нами було помічено,
що протягом першого року окупації деякі нотаріуси продовжували посвідчувати заповіти на
непідконтрольній території Донецької та Луганської областей. Але, при цьому, вони не могли
зареєструвати такий заповіт у Спадковому реєстрі, втім вносили інформацію про бланк, використаний на
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заповіт, до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів. У такій ситуації, спадкоємцям
потрібно визнати посвідчений заповіт дійсним в судовому порядку.
Розглянемо на прикладі судової практики ще деякі проблемні питання з приводу спадкування на
тимчасово окупованій території України.
Першим можна відмітити питання, пов’язане із місцем відкриття спадщини. Наведемо до прикладу,
Постанову Хмельницького апеляційного суду від 25 жовтня 2021 року у справі № 638/4895/15-ц. З якої
видно, що ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Харківської міської ради, про визначення
додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини від батька, який проживав на території
АР Крим. Заповіту батько не залишив, а тому він є спадкоємцем першої черги за законом. Проте, зі
спадкодавцем він проживав окремо, так як із 12 вересня 2006 року зареєстрований та проживає у місті
Харкові. В установлений законом шестимісячний термін він не зміг звернутися до нотаріуса із заявою про
прийняття спадщини, оскільки спадкове майно знаходиться на тимчасово окупованій території АР Крим
і виїхати до цієї території він не міг [3].
Відповідно до ч. 1 ст. 1221 Цивільного кодексу України місцем відкриття спадщини є останнє місце
проживання спадкодавця [4]. Однак відповідно до ст. 9-1 Закону України «Про тимчасові заходи на період
проведення антитерористичної операції» у разі якщо останнім місцем проживання спадкодавця є населений
пункт, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному
обсязі свої повноваження, затверджений рішенням Кабінету Міністрів України, місцем відкриття спадщини
є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна [5].
Інакше кажучи, є закріплене відхилення від правила про оформлення спадщини за останнім місцем
проживання спадкодавця. А відтак, спадкоємці можуть звернутися до будь-якого нотаріуса із заявою про
прийняття спадщини, звичайно, поза тимчасово окупованою територією України.
У наведеній справі позивач звертався до суду з позовом про визначення додаткового строку для
подання заяви про прийняття спадщини. Позов був задоволений, а тому відповідно позивач (ОСОБА_1)
може звернутися до будь-якого нотаріуса із заявою про прийняття спадщини. І можна стверджувати, що
місцем відкриття спадщини вже не буде територія АР Крим, як це обов’язково було б до тимчасової
окупації. Він, наприклад, може звернутися із такою заявою до нотаріуса за своїм місцем проживання, а це
місто Харків, або ж до нотаріуса будь-якого іншого міста.
Наступним проблемним питанням слід відмітити підтвердження факту смерті спадкодавця, який
проживав на тимчасово окупованій території України. До прикладу можна навести, Рішення Ніжинського
міськрайонного суду Чернігівської області від 26 березня 2021 року у справі № 740/1776/21. ОСОБА_1
подала заяву про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України.
Встановлення факту необхідне заявникові для отримання свідоцтва про смерть ОСОБА_2 та вирішення
питань спадкування [6]. Тобто для того, щоб отримати спадщину, потрібно мати свідоцтво про смерть, яке
видається на підставі встановленого факту смерті особи. Однак на тимчасово окупованій території і цей, на
перший погляд, не важкий процес може мати певні труднощі. Особливо це стосується того, коли вже є
свідоцтво про смерть, видане органом на тимчасово окупованій території, або ж спадкову справу було
відкрито ще до початку окупації певних територій України і на цій території залишився нотаріальний архів.
У наведеній судовій справі якраз було наявне свідоцтво про смерть, яке видане органом на тимчасово
окупованій території – в м. Красний Луч Луганської області, але воно не може бути використане органами
реєстрації актів цивільного стану. Так як відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав
і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» будь-які органи, їх
посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними,
якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом [1]. Відтак,
свідоцтво про смерть, яке було видано органом в м. Красний Луч Луганської області, яке є тимчасово
окупованим Російською Федерацією, є незаконним та недійсним. І тому в даній справі спадкоємець
повинен встановити факт смерті спадкодавця (його батька) та отримати свідоцтво про смерть на
підконтрольній Україні території і відповідно воно буде мати юридичну силу.
Підсумовуючи все вищесказане, можна зробити наступні висновки. Сьогодні, на жаль, може
виникати безліч невирішених і дискусійних питань, які стосуються спадкування на тимчасово окупованій
території України, та які в більшості випадків мають вирішуватися в судовому порядку. Аналізуючи
судову практику в Єдиному державному реєстрі судових рішень, ми переконалися, що більшість таких
справ стосується встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території, отримання свідоцтва про
смерть та визначення місця відкриття спадщини.
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ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ НОВОГО АДМІНІСТРАТИВНОПРАВОВОГО РЕЖИМУ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ
Карантинні заходи є особливими діями органів влади держави, що мають в своїй основі сукупність
превентивних, регулятивних та охоронних методів реалізації соціальної політики. Вони включають як і
нормативне встановлення певних імперативних норм так і забезпечення їх виконання як і суб’єктами
публічної адміністрації, так і громадянами безпосередньо. Безперечно, в таких умовах, які можна назвати
унікальними в сучасній історії, враховуючи масштабність, глобальність та транснаціональність пандемії,
її економічний, політичний і соціальний характер впливу на суспільні відносини, можна стверджувати,
що від уповноважених органів кожної держави в процесі здійснення владних повноважень вимагається
дотримання усіх принципів, що передбачені в Основному Законі і деталізовані у нормативних актах.
Тим не менш, існує ряд виключень, що вмотивовані соціальною необхідністю і пріоритету
благополуччя населення в умовах швидкого поширення захворювання з метою протидії його
розповсюдження і спричинення наслідків негативного характеру. Однак, дані заходи мають відповідати
критеріям доцільності, комплексності на основі врахування публічних та приватних інтересів, аби
уникнути порушення прав людини, підриву авторитету
органів державної влади, загальної недовіри населення до такої політики, супротиву громадян через
невмотивованість окремих дій, що знижуватиме ефективність епідемічної політики.
Відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», карантин адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо
небезпечних інфекційних хвороб. Останніми визнаються інфекційні хвороби (у тому числі карантинні: чума,
холера, жовта гарячка), що характеризуються важкими та (або) стійкими розладами здоров'я у значної
кількості хворих, високим рівнем смертності, швидким поширенням цих хвороб серед населення. [1]
Отже, робимо висновок, що небезпечність окремих захворювань може викликати необхідність
тимчасового обмеження конкретних, передбачених законодавством, прав і свобод громадян, накладення нових
обов’язків. Карантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів України. Питання про встановлення
карантину порушує перед Кабінетом Міністрів України Міністерство охорони здоров'я України за поданням
головного державного санітарного лікаря України. Отже, органи виконавчої влади наділені особливою
компетенцією у таких умовах. Підтвердження даної тези також можна знайти у законодавстві, наприклад у
положенні, що організація та контроль за дотриманням встановленого на території карантину правового
режиму, своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів покладаються на
місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. [1]
Звичайно, така ситуація не є безпрецедентною в Україні, однак у даному аспекті неможливо
проігнорувати численні порушення у сфері встановлення особливого правового режиму протидії
38

коронавірусу. У юридичній літературі під поняттям «правовий режим» традиційно розуміють певний
порядок правового регулювання, який забезпечується через особливе поєднання залучених для його
здійснення способів, методів і типів правового регулювання. У даному випадку можна говорити саме про
спеціальний режим, тобто особливий порядок регулювання суспільних відносин, що встановлюється
стосовно конкретного кола об’єктів, характеризується відмінністю від загального режиму шляхом
закріплення окремих гарантій, пільг, обмежень, заборон, додаткових підстав юридичної відповідальності.
На думку Н. І. Матузова та А. В. Малько, якщо спеціальний правовий режим обтяжує загальний правовий
режим будь-якими додатковими обов’язками (тобто стане більш імперативним), варто вести мову про
обмежувальний (дискримінаційний) режим. [2, с. 132]
Якщо розглядати конкретні обмеження, до них можна віднести наступні:
1. Право на вільне пересування (встановлення адміністративними органами особливого режиму
в’їзду і виїзду, при цьому відбувається обмеження права, передбаченого статтею 33 Конституції)[3];
2. Право на освіту (дистанційне навчання, регулювання якого здійснюється під координацією
центральних органів виконавчої влади);
3. Право на мирні зібрання.
Також Кабінет Міністрів України уповноважений встановлювати обмеження централізованого
характеру, враховуючи адміністративно-територіальний поділ України (Постанова від 09 грудня 2020)зональний поділ на зелений, жовтий та червоий рівень небезпеки поширення Covid-19, що встановлює
суттєві обмеження прав і свобод громадян (наприклад, заборона перетину державного кордону без
негативного тесту на коронавірусу або спеціального сертифіката, що підтверджує вакцинацію, що по суті,
є непрямим примушенням фізичних осіб до введення вакцини в організм або регулярного тестування, що
несе також економічний характер і може бути недоступним для певного кола осіб, обмеження у
проведенні масових заходів, шо може спричинити економічні збитки для підприємництва, обмеження
діяльності суб’єктів господарювання, заборона перебування без засобів індивідуального захисту,
покладення обов’язків на осіб, що хворіють на інфекційні хвороби, тощо).[4]
Окремої уваги також заслуговує обмеження права на таємницю про стан здоров’я (стаття 39-1 Закону
України «Основи законодавства про охорону здоров’я» регламентує, що пацієнт має право на таємницю
про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані
при його медичному обстеженні. Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання
інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта).[5] Питання необхідності розкриття данної
інформації з погляду на етичність також залишається відкритим (також можна звернути увагу на висновок
КСУ від 20.01.2012 р. № 2 рп/2012).
Тим не менш, залишаються чинними гарантії, шо дають змогу частково компенсувати дані
обмеження (доступність у галузі охорони здоров’я, «право на отримання достовірної інформації щодо
епідемічної ситуації в Україні та інші, що корелюються з міжнародними договорами, наприклад, з
Європейською соціальною хартією).
Отже, можна зробити висновок, що ці обмеження є виправданими лише за умови наявності достовірної
інформації щодо епідемічної ситуації, економічного забезпечення держави та населення, стабільного,
комплексного і законного характеру реалізації відповідних заходів уповноваженими органами виконавчої
влади, і найголовніше - дана політика має опиратись виключно на забезпечення благополуччя населення.
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ДОСВІД КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС ТА ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОСОЮЗУ
Однією з цілей Європейського Союзу є побудова єдиного внутрішнього ринку, створення якого
передбачає вільний рух товарів, капіталів і послуг. У процесі досягнення зазначеної мети ЄС повинен
гарантувати свободу конкуренції і припиняти недобросовісні дії суб’єктів, що її обмежують. Норми
установчих договорів ЄС визначили особливе ставлення до конкурентного права, динаміка розвитку
якого з часом підкреслила важливість цієї галузі. Значимість конкурентного права зумовлює і той факт,
що виключну компетенцією у сфері встановлення правил конкуренції має ЄС.
Визнання важливої ролі конкурентної політики в інтеграційному будівництві знайшло відображення
в основоположних договорах ЄС. Положення про заходи щодо забезпечення вільної конкуренції на ринку
продукції вугільної та сталеливарної промисловості містилися вже в Договорі про заснування ЄОВС
(1951 рік). Створюючи у 1957 році ЄЕС, держави-члени виходили з необхідності забезпечити рівні
можливості для конкуренції підприємств у всіх секторах економіки. У якості одного з головних завдань
ЄЕС ставилося створення системи, що запобігає порушенням конкуренції на внутрішньому ринку. ДЄС
текстуально відтворює базові положення про конкуренцію в главі 1 розділу VII (ст. 101-109). Правила
конкуренції, необхідні для функціонування єдиного ринку, згідно ДФЕС, входять в число питань, що
знаходяться у виключній компетенції інституцій ЄС (ст. 3).
Розвиток і вдосконалення права Європейського Союзу у сфері конкуренції здійснюється шляхом
видання інститутами ЄС – Радою і Європейською Комісією в співробітництві з Європарламентом –
нормативних актів у формі регламентів і директив адаптованих до цілей конкурентної політики ЄС у
сучасних умовах. Разом з тим, acquis communautaire у сфері конкуренції регулярно збагачується
практикою Суду ЄС. Для того, щоб підприємства і держави легше орієнтувалися у всьому різноманітті
інституціональних норм і судових прецедентів, Комісія випускає звіти та інші узагальнення ознайомчого
та рекомендаційного характеру.
Виходячи з системного аналізу антимонопольного законодавства ЄС можна виділити 4 основні сфери
правового регулювання захисту конкуренції:
1. Заборона картельних угод.
Згідно статті 101 ДФЄС, забороненими є угоди підприємств, рішення об’єднань підприємств й
узгоджені дії, які потенційно можуть впливати на торгівлю. Ці дії вчиняються з метою запобігання,
обмеження чи спотворення конкуренції та визначаються як несумісні із внутрішнім ринком.
2. Заборона зловживання домінуючим становищем.
Відповідно до статті 102 ДФЄС будь-яке зловживання підприємствами своїм домінуючим
становищем, яким вони володіють у межах спільного ринку або у значній його частині, забороняється як
практика, що є несумісною з внутрішнім ринком настільки, наскільки це може вплинути на міждержавну
торгівлю. Доцільно навести позицію Суду ЄС, висловлену в його рішенні у справі Vgl. Chiquita-Bananen
essential facilities doctrine, згідно з якою підприємство визнається домінуючим тоді, коли воно може
реалізовувати незалежні стратегії поведінки на ринку і вчиняти неконтрольовані конкуренцією дії. Для
кваліфікації домінуючого становища достатньо, аби його ознаки були присутні в межах певної частини
ринку, який може бути географічно обмежений територією держави-члена ЄС або її частиною.
3. Контроль за злиттями підприємств.
Контроль за злиттями підприємств здійснюється Європейською Комісією на підставі Регламенту ЄС
№139/2004 від 20 січня 2004 року про контроль за концентраціями підприємств. Під злиттями підприємств
регламент розуміє об'єднання двох або більше незалежних підприємств, або поглинання одного іншим,
внаслідок чого керівник одного підприємства отримує можливість прямо або опосередковано контролювати
діяльність іншого, зокрема, шляхом придбання його акцій або інших активів.
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4. Контроль за наданням державної допомоги.
Положення статей 107-109 ДФЕС визначають порядок здійснення контролю за наданням державної
допомоги і встановлюють межі правомірності такої допомоги. Крім того, діє ряд рішень Єврокомісії, що
визначають галузеву специфіку правил конкуренції у сфері державної допомоги. Згідно статті 107 ДФЄС
«за винятком випадків зазначених у цьому Договорі, будь-яка допомога, що надається державою-членом
безпосередньо або за рахунок використання державних ресурсів у будь-якій формі, яка порушує або
створює загрозу порушення конкуренції шляхом надання переваг певним підприємствам або
виробництву певних товарів, у тій мірі, у якій вона робить негативний вплив на торгівлю між державамичленами, є несумісною зі спільним ринком».
Отже, без перебільшення можна сказати, що конкурентна політика ЄС виконує цілий ряд соціально
та економічно значущих функцій. Завдяки її механізмам забезпечується, по-перше, доступ до товарів і
послуг на більш вигідних для громадян ЄС умовах; по-друге, справедливе сприяння розвитку компаній
держав-членів; по-третє, підвищення конкурентоспроможності Євросоюзу на світовій арені.
Разом з тим, курс на європейську інтеграцію ставить перед нашою державою комплексне завдання
здійснення глибоких економічних реформ, створення реально діючої ринкової економіки. Досягнення
зазначеної мети знаходиться у прямій залежності від впровадження ефективної політики, спрямованої на
створення конкурентного середовища, захист законних інтересів підприємців і споживачів, підвищення
конкурентоспроможності товаровиробника на внутрішньому та зовнішньому ринках.
У цьому аспекті важливим є приведення норм національного конкурентного законодавства у
відповідність до антимонопольного законодавства ЄС. Під час вивчення питання адаптації законодавства
України до законодавства ЄС доцільно говорити як про зовнішню, так і про внутрішню узгодженість
норм. У процесі внутрішньої – необхідно забезпечити погодженість, взаємодію норм антимонопольноконкурентного законодавства з нормами ГК України, а також із суміжними правовими інститутами.
Внутрішня адаптація повинна сприяти усуненню прогалин правового регулювання, колізій норм права в
межах національного антимонопольно-конкурентного законодавства України. За відсутності відповідної
узгодженості норм ГК України та антимонопольно-конкурентного законодавства подальша адаптація
відповідного законодавства України із законодавством ЄС буде значно ускладнена. Зовнішня
узгодженність передбачає безпосередню відповідність норм національного законодавства положенням
законодавства ЄС. Зокрема, така вимога закріплена в Угоді про асоціацію. Одним із напрямів зовнішньої
адаптації законодавства України про захист економічної конкуренції можна розглядати термінологічну
гармонізацію. Зокрема, у правозастосовній практиці ЄС використовується поняття «домінуюче
становище», в Україні ж закріплено поняття «монопольне (домінуюче) становище». З метою уникнення
колізії в трактуванні термінів, убачається доцільним використання в законодавстві України поняття
«домінуюче становище», оскільки як для домінуючого, так і для монопольного становища характерним є
наявність ринкової влади, а в останньому випадку можливості щодо її реалізації є взагалі необмеженими.
Окремо варто зазначити, що під час адаптації національного законодавства із законодавством ЄС
необхідним є проведення виваженої політики у сфері реалізації державної допомоги суб’єктам
господарювання. Адже однією з причин виникнення монополій може бути безпосереднє державне
втручання в різноманітних його виявах, наприклад, таких як державна допомога. Крім того, як
зазначалося вище, однією з особливостей системи конкуренції в ЄС є включення в неї регулювання
державної допомоги, контроль за якою здійснюється з метою недопущення та усунення такої державної
підтримки, надання якої істотно сприяє отриманню підприємством-бенефіціаром більш вигідного
становища і певних переваг на ринку. Зауважимо, що основоположною тезою щодо надання державами
підтримки окремим підприємствам, які провадять свою господарську діяльність у певній сфері
суспільного виробництва, є те, що «жертвою» таких дій може стати економічна конкуренція.
Прийнятий у 2014 році Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»
встановлює правові засади проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання,
здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції. Він спрямований на забезпечення
захисту й розвитку конкуренції, підвищення прозорості функціонування системи державної допомоги та
дотримання міжнародних зобов’язань України у сфері державної допомоги. Однак, за твердженням
науковців, цей Закон можна вважати скоріше декларацією намірів наводити лад у сфері державної
підтримки, ніж конкретним інструментом.
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Підсумовуючи, слід констатувати, що досвід реалізації конкурентної політики ЄС є особливо актуальним
для України. Розроблення та реалізація конкурентної політики в Україні має здійснюватися з урахуванням
ключових норм та правил антимонопольного законодавства ЄС, а також специфіки українського ринку.
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ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІНИХ МЕТОДІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА РОЗКРИТТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
Кримінальні правопорушення з кожним роком стають більш складними за своїм змістом, а
правопорушники вигадують нові, удосконалені способи їх вчинення. У зв’язку з чим використання
нетрадиційних методів криміналістичної психології при виявленні і розкритті кримінальних
правопорушень є важливим аспектом криміналістики. Використання нетрадиційних методів
криміналістичної психології потребує розширення та удосконалення методологічної бази при здійсненні
оперативно-розшукових та слідчих дій. У науковій літературі дану тему досліджувала незначна кількість
зарубіжних та вітчизняних науковців, адже криміналістична психологія є відносно новою галуззю
юридичної психології. Серед вчених, які досліджували дану тематику: В.О. Образцов, С.М. Богомолова,
М.В. Костицкий, В.Е. Коновалова, В.Ю. Шепитько, З.И. Митрохина, В.С. Медведев, Н.В. Аликина та ін.
У вітчизняній криміналістиці встановилося положення, коли методи, що рекомендуються до
застосування в зазначених цілях, повинні задовольняти вимоги наукової обґрунтованості, надійності та
моральної бездоганності [1, с. 57]. До нетрадиційних методів належать: кінесика, нумерологія,
психолінгвістика, поліграфологія, гіпнологія, хронобіологія, наркоаналіз та ін. Кінесиці (мові жестів)
останнім часом почали приділяти увагу саме в юридичній психології. Цей науковий напрям аргументує
можливості отримання невербальної інформації на підставі зразків поведінки при невербальному зв’язку,
тобто через жести. Вчені вважають, що певні жести закладені на генетичному рівні і контролювати їх
практично неможливо. Науковець Столяренко А.М. зазначає, що для встановлення підсвідомої довіри
підозрюваного до слідчого, потрібно щоб слідчий перейняв якусь частину поведінки допитуваного і при
допиті її відтворив. Такий прийом допоможе встановити психологічний контакт з допитуваним [2].
Нумерологію наукове співтовариство не визнає як науку, однак факт точності розрахунків всього лише
дати народження людини доводить, що її доцільно використовувати у конкретних індивідуальних
випадках розслідування кримінальних справ. Найбільш розповсюдженим нетрадиційним методом
виявлення та розкриття кримінальних правопорушень є психолінгвістика, яка вивчає мовленнєву
діяльність людей у психологічних та лінгвістичних аспектах. Психолінгвістичний метод реалізується
наступним чином. Експерт-психолінгвіст отримує повідомлення або іншу комунікацію та вводить
інформацію в комп'ютер. Кожна фраза, слово, склад, пауза, кома автоматично скануються комп'ютером і
відносяться до однієї з безлічі категорій. Вище зазначені категорії встановлені емпіричним шляхом та
мають важливе значення в характеристиці. Крім того, комп'ютер табулює «зустрічальність» таких
елементів як пунктуація, «запинки» у мові, орфографічні помилки, структуру пропозиції [3, с. 204].
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Поліграфологія – це міждисциплінарна галузь знань про науково-методичні основи, що за допомогою
психофізіологічних реакцій випробуваного дозволяє встановити його відношення до конкретних фактів та
обставин справи. Як відомо, людині властиво відчувати хвилювання через велику кількість факторів або
обрати таку тактику поведінки, яка здатна обійти поліграф. Тому достовірність результатів, отриманих
поліграфологічним методом ставиться під сумнів науковою спільнотою. Гіпнологія є наукою, що вивчає
стан гіпнозу людини, тобто стан специфічного сну або звуженого усвідомлення реальності із підвищеною
чутливістю до зовнішнього впливу. Застосування гіпнозу у вітчизняній криміналістиці знаходиться
практично в ембріональному стані, порівняно із США, Канадою, Угорщиною, Індонезією, Італією, Ямайкою
та іншими країнами, у яких активно використовується цей метод [4, с. 6]. Це пояснюється відсутністю
фахівців, відповідного профілю, які повинні мати не тільки знання в галузі гіпнології, але й мінімальні
криміналістичні та правові знання, що дозволяють їм належним чином діяти в кримінально-процесуальних
умовах. Хронобіологія, як галузь науки, що досліджує періодичні феномени живих організмів, пов’язані зі
зміною та адаптацією до сонячних та місячних ритмів, також використовується кримінологами при розкритті
кримінального правопорушення. Даний метод доцільно використовувати лише при визначенні тактично
найбільш сприятливого моменту виробництва допиту потерпілого, важливого свідка, схильного до брехні
підозрюваного та обвинуваченого, а також моменту проведення одночасного допиту та ін.
Національне законодавство жодним чином не передбачає та не закріплює отримання доказів за
допомогою досліджуваних у роботі методів при виявленні та розкритті кримінальних правопорушень.
Однак норми Кримінального процесуального кодексу України[5], Закону України «Про оперативнорозшукову діяльність»[6], Закону України «Про Національну поліцію»[7] не забороняють користуватись
цими методами. Тому наразі можливо стверджувати про перспективи розвитку та незначні досягнення у
їх запровадженні. В Україні функціонує науково-дослідна установа у галузі судових експертиз –
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Одним з основних напрямків діяльності
Інституту є науково-дослідна робота, спрямована на підвищення ефективності наукових досліджень в
галузі судової експертизи, розробку теоретичних, процесуальних питань судової експертизи.
Таким чином, інформація, отримана в результаті використання нетрадиційних методів криміналістичної
психології повинна бути підтверджена іншими, незалежними доказами (дактилоскопічними, балістичними,
генетичними та ін.), не суперечити конституційним нормам захисту прав людини та основоположних
свобод. Нетрадиційні методи повинні виступати допоміжними у роботі правоохоронних органів і
спецслужб, які професійно ведуть боротьбу зі злочинністю під час проведення оперативно-розшукових та
слідчих на стадії порушення кримінальних справ та попереднього розслідування.
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НОТАРІАТ ЯК ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ
ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
Поняття «нотаріат» лексично походить від латинського слова «note», що в перекладі означає «знак» [1, с. 49].
Поняття нотаріату в юридичній науковій літературі, а також нормативно-правовій базі є досить
неоднозначним. Так, на думку Ю. Власова та В. Калініна, під нотаріатом слід розуміти, по-перше,
правовий інститут, а по-друге, систему державних органів і посадових осіб, на яких покладено обов'язок
щодо вчинення нотаріальних дій від імені держави [2, с. 12].
На відміну від зазначених авторів, Є. Денисова вбачає три значення аналізованого терміну. Вчена
вважає, що нотаріат, це: по-перше, система органів і посадових осіб, зобов'язаних вчиняти нотаріальні дії
від імені держави; по-друге, вона стверджує, що нотаріат є окремою галуззю законодавства; по-третє, на
її думку, нотаріат є самостійним навчальним курсом або дисципліною [3, с. 5].
Схожі висловлювання щодо сутності даного інституту є й у В. Бесчасного, який стверджує, що нотаріат
це: по-перше, система органів і посадових осіб, які на основі чинного законодавства вчиняють нотаріальні
дії в інтересах громадян, організацій і держави; по-друге, є галуззю законодавства, нормами якої регулюється
нотаріальна діяльність. Вона також називається нотаріальним процесом; по-третє, спеціальна юридична
навчальна дисципліна, предметом вивчення якої є розгляд питань, що стосуються організації та регулювання
нотаріального провадження та діяльності його учасників у нотаріальній сфері [4, с. 14].
Розуміння нотаріату як правового інституту в механізмі захисту прав людини і громадянина, в першу
чергу, пов'язане з виявленням предмета регулятивного впливу законодавця на суспільні відносини, а
також методів, цілей, завдань і функцій подібної регламентації [5, с. 2]. У цьому зв'язку представляється
неповним трактування нотаріату як правового інституту, покликаного лише «забезпечити стабільність
цивільного обороту, а також захист прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб шляхом
вчинення нотаріальних дій [6, с. 607].
Деякі автори трактують інституційний зміст поняття нотаріату не в вузькому юридичному сенсі, а в більш
широкому соціально-правовому вимірі [7, с. 3]. Однак даний підхід, по суті, об’єднує розуміння нотаріату
як правового інституту і як взаємозалежної системи нотаріусів та їх об'єднань, що перешкоджає, на думку
К. Чижмар, виявленню справжньої сутності нотаріату як соціально-юридичного феномену [8, с. 139].
Трактування нотаріату в якості системи нотаріальних органів порівняно повно розкривається в
працях О. Романовської і Г. Романовського, які кваліфікують ці органи як адміністративні, але з
особливим статусом, оскільки нотаріат, на їх думку, не виконує управлінські функції, а вирішує виключно
соціальні завдання [9, с. 24]. При цьому, як відзначає І. Москаленко, не можна ототожнювати нотаріат як
органи, що здійснюють нотаріальну діяльність, з самою нотаріальною діяльністю [10, с. 88]. Подібної
думки й П. Павлик, який зазначає, що нотаріат - це правовий інститут, носії якого - нотаріуси уповноважені державою здійснювати і посвідчувати юридичні акти, надаючи їм публічної сили [11, с. 13].
С. Вименець дає визначення нотаріату, згідно якого досліджуваний інститут являє собою систему
державних органів і посадових осіб, на яку покладено посвідчення безперечних прав і фактів, засвідчення
документів, виписок із них, надання документам виконавчої сили та здійснення інших нотаріальних дій з
метою забезпечення захисту прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб [12, с. 6].
А. Манафов визначає нотаріат як публічно-правовий інститут, однією з функцій якого є надання
кваліфікованої юридичної допомоги, забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян і
юридичних осіб шляхом вчинення нотаріусами нотаріальних дій від імені держави [13, с. 6].
На сьогодні існує і нормативне визначення поняття нотаріату та його змісту. Зокрема, у 1993 р. було
прийнято Закон України «Про нотаріат», відповідно до якого нотаріат в Україні - це система органів і
посадових осіб, на які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне
значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені Законом, з метою надання їм юридичної
вірогідності [14]. В той же час, на думку С. Фурси, вищенаведене поняття «нотаріат» є не зовсім
досконалим, оскільки воно регулює тільки організаційну структуру нотаріату. В цьому визначенні також
закладено лише загальну спрямованість нотаріату як організаційної структури, орієнтованої на вчинення
44

нотаріальних дій, але не розкривається нерозривний правовий зв'язок нотаріату із спеціальною
процедурою вчинення нотаріальних проваджень, не наводиться характер взаємовідносин системи
нотаріальних органів з державою [15, с. 12].
У свою чергу, В. Комаров та В. Баранкова пропонують визначати нотаріат інститутом, що забезпечує
охорону і захист прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб через вчинення нотаріальних дій
від імені держави [16, с. 56].
Таким чином, можна виділити ряд загальних рис, що характеризують нотаріат як правовий інститут
в механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина:
1) інститут нотаріату є публічно-правовим, закріпленим у законодавстві (закріплює шляхом вчинення
нотаріальних дій правомочності власника, робить володіння, користування та розпорядження майном
відкритим, надає цивільному обороту правового характеру, захищає права та законні інтереси фізичних
та юридичних осіб у сфері майнового обороту й особистих немайнових відносин);
2) інститут нотаріату має подвійну правову природу, яка виявляється в тому, що він, з одного боку,
не входить в систему державної влади, а з іншого боку, виконує делеговані державою державноуправлінські функції. Зазначене робить нотаріат унікальною дуалістичною інституцією, що функціонує
на межі приватної і публічної сфери;
3) інститут нотаріату являє собою систему органів і посадових осіб (представляє собою сукупність
нотаріусів, які працюють в державній нотаріальній конторі, нотаріусів, що займаються приватною
практикою, посадових осіб консульських установ, дипломатичних представництв, посадових осіб органів
місцевого самоврядування, посадових осіб інших органів та установ, вичерпний перелік яких визначений
законодавством, на яких законодавством покладено обов'язок вчиняти нотаріальні дії);
4) нотаріат як система органів і посадових осіб здійснюють нотаріальну діяльність, що є публічною
(державною) діяльністю, спрямованою на захист та регулювання суспільних правовідносин;
5) на нотаріат покладено функції надання кваліфікованої юридичної допомоги та забезпечення реалізації
та захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб шляхом вчинення нотаріальних дій.
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НЕДОЛІКИ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ
На сьогоднішній день валютне законодавство відіграє важливу роль у фінансовій діяльності незалежної
суверенної України. Однак, наявність численних нормативно-правових актів, в основному підзаконного
характеру, далеко не завжди й не в усьому сприяє створенню міцної правової бази валютного регулювання
та контролю, чіткому визначенню стабільних основ державної валютної політики. Склалася досить
розрізнена система валютного контролю, що багато в чому зумовлює слабку ефективність засобів боротьби,
що використовуються державною владою для припинення валютних правопорушень і запобігання їм.
До валютного законодавства належать: укази Президента України «Про заходи щодо забезпечення
валютного та експортного контролю» від 07.09.1994 р., нормативно-правові акти, які приймаються
Національним банком України в межах його компетенції, наприклад, постанови Правління Національного
банку України «Про затвердження Положення про валютний нагляд» від 03.01.2019 р. № 13, «Про
затвердження Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною
валютою та банківськими металами на валютному ринку України» від 02.01.2019 р. №1, а також відносно
новий Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 р., який визначає правові засади
здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду в Україні, права та обов'язки
суб'єктів валютних операцій і уповноважених установ та встановлює відповідальність за порушення ними
валютного законодавства. Однак, проаналізувавши вказаний закон, можна зробити висновок, що нічого
радикального або ж нового закон не запроваджує. Фактично він упорядковує та закріплює чинну систему
регулювання валютного ринку з боку НБУ. В преамбулі вказаного закону також зазначається: «Метою цього
Закону є забезпечення єдиної державної політики у сфері валютних операцій та вільного здійснення
валютних операцій на території України»[1].
В Україні немає єдиного нормативного документу, який поєднував би в собі всі аспекти валютного
регулювання і контролю. В існуючій нормативній базі не існує чіткого розподілу функцій валютного
регулювання та контролю між державними органами, статті законів носять в основному декларативний
характер і містять взаємні посилання. Немає чіткості і у визначенні валютного регулювання та валютних
обмежень. А валютні обмеження, що застосовуються чи застосовувалися в Україні, зокрема, попередні
імпортні депозити, регулювання термінів розрахунків між резидентами та нерезидентами за
експортноімпортними контрактами, обмеження вивозу іноземної і національної валюти за кордон,
обов’язкового продажу експортної виручки у валюті, описані у різних нормативних актах, що є досить
незручно для усіх учасників валютного ринку[2].
Окрема група науковців вважає, що оптимальне впорядкування валютного законодавства – це єдина
кодифікація, тобто підготовка Валютного кодексу України. Однак, Крупко Я. вважає, що «…детальна
регламентація в межах одного нормативного акта валютних обмежень не лише, поза сумнівом, стала б штучною
перешкодою на шляху об’єктивних і дуже болючих процесів інтеграції нашої економіки у світове господарство,
але й не дала би практичної можливості оперативного вирішення окремих, менш значущих проблем проведення
суб’єктами ринку валютних операцій в умовах економічної ситуації, що швидко змінюється.»[3].
Отже, проаналізувавши все вище сказане, можна зробити висновок, що на сьогоднішній день існує
необхідність у кардинальних та конструктивних змінах валютного законодавства України. Ці зміни
стануть поштовхом до вдосконалення нормативно-правової бази України та приведуть її у відповідність
до вимог Європейського Союзу, розширять можливості суб’єктів господарювання ефективно
здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, створять сприятливі умови для залучення іноземних
інвестицій в економіку України. Більше того, зміни сприятимуть законодавчому забезпеченню державної
валютної політики, розвитку валютного ринку України.
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ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ВІЛЬНЕ ПЕРЕСУВАННЯ НЕВАКЦИНОВАНИМ
ГРОМАДЯНАМ В УКРАЇНІ
У 2020 році світ зустрів пандемію коронавірусної хвороби, яка кардинально змінила життя кожного з нас.
У зв’язку з екстраординарним характером цієї події жодна з сфер нашого життя не була до неї готова, зокрема і
правова сфера. Саме тому ця проблематика буде залишатися актуальною принаймні до закінчення пандемії.
11 Березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусної
хвороби[6]. Пандемія – найвища інтенсивність розвитку епідемічного процесу, що характеризується
прогресуючим поширенням інфекційного захворювання з надзвичайно високим ураженням населення на
значних територіях материків або всієї Землі[7].
Відповідно до статті 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на
території України, гарантується свобода пересування за винятком обмежень, які встановлюються законом [1].
Стаття 64 Конституції містить вичерпний перелік прав і свобод, що не можуть бути обмеженими, а отже
стаття 33 в цей перелік не входить. Тому можемо зробити проміжний висновок, що право на вільне
пересування обмежується лише законом. Карантин в Україні встановлено постановою Кабінету Міністрів
України, тобто підзаконним нормативно-правовим актом [4].
Водночас звернемося до закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», а саме до
частини 1 та 4 статті 29: «Карантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів України.»[3], «У
рішенні про встановлення карантину …. встановлюються тимчасові обмеження прав фізичних і
юридичних осіб та додаткові обов'язки, що покладаються на них…» [3].
Доходимо логічного висновку, що Кабінет Міністрів України повноважний обмежувати права і
свободи, оскільки це покладено на нього законом.
Звернемося до пункту 4 статті 2 Протоколу №4 Конвенції «Про захист прав людини і
основоположних свобод», ратифікованого Україною. Ним визначено, що «Права, викладені в пункті 1,
також можуть у певних місцевостях підлягати обмеженням, що встановлені згідно із законом і виправдані
суспільними інтересами в демократичному суспільстві»[2].
Термін «суспільний інтерес» в рамках обмежень прав і свобод на цей час не розтлумачено по суті,
проте мають місце його застосування в рамках практики Конституційного Суду України.
Зокрема Суд зазначив, що обмеження щодо реалізації конституційних прав і свобод не можуть бути
свавільними та несправедливими, вони мають встановлюватися виключно Конституцією і законами
України, переслідувати легітимну мету, бути обумовленими суспільною необхідністю досягнення цієї
мети, пропорційними та обґрунтованими, у разі обмеження конституційного права або свободи
законодавець зобов’язаний запровадити таке правове регулювання, яке дасть можливість оптимально
досягти легітимної мети з мінімальним втручанням у реалізацію цього права або свободи і не порушувати
сутнісний зміст такого права [5].
Отже, обмеження мають бути виправданими суспільними інтересами та суспільною необхідністю.
Враховуючи положення статті 3 Конституції України «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність,
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» та статті 27 «Обов'язок
держави - захищати життя людини.» [1], захист населення від коронавірусної хвороби є таким, що є
виправданим суспільним інтересом.
Отже, виходячи з вищенаведеного, потрібно констатувати законність та необхідність обмеження
права на вільне пересування невакцинованим громадянам.
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ПРАВО НА ЦІЛІСНІСТЬ І НЕДОТОРКАННІСТЬ ТВОРУ
Право на цілісність і недоторканність твору – це особисте немайнове право інтелектуальної власності
автора відповідно до ст. 438 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) та ч. 1 ст. 14 Закону України «Про
авторське право і суміжні права (далі – Закону).
ЦК використовує поняття «право на недоторканність твору», а Закон у згаданій вище статті не дає
короткої назви цьому праву, а одразу розкриває його зміст – «особисте немайнове право вимагати
збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору
або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора». Якщо ж говорити
про співвідношення понять «право на цілісність твору» та «право на недоторканність твору», то їх
вважають синонімами, але більш прийнятною є все ж таке назва «право на недоторканність твору».
Наприклад, Р. Стефанчук вказує, що поняття «недоторканість» само по собі вже свідчить про
неможливість будь-кого втручатися у цілісність твору [1,
с. 60].
Також є поширеною думка про те, що цілісність твору є об’єктом права на недоторканність твору [2, с. 65].
Актуальною є й проблема орфографічна. ЦК закріплює поняття «недоторканність твору», а у
більшості наукових джерелах використовується термін «недоторканий твір». Варто сказати, що треба
використовувати термінологію ЦК, оскільки вона є коректною та відповідає правилам української мови.
Так, слово «недоторканний» має таке тлумачення: який охороняється законом від посягань з боку когонебудь [3]. Слово «недоторканий» не має схожого тлумачення, тому є лише один правильний варіант –
право на недоторканність твору [4].
Право на недоторканність твору регулюється й на міжнародному рівні. Так, у частині 1 статті 6bis
Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів встановлюється, що незалежно від
майнових прав автора і навіть після відступлення цих прав він має право вимагати визнання свого
авторства на твір і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні цього твору, а також
будь-якому іншому посяганню на твір, здатному завдати шкоди честі або репутації автора. Схоже
формулювання закріплене й у вітчизняному законодавстві. Згідно з ч. 1 ст. 439 ЦК автор має право
протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню або іншій зміні твору чи будь-якому іншому
посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора, а також супроводженню твору без його
згоди ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо. Вище також було наведене подібне
визначення й із Закону.
Це право як особисте немайнове право автора містить усі ознаки, які притаманні правам такого виду:
 Належать автору твору незалежно від майнових прав інтелектуальної власності на твір і
зберігають за ним у випадках передачі права на використання твору;
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 Це право не має економічного змісту, невід’ємне від автора та є абсолютним;
 Право на недоторканність твору випливає з факту авторства на твір;
 Від цього права не можна відмовитися або передати його за договором [5, с. 3-4].
Щодо змісту права на недоторканність, то законодавець наводить орієнтовний перелік дій, що можуть
розглядатися як посягання на твір: зміна, перекручення спотворення. Зміна відповідно до положень
Закону може проявлятися в зміні об’єктивної форми та в зміні змісту твору. Формами зміни твору можна
вважати перекручення та спотворення. Перекручення розуміється як неправильний погляд на що-небудь,
який виник внаслідок помилкового, неправильного сприйняття, пояснення чогось. Спотворення – це
зміна зовнішнього вигляду (форми) твору, що обумовлена зовнішнім впливом, не пов’язаним з
природним процесом. Щодо інших змін та посягань, то тут прийнято розглядати доповнення твору
ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями, а також інші доповнення, які безпосередньо
стосуються твору, проте надходять вони не від самого автора, а від інших осіб [1, с. 59-60].
Найцікавішим та найпроблемнішим є здійснення права на недоторканність твору. І першим питанням є хто
саме може реалізовувати це право. У вітчизняному законодавстві неоднакова позиція. Так, ч. 2 ст. 439 ЦК
встановлює, що у разі смерті автора недоторканність твору охороняється особою, уповноваженою на це
автором. За відсутності такого уповноваження недоторканність твору охороняється спадкоємцями автора, а
також іншими заінтересованими особами. А в ч. 2 ст. 29 Закону згадується лише про спадкоємців: спадкоємці
мають право захищати авторство на твір і протидіяти перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору,
а також будь-якому іншому посяганню на твір, що може завдати шкоди честі та репутації автора. У
доктрині вважають, що доречніше дотримуватися ЦК та використовувати розширений перелік. Щодо
інших заінтересованих осіб, то це можуть бути фізичні особи (близькі автора, які не є спадкоємцями) та
юридичні особи (творчі спілки творців, органи виконавчої влади) [6, с. 34-35].
Також цікавим є те, в якому порядку особа-не автор отримує це право. Є дві позиції: в порядку
спадкування (хоча й спадкування особистих немайнових прав заборонено є вчені, які вважають, що саме
право на недоторканність твору переходить у такому порядку) або ж випливає із прямої вказівки Закону
(ця позиція є домінуючою) [7, с. 41].
Варто також зазначити, що право на недоторканність твору автора та право на недоторканність твору
правонаступників різне за обсягом, оскільки останні мають право лише забороняти внесення будь-яких змін
у творі відповідно до волі та бажання автора [7, с. 41]. Але межі реалізації цього права не встановлені Законом
чи ЦК, тому це все ускладнює правовідносини, що виникають у зв’язку з реалізацією цього права.
Отже, право на недоторканність твору є одним із особистих немайнових прав інтелектуальної
власності автора, яке може частково переходити до інших осіб на підставі норми Закону. Також з
вищенаведеного можна зробити висновок, що законодавство, яке регулює право на недоторканність твору
ще потребує вдосконалення, вирішення колізій та надання тлумачення деяким положенням.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «БРЕНД», «ЛОГОТИП», «ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА»
Інколи ми зовсім не задумуємось, коли вживаємо в черговий раз слово «бренд», «логотип» чи
«торгова марка». Але варто розуміти, що кожне з цих понять означає суміжні, але все ж різні речі, які
певним чином поєднуються чи випливають одне з одного. Задля того, щоб закінчити цю плутанину та
зрозуміти, як і коли правильно вживати ці терміни, потрібно здійснити їх співвідношення. Розпочнемо із
короткої характеристики, а далі проведемо загальний аналіз.
Науковий аналіз проблем теоретичного визначення поняття «торговельна марка» здійснювався багатьма
вченими-цивілістами. Серед них варто відмітити наукові праці Я.М. Шевченко, Р.Б. Шишки, О.В. Піхурець,
А.О. Кодинець, А.П. Сєргеєва, В.О. Калятіна, Т.С. Демченко, О.А. Рассомахіної та інших. Однак наразі існує
багато аспектів згаданої проблематики, що потребує додаткового наукового опрацювання.
Поняття торговельної марки визначено в ст. 492 Цивільного кодексу України, тобто це може бути будь-яке
позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються
(надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими
позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів [1].
Термін «торговельна марка» - запозичено з англійської мови (англ. терміна «trademark»), тобто знак для
товарів і послуг, у такому разі торговельна марка і торговельний знак можуть вживатися як синоніми. На
законодавчому рівні знак для товарів і послуг є засобом індивідуалізації товарів та учасників господарювання, і
є об’єктом права інтелектуальної власності. На сьогоднішній день, поняття торговельної марки виходить за межі
правової сфери, адже за своєю природою має й економічний характер та активно використовується в соціології,
психології, філософії як один з елементів сучасного світу та суспільних відносин [2].
На думку Віталія Гордейчука варто намагатися уникати неузгодженості в текстах нормативних актів
і проводити уніфікацію законодавства на базі терміна «торговельна марка» згідно з підходом, закріпленим
у Цивільному Кодексі України[3], оскільки, як слушно вказує А.О. Кодинець, стимулом для застосування
на кодифікаційному рівні саме терміна «торговельна марка» стали, «...по-перше, необхідність заміни
терміна «знак для товарів та послуг» більш стислою та ємкою правовою категорією, загальною щодо
товарного знака та знака обслуговування; по-друге, потреба в приведенні національного законодавства у
відповідність із вимогами міжнародних правових актів не лише шляхом внесення відповідних змін до
змісту правових документів, а й через імплементацію вжитих ними правових термінів» [4].
Слід також розмежувати поняття «торговельна марка» і «логотип», оскільки ототожнення цих понять
є досить поширеним. Легальне визначення цього поняття (щодо певної сфери діяльності) наведено в п. 8
ст. 1 Закону України «Про телебачення й радіомовлення» від 21.12.1993 р., відповідно до якого логотип
(фірмовий, торговий знак) - будь-яка комбінація позначень (слова, літери, цифри, зображувальні
елементи, комбінації кольорів), які придатні для вирізнення програм чи передач однієї
телерадіоорганізації від іншої [5]. З аналізу цього визначення можна зробити висновок, що логотип є
словесною торговельною маркою в особливому графічному виконанні [6],однак законодавство
передбачає можливість реєстрації і зображувальних, об'ємних, звукових чи інших позначень як
торговельних марок, тому логотип не може охоплювати поняття «торговельна марка», не є його
синонімом, а є одним із його різновидів.
Також у практиці широко застосовується поняття «бренд» у значенні відомої торговельної марки, проте
це поняття не визначається в чинному законодавстві. Як указується в науковій літературі, бренд є
поєднанням враження, яке він створює в споживачів відповідних товарів (послуг), і результатом їх досвіду у
використанні цього бренда. Поняття «бренд» вживається для характеристики рівня відомості й вартості
торговельної марки. Таким чином, це різні за обсягом поняття. Торговельна марка - це основа бренда, і на неї
нанизуються інші елементи: імідж, репутація, престиж, конкретний обсяг і види рекламних заходів [3]. Як
указує О.А. Рассомахіна, бренд - це переважно економічна категорія.
Отже, можна зробити висновок, що «логотип» є словесною торговельною маркою в особливому
графічному виконанні, в свою чергу, «бренд» - це переважно економічна категорія. А «торговельна
марка» має широкий спектр різних визначень і я погоджуюсь із Анатолієм Кодинцем щодо потреби в
уніфікації термінології.
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ
У світі немає країни, яка була б прикладом для інших в аспекті демократії. Проблеми реалізації
демократії є в кожній країні та потребують вирішення вже негайно. Зміни повинні відбуватись не лише з
боку влади, а й з боку простого населення. На це потрібен час, бажання та ресурси, але не всі бачать ці
проблеми та готові їх вирішувати.
Однією з найбільших проблем реалізації демократії в Україні є апатія виборців. Демократичні країни
характеризуються тим, що кожен громадянин, який досяг повноліття, має право голосу. Кожен охочий та
свідомий житель України має право прийти та проголосувати за президента чи депутата, а також виразити свою
думку на референдумі. Під час таких подій зазвичай спостерігається невисока явка виборців, що порушує один
з принципів демократії, який говорить про підкорення меншості більшістю. Результати таких заходів можуть
показати неправдиву думку жителів України. Також може відбутись фальсифікація виборів за низької явки,
адже залишається велика кількість невикористаних бюлетенів. Іноді в період виборчої кампанії відбуваються
спроби підкупу виборців шляхом пропонування грошової чи іншої матеріальної винагороди за голос за певного
політичного кандидата чи партію. Результати таких виборів не є правдивими, але їх сприймають за дійсність та
приймають рішення чи призначають на посади згідно з результатами волевиявлення громадян держави [1].
Не менш важливою проблемою є занизька правосвідомість та обізнаність у своїх правах жителів
України. Саме через це існує явище обмеження прав і свобод у майже всіх сферах життя. Варто зазначити,
що молодь є зараз більш обізнана у своїх правах та свободах, ніж доросле населення. Саме через це підлітки
та молодь не бояться виходити на мирні марші, акції та пікети і цим показувати свою думку та відстоювати
свої права. Вони знають, що таке свобода слова, тому ніколи не бояться висловлювати свою думку про чинну
владу чи ситуацію в країні. Така молодь може дійсно змінити Україну на краще в майбутньому[1].
Вагомою проблемою є те, що збоку влади України відбувається обмеження права на свободу слова,
контроль за засобами масової інформації, усунення опозиції та переслідування громадських діячів чи
журналістів, які пропагують цінності чи ідеї, які є відмінними від думки влади. На телеканали існує вже
своєрідна монополія, адже майже не залишилось телеканалів, які були б вільні і не перебували б у владі
певного чиновника. Політично незалежним є лише радіо та деякі видання. Під час подібних подій
населення починає менше довіряти владі, тому авторитет влади падає.
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Також існує проблема віддаленості влади та населення. Чиновники не спілкуються з народом або ж
роблять це лише з власної вигоди. Люди не завжди можуть достукатись до посадовців та розповісти про
нагальні проблеми. Вони не знають про проблеми нижчих верств населення, тому у громадян росте рівень
нелюбові та недовіри до чинної влади. Політики та спілкування з ними є недоступними зараз, тому це
наштовхує пересічних жителів України на думки щодо непрозорості влади [2].
Отже, в Україні є досить багато різних проблем у сфері реалізації демократії, які потребують
вирішення. Важливо, щоб змінилась правова свідомість та громадянська позиція абсолютно у всіх
громадян, від пересічного працюючого населення до осіб, які займають високі посади. Варто
прислухатись не лише до дорослих, а й до свідомої молоді, яка дійсно прагне змін, розрушити бар’єр між
політиками та виборцями, а також розповідати людям про їх права і свободи, які зазначені як в
Конституції України, так і міжнародних нормативно-правових актах, адже не всі є освіченими у даному
питанні. Лише за таких умов щось може змінитись.
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СПЕЦИФІКА КВАЛІФІКОВАНИХ РІЗНОВИДІВ УМИСНОГО ВБИВСТВА ТА
ПІДХОДИ ДО ЇХ КВАЛІФІКАЦІЇ
Згідно ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека
визнаються найвищою соціальною цінністю в нашій державі [1]. У доктрині кримінального права завжди
приділялась значна увага дослідженню питання захисту людей від посягання на їх життя. Актуальність
дослідження окремих різновидів умисних вбивств обумовлюється високою суспільною небезпечністю
такого кримінального правопорушення.
В науковій літературі та законодавстві зарубіжних країн існують різні підходи до визначення поняття
вбивства. Однак, чинний Кримінальний кодекс України визначає умисне вбивство як умисне протиправне
заподіяння смерті іншій людині [2].
Окремими різновидами умисного вбивства є умисні вбивства за обтяжуючих обставин, які закріплені
в ч.2 ст.115 КК України, що передбачають наявність обставин, які значно підвищують ступінь і характер
їх суспільної небезпеки.
Важливу роль у кваліфікації особливого виду кримінального правопорушення, передбаченого п.1 ч.2
ст.115 КК України відіграє умисел особи, яка його вчиняє. Правозастосовна практика вказує, що такі
кримінальні правопорушення потрібно кваліфікувати з обов’язковим фіксуванням факту смерті
потерпілого чи потерпілих. Проте, з точки зору теорії кримінального права, такі ситуації можна
кваліфікувати як закінчений замах на умисне вбивство при обтяжуючих оставинах або як закінчене
умисне вбивство двох осіб [4, с. 432].
Умисне вбивство малолітньої дитини або жінки, яка за відомо для винного перебувала у стані
вагітності (п.2 ч.2 ст.115 КК) передбачає дві різні обтяжуючі обставини. На практиці найчастіше виникає
проблема кваліфікації ситуацій, коли в поведінці суб’єкта наявна фактична помилка щодо віку
потерпілого або стану вагітності потерпілої. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову
практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи» №2 від 7 лютого 2003 року вказує, що
якщо суб’єкт не знав про малолітній вік потерпілої особи, хоча міг та повинен був про нього знати, його
дії кваліфікуються за п.2 ч.2 ст.115 КК України.
Умисне вбивство заручника або викраденої людини, передбачене п.3 ч.2 ст.115 КК України викликає
суперечки щодо правильної кваліфікації через певний «зв’язок» умисного вбивства з кримінальними
правопорушеннями, передбаченими статтями 146 та 147 КК України. Відповідно до положень постанови
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ПВСУ №2 від 7 лютого 2003 року на сьогодні можна говорити про кваліфікацію вбивства заручника, якщо
суб’єкт захоплював або тримав заручника, за п. 3 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 147 КК України.
З огляду на зміст абз.1 п.8 ППВСУ №2 від 07.02.2003, умисне вбивство, вчинене з особливою
жорстокістю (п.4 ч.2 ст.115 КК України) характеризується певними особливостями способу вчинення
злочину та/або його обстановки. При кваліфікації умисного вбивства, вчиненого з особливою
жорстокістю, дії винного не повинні додатково кваліфікуватись за ст.127 КК України, адже ч.2 ст.115 КК
є спеціальною нормою по відношенню до норми, передбаченої диспозицією ст.127 КК України.
Кримінальний кодекс України передбачає в п.5 ч.2 ст.115 умисне вбивство, вчинене способом
небезпечним для багатьох осіб. Кваліфікація такого специфічного виду умисного вбивства
характеризується рядом проблем. Наприклад, суб’єкт помилково вважає обраний ним спосіб небезпечним
для життя потерпілого та інших людей, тоді відповідно до абз.2 п.8 ППВСУ №2 від 07.02.2003 р. такі дії
слід кваліфікувати за ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 КК України.
Умисне вбивство з корисливих мотивів, передбачене п.6 ч.2 ст.115 КК України інкримінується особі
не лише у випадках, коли винний прагне за допомогою позбавлення життя іншої людини одержати
майнову вигоду для себе чи третіх осіб, а й у ситуаціях, коли умисне вбивство вчиняється з метою
заволодіння майном чи предметами, що в розумінні кримінального права майном не визнаються, якими
суб’єкт прагне розпоряджатися як своїми власними. Такі мотиви в правозастосовчій практиці носять
назву «вузький» та «широкий» підходи до розуміння корисливого мотиву.
Як умисне вбивство з хуліганських мотивів за п. 7 ч. 2 ст.115 КК дії винного кваліфікуються, коли він
позбавляє іншу особу життя внаслідок явної неповаги до суспільства, нехтування загальнолюдськими
правилами співжиття і нормами моралі. Не можна кваліфікувати як вчинене з хуліганських мотивів
умисне вбивство під час сварки чи бійки, яку розпочав сам потерпілий, а так само з ревнощів, помсти
чи з інших мотивів, що виникли на грунті особистих стосунків, навіть якщо при цьому було порушено
громадський порядок [3].
При кваліфікації умисного вбивства особи чи її близького родича у зв’язку з виконанням цією особою
службового або громадського обов’язку, передбаченого п.8 ч.2 ст.115 КК України, перш за все, слід
звернути увагу на правозастосовні правила кваліфікації, передбачені в азц.5 п.12 ППВСУ №2 від
07.02.2003 р.. За загальним правилом – відповідні спеціальні норми мають пріоритет перед п.8 ч.2 ст.115
КК, однак за спеціальним правилом – якщо у поведінці особи наявні й інші обтяжуючі обставини,
передбачені ч.2 ст.115 КК, кваліфікація дій суб’єкта здійснюється за відповідними пунктами ч.2 ст.115
КК та за відповідною спеціальною нормою.
Для кваліфікації умисного вбивства як такого, що вчинене з метою приховати інший злочин (п.9
ч.2 ст.115), не має значення, чи був винний причетним до злочину, який приховується. Якщо він вчинив
умисне вбивство з метою приховати раніше вчинений ним злочин, його дії кваліфікуються за тією
статтею КК, якою передбачено відповідальність за приховуваний злочин, та за п. 9 ч. 2 ст. 115 КК.
Традиційні для доктрини кримінального права та судової практики підходи до кваліфікації умисного
вбивства, поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством потребують уточнення через зміни, що
були внесені до ст.ст. 152 та 153 КК. Утім, не можна говорити про кардинальну зміну таких підходів. Зберігає
актуальність домінуючий в судовій практиці підхід, викладений в абз.1 п.14 ППВСУ №2 від 07.02.2003 р. З
його урахуванням умисне вбивство, вчинене після зґвалтування чи сексуального насильства, якщо потерпілу
особу було позбавлено життя з мотивів помсти за вчинений під час зґвалтування чи сексуального насильства
опір слід кваліфікувати за п.10 ч.2 ст.115; ч.5 ст.152 або ч.5 ст.153 КК.
При кваліфікації кримінального правопорушення передбаченого п.10 ч.2 ст.115 КК слід звернути увагу
на форми замовлення умисного вбивства за ППВСУ №2 від 07.02.2003, а також на особливості кваліфікації
дій замовника умисного вбивства, зокрема, ролі, які він може виконувати при вчиненні умисного вбивства
на замовлення, та на інкримінування йому мотивів, які характеризують поведінку виконавця вбивства [3].
Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб (п.12 ч.2 ст.115 КК) вважається таким
тоді, коли в позбавленні потерпілого життя брали участь декілька осіб (дві і більше), які заздалегідь,
тобто до початку злочину, домовилися про спільне його виконання. При кваліфікації такого
кримінального правопорушення слід звернути увагу на те, чи учасники групи діяли узгоджено, чи таку
групу можна вважати організованою групою чи злочинною організацією.
Відповідальність за умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (п.13 ч.2 ст.115
КК) настає незалежно від того, чи була винна особа раніше засуджена за перший злочин, вчинила вона закінчене
вбивство чи готування до нього або замах на нього, була вона виконавцем чи іншим співучасником злочину.
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При розгляді умисного вбивства з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (п.14 ч.2
ст.115 КК) мотив расової, національної чи релігійної нетерпимості слід розглядати як прагнення особи
завдати шкоди потерпілому у зв’язку з його приналежністю до певної расової, національної чи релігійної
групи. Якщо умисне вбивство з зазначених мотивів спрямоване на розпалювання національної, релігійної
чи расової ворожнечі, то дії особи мають додатково кваліфікуватись, щонайменше, за ч.2 ст.161 КК (за
ознакою „поєднане з насильством”). При цьому суб’єкту може бути інкримінована й ч.3 ст.161 КК, але не
за ознакою “спричинення тяжких наслідків”.
Висновки. Виходячи з вищенаведених особливостей кваліфікації та специфіки окремих різновидів
умисних вбивств, ми можемо побачити, що пріоритет при кваліфікації даних різновидів умисних вбивств окрім
теоретичних орієнтирів має правозастосовні орієнтири. Крім того, більшість проблем при кваліфікації виникає
на теоретичному рівні, а саме щодо мотивів позбавлення життя потерпілого, часу, способу, обстановки
вчинення кримінального правопорушення. Тому важливо з’ясувати мотив і мету дій особи, оскільки в ряді
випадків вони є кваліфікуючими ознаками цього кримінального правопорушення. Найбільш проблемними
залишаються питання щодо психічного ставлення суб’єкта до вчиненого та кваліфікація окремих форм
співучасті, в яких може вчинятися умисне вбивство. Виходячи із правозастосовних орієнтирів, які були наведені
вище, залишаються проблемними й інші питання, які потребують подальшого дослідження, зокрема, наявність
конкуренції одразу декількох пунктів ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України, які між собою можуть
співвідноситися як частина і ціле (наприклад, п.8 ч.2 ст.115 КК та ч.5 ст.404 КК ), або як загальна та спеціальна
норми (наприклад, п.8 ч.2 ст.115 КК та ст.112 КК).
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ВАКЦИНАЦІЯ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ: ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ
Сьогодні, в умовах подальшого поширення хвороби COVID-19 найефективнішим засобом
профілактики тяжкого перебігу захворювання залишається лише вакцинація, яка здатна захистити як
особу, що вакцинувалась так і інших від можливого поширення коронавірусної хвороби.
Тому в усьому світі, наразі, створюються умови, аби заохотити громадян до щеплень, зокрема у
деяких країнах вакцинація стає обов’язковою, проте варто додати, що як відмова від вакцинації так і
вакцинування є правом громадянина, яке за деяких обставин може бути обмеженим.
Стаття 3 Конституції України наголошує, що людина, її життя і здоров’я визнаються в Україні
найвищою соціальною цінністю[1].
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права передбачає, що права не можуть бути
об'єктом ніяких обмежень, крім тих, які передбачено законом, які є необхідними для охорони державної
безпеки, громадського порядку, здоров'я чи моральності населення або прав та свобод інших і є
сумісними з іншими правами [2].
Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка ратифікована
Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР, кожен має право на повагу до свого приватного і
сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у
здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є
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необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи
економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи
моралі або для захисту прав і свобод інших осіб [3].
Як відомо, тематика вакцинації належала до дискусійних ще в доковідні часи і стала ще більш
обговорюваною після початку пандемії, тому для визначення співвідношення понять «права людини» та
«вакцинація» перш за все необхідно з’ясувати чи вакцинація здатна порушити або обмежити права людини.
Задля цього варто звернутись, як до правових норм так і практики їх застосування, зокрема ЄСПЛ та
національними судами.
Певні крапки над «і» розставив Європейський суд з прав людини за результатами розгляду справи
«Vavřička and Others v. the Czech Republic» (що стосувалась дитячої вакцинації) [4].
ЄСПЛ зауважив, що якщо політика добровільної вакцинації не вважалась достатньою для досягнення
або підтримки колективного імунітету, політика обов’язкової вакцинації могла запроваджуватись для
досягнення належного рівня захисту від серйозних хвороб.
Важливо додати, щодо загального висновку держав та міжнародних організацій, про те, що
вакцинація є найбільш успішним та економічно ефективним медичним втручанням і що кожна держава
має прагнути досягти найвищого із можливих рівнів вакцинації.
Досить незвичними та цікавими також є думка суду щодо пропорційності між встановленим
обмеженням та наслідками для розвитку дітей. На думку суду виключення дітей із дитячих садочків
означало втрату важливих можливостей розвитку особистості та початку соціалізації, навчальних
навичок, можливостей бути учасником навчального процесу, проте наведене було наслідком відмови
батьків від обов’язкової вакцинації, метою якої є охорона здоров’я.
Окрім того, можливість відвідування закладів дітьми, які не могли отримати щеплення з огляду на
медичні протипокази, залежала від дуже високого рівня вакцинації серед інших дітей. Таким чином,
запровадження обов’язкової вакцинації не може вважати непропорційним заходом.
Як наслідок, ЄСПЛ визнав, що відповідні обмеження є пропорційними правовій меті, та вважаються
такими, які є необхідними у демократичному та соціалізованому суспільстві.
Українські суди не відступають від положень ЄСПЛ, зокрема підтверджень цього є рішення
Верховного Суду у справі № 682/1692/17 від 17 квітня 2019 року [5].
Де суд зауважував, що право (інтерес) відмовитися від щеплення матір`ю дитини при збереженні
обсягу прав дитини на здобуття освіти, протиставляється загальному праву (інтересу) суспільства, інших
батьків та їх дітей, які провели у встановленому державою порядку щеплення. Таким чином досягається
мета - загальне благо у формі права на безпеку та охорону здоров`я, що гарантовано статтями 3, 27 та 49
Конституції України.
Окрім того, вимога про обов`язкову вакцинацію населення проти особливо небезпечних хвороб з огляду
на пряму необхідність охорони громадського здоров`я, а також здоров`я зацікавлених осіб, є виправданою.
Тобто в даному питанні переважає принцип важливості суспільних інтересів над особистими, однак лише у
тому випадку, коли таке втручання має правові та об’єктивні підстави, а отже є виправданими.
Разом з тим, у рішенні від 10 березня 2021 року Верховний Суд у справі 331/5291/19 (колегія суддів
Першої судової палати Касаційного цивільного суду) зазначив, що вирішуючи питання про співвідношення
норм статей 3 та 53 Конституції України, не можна не визнати пріоритетність забезпечення безпеки життя,
здоров`я і безпеки людини над правом на освіту, оскільки інтереси однієї особи не можуть домінувати над
інтересами держави в питанні забезпечення безпеки життя і здоров`я його громадян [6].
Окрім того, додали, що перебування дітей, які не отримали профілактичні щеплення, в організованих
колективах створює ризик виникнення спалахів інфекційних хвороб, що є загрозою для життя та здоров`я
не лише учнів, а й членів їхніх сімей та працівників закладів освіти, тобто дитина, яка не отримала
щеплення, не лише стає потенційно небезпечною для оточення, а й сама піддається підвищеному ризику
захворіти, відвідуючи місця масового скупчення людей.
Проте важливо зауважити, що відповідні правові позиції ЄСПЛ, а також Верховного Суду ухвалені
щодо конкретних обставин справи, і не завжди можуть стосуватись абсолютно принципово відмінних подій.
Зокрема вважається, що вищезазначене стосується виключно «стандартної і планової вакцинації дітей
від хвороб, які добре відомі медичній науці» і проти яких вакцинація вважається ефективною і безпечною.
Водночас, розробка будь-якої вакцини завжди тривалий процес, що залежить від багатьох факторів впливу.
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В середньому, етапи займають таку кількість часу: базові дослідження – 2-4 роки, доклінічні
випробування – до 2-х років і три фази клінічних випробувань: Перша фаза клінічного етапу – 1-5 років.
Друга фаза – 2-3 роки. Третя – 5 і більше років [7].
Сумарно на розробку однієї вакцини йде приблизно 10-15 років (без моніторингу на практиці після
впровадження у виробництво). Вказані етапи дослідження знайшли відображення і в Рішенні Ради
Євразійської економічної комісії від 03.11.2016 № 78 «Про Правила реєстрації та експертизи лікарських
засобів для медичного застосування».
Наразі дослідження вакцин тривають і перебувають на різних стадіях. Тож люди, що роблять собі
щеплення, по суті, здійснюють дуже важливу для суспільства справу, тому держава повинна всіляко їх
підтримувати, перш за все шляхом забезпечення медичним контролем, а також наданням будь-яких
соціальних привілеїв або переваг.
Отже, на сьогодні бачимо численні публікації на тему необхідності вакцинування як від юристів так
і лікарів. Вочевидь, вважається за розумне, що вакцинуватись або невакцинуватись це власне вибір
кожного, проте у будь-якому випадку цей вибір має правові наслідки, які перш за все пов’язані з цінністю
суспільної солідарності, та тим що іноді метою встановлення обов’язку є охорона здоров’я усіх членів
суспільства, зокрема тих, хто є особливо вразливим до певних хвороб.
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ПРАВОВА ОБІЗНАНІСТЬ ГРОМАДЯН ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВОЮ
Актуальність обраної нами теми полягає у тому, що українське суспільство потребує реформування та
прийняття більш надійного та прозорого законодавства. На нашу думку, сучасна система нормативно-правового
забезпечення не може ефективно та стабільно слугувати потребам розвитку держави та громадянського
суспільства. Треба забезпечити відповідний розвиток соціальним інститутам, які зможуть змістовно і повністю
передати накоплений багаж знань молодому поколінню, адже це майбутні громадяни держави.
Правова обізнаність пересічних громадян і навіть деяких державних службовців влади є
недостатньою, хоча цього потребують актуальні вимоги сучасності. Це в свою чергу призводить до
невдалих спроб щодо використання правомочностей особи на приватному та публічному рівні. Масштаби
ситуації, яка склалася вже висвітлені за допомогою багатьох анкетувань та соціальних опитувань, які були
проведені на рівні держави. Я вважаю, що на викладену вище ситуацію дуже сильно впливає духовність
та менталітет, який на даний момент присутній в Україні. Це говорить нам про термінову необхідність
забезпечення країни новою стратегією правового регулювання на рівні держави.
З розвитком європейських інтеграційних процесів, їх поширення на всі сфери суспільного життя, появою
нових складніших інтеграційних систем, пов’язаних як із поглибленням інтеграції, так і з розширенням самого
інтеграційного об’єднання, активізувалися спроби теоретичного і практичного пошуку нових освітніх програм.
Зміни, що відбуваються в Україні та світі, а також динаміка сучасного соціокультурного розвитку, вимагають
від суспільства певної мобільності й адекватної відповіді на сучасні вимоги до освіти [1].
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Участь населення в управлінській діяльності держави є неодмінним принципом державного
управління, закріпленим у Конституції України, законах України й підзаконних актах. 24 березня 2021
року Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 119/2021, яким затвердив Національну
стратегію у сфері прав людини [2]. Як зазначено в офіційному повідомлені щодо оприлюднення цього
документу, Стратегія спрямована на об’єднання суспільства у питаннях цінностей прав і свобод людини,
що забезпечуються та захищаються на основі принципів рівності та недискримінації [3].
Згідно зі ст. 5 Конституції України народ це єдине джерело влади у державі, який здійснює її як
безпосередньо, так і через систему органів державної влади й місцевого самоврядування; право участі
громадянами в управлінні державними справами закріплено у ст. 38 Конституції; ст. 140 Конституції
передбачає місцеве самоврядування як право територіальної громади – самостійно розв’язувати питання
місцевого значення в межах Конституції та законів України [4].
Підсумовуючи вищевикладене можемо зазначити, що правова обізнаність і поінформованість
потребує поглиблення в усіх сферах суспільного життя. Для цього краще за все використовувати
налагоджену систему правової освіти і виховання, але вона, нажаль, поки що не є досконалою та не
повною мірою забезпечує покладені на неї завдання. Системний характер вказаних вище проблем
повинен призвести до їх скорішого вирішення для формування покоління, яке не буде мати тільки
віддалену уяву про правову свідомість. Вміння застосувати надані знання на практиці допоможуть не
тільки конкреним громадянам, суспільству, а й державі у цілому.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПОДВІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ
ПРАВІ УКРАЇНИ
Ніхто не може бути притягнений до кримінальної відповідальності за те саме кримінальне
правопорушення більше одного разу. Саме про це говорить нам частина 3 статті 2 Кримінального кодексу
України. Цей принцип випливає із пункту 7 статті 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні
права, де зазначено, що ніхто не повинен бути вдруге засуджений чи покараний за злочин, за який він уже
був остаточно засуджений або виправданий відповідно до закону. Тобто, незважаючи на кількість,
тяжкість чи суспільну небезпечність, жоден суб’єкт вчиненого кримінального правопорушення не може
бути двічі притягнутим до відповідальності за нього.
Але всупереч цьому, на сьогодні це питання залишається дискусійним. Це спостерігається при
застосуванні судами різних інстанцій норм права для призначення індивідуального покарання. Яскравим
прикладом такої невідповідності є застосування судами при кваліфікації нанесення умисного тяжкого
тілесного ушкодження, що спричинило смерть, під час вчинення розбою статті 121 ККУ та статті 187 ККУ.
У даній ситуації наявна така проблема, як подвійна кримінальна відповідальність за спричинення
тяжких тілесних ушкоджень. Ми бачимо, що у частині 4 статті 187 КК зазначено про відповідальність за
тяжкі наслідки, під час вчинення розбою; це відповідає формулюванню «розбій…, поєднаний із
заподіянням тяжких тілесних ушкоджень». У той же час частина 2 статті 121 КК передбачає ту саму
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відповідальність за умисне тяжке тілесне ушкодження1. То чи не можемо ми говорити про подвійну
відповідальність у даному разі?
Ще один яскравий приклад такої несумісності можна відмітити при кваліфікації умисного вбивства
спеціального потерпілого: державний діяч, працівник правоохоронного органу, суддя, особа, яка виконує
обов’язки з військової служби та інші. За правозастосовним підходом, така ситуація вирішується таким
шляхом: коли умисне вбивство зазначених осіб чи замах на нього, вчинені за інших обтяжуючих
обставин, що передбачені ч. 2 ст. 115 КК, дії винної особи кваліфікуються за спеціальною статтею КК
(статті 112 КК, 348 КК, 379 КК, 404 КК та інші ) та пунктом 8 частини 2 статті 115 КК і за відповідними
пунктами частини 2 статті 115 ККУ. Фактично, в таких випадках винний несе двічі відповідальність за
вбивство однієї особи, адже конкретна стаття передбачає таку відповідальність за вбивство спеціального
потерпілого, а пункт 8 вищевказаної статті – за вбивство особи чи її близького родича, у зв’язку з
виконанням цією особою службового або громадського обов’язку2.
Існує проблематика кваліфікації кримінально-правових ситуацій, де має місце умисне заподіяння
спеціальному потерпілому тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть. На практиці такі
ситуації кваліфікуються за правилами сукупності кримінальних правопорушень, передбачених
спеціальною нормою (статті 112 КК, 348 КК, 379 КК, 404 КК та інші) і відповідним кваліфікованим
юридичним складом кримінального правопорушення загальної норми (стаття 121 КК). Наприклад, якщо
відбулось заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть, працівнику
правоохоронного органу, то остаточна кваліфікація здійснюється за сукупністю кримінальних
правопорушень, передбачених частиною 2 статті 121 ККУ та частиною 3 статті 345 ККУ.
Цей підхід є таким, що не відповідає положенню частини 3 статті 2 КК, про те, що особа не може бути
притягнена до кримінальної відповідальності за те саме кримінальне правопорушення більше одного разу.
У даній кримінально-правовій ситуації винний насправді несе відповідальність за умисне заподіяння
тяжкого тілесного ушкодження двічі, що є неприпустимим.
У даному випадку більш коректним є інший варіант кваліфікації – частина 3 статті 345 та частиною 1 ст.
119 КК3. Проте деякі науковці, зокрема С.Д. Шапченко, бачить вади в такому підході. Він вважає, що
різновид єдиного складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 КК (умисне
тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть), – при такій кваліфікації «штучно розривається».
Таким чином, можна зробити висновок, що на сьогоднішній день існує проблема подвійної
відповідальності у кримінальному праві, яка застосовується судами на практиці. Для вирішення цих
неоднозначних ситуацій варто дослідити питання їх розв’язання, адже такі правозастосовні підходи
певною мірою порушують права людини та громадянина, які закріплені на рівні норм міжнародного права
та українського законодавства.
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ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Забезпечити належний рівень транспортної безпеки – одне з головних завдань сучасних держав. Це
свідчить про те, що увага, яка сьогодні приділяється розвиненими країнами світу у питаннях безпеки, у
тому числі транспортної безпеки, обумовлена великим значенням транспорту в будь-якій сучасній країні.
У зв'язку з необхідністю інтеграції у світове та європейське співтовариство Україна має приділяти
особливу увагу питанням транспортної безпеки.
Хоча й актуальності питань управління транспортною безпекою в Україні приділялося та приділяється,
очевидно недостатньо. Крім того, в вітчизняній літературі відображено безліч питань, безпосередньо
пов'язаних з аналізованою проблемою, можна відзначити роботи таких учених: Т.В. Блудової, О.С. Бодрука,
В.І. Гурковського, Б.Ю. Депутата, П.П. Луцюка, Ю.В. Марченка, В.А. Мисливого, С.В. Руденка, Г.П. Ситника,
О.Й. Соколова, В.І. Творонович, І.В. Толокньова та інших вітчизняних і зарубіжних учених [1].
При керуванні автомобілем, як будь-яким транспортним засобом, головну увагу слід приділяти
забезпеченню безпеки людини. Відповідно до статті «Основ цивільного законодавства» механічний
транспортний засіб – джерело підвищеної небезпеки, відшкодування збитків, заподіяних ним,
покладається на власника. Водій повинен домагатися дотримання правил технічної безпеки всіма
особами, що знаходяться в автомобілі, і вимагати від них неухильно дотримуватися цих правил.
Крім того, водій при роботі з автомобілем повинен дотримуватись основних техніці безпеки [2].
При використанні транспортних засобів є їмовірніть виникнення таких основних небезпечних та
шкідливих виробничих факторів:
 наїзди на проїзні транспортні засоби;
 наїзди при зчепленні або розчепленні автомобілів з причепом (напівпричепом), запуску двигуна,
самовільному русі транспортних засобів;
 термічні фактори (пожежі, вибухи при подачі палива в карбюратор двигуна самопливом, пожежі
при передачі палива у двигун самопливом,перевірка наявності палива в баці з відкритим полум'ям, витік
газу з газової установки; опіки парою, водою із радіатора);
 ротиправні вчинки пасажирів та інших осіб;
 підвищений рівень шуму, вібрації;
 підвищений рівень температури та швидкості руху протягом теплої пори року;
 наявність шкідливих вуглецевих та азотових оксидів у повітрі, акролеїн, аліфатичні граничні
вуглеводні та формальдегід, метилмеркаптани.
Забороняється запускати двигун, буксуючи машину та перемикаючи стартерний ланцюг живлення.
Заправка автомобілів заборонена при:
 курінні та використання відкритого вогню;

ремонтних та регулювальних робіт;
 заправці автомобілів паливом з працюючим двигуном.
На лінію водій може вийти лише після проведення медичного обстеження та відповідних позначок
про це у подорожньому листі.
У разі зупинки на відпочинок поза населеним пунктом особа, відповідальна за охорону праці, має
контролювати дотримання вимог охорони праці.
Під час стоянки водію, вантажникам та іншим забороняється відпочивати та спати у салоні, з
працюючим двигуном.
Перед підйомом пасажирів до вантажівки, призначеної для транспортування людей, водію слід
проінформувати пасажирів про порядок посадки та висадки, попередити, що під час руху стояти на кузові
автомобіля заборонено.
Забороняється:
 перевезення людей на платформах безбортової техніки, на вантажах, розташованих на рівні та
вище кузовних бортів, на причепах, напівпричепах, всіх видів, на кузовах автосамоскидів або
спеціалізованих машин;
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 перевезення у кабінах, кузовах, салонах більшої кількості осіб, ніж обладнане місце для посадки
або зазначено у паспорті виробника;
 рух автомобілів з відкритими дверима та за наявності людей нана підніжках;
 вистрибування з кабіни та кузова автомобілів.
Особи, що знаходяться в автомобілі, повинні виконувати вимоги водія щодо безпеки.
Під час зупинки/стоянки автомобіля водій, залишивши машину, повинен вживати всіх заходів для
того, щоб уникнути мимовільного руху: зупинити двигун, встановити важіль перемикання передач в
нейтральне положення, загальмувати машину стоянковим гальмом.
На спусках та підйомах, де спосіб встановлення не регламентований засобами регулювання руху,
транспортний засіб має бути встановлений під кутом на краю дороги, щоб уникнути можливості
мимовільного руху [3].
Такж водію слід сфокусуватися на керуванні: на 100% – без багатозадачності; заборонене
використання телефону або інший електронний пристрій під час керування машиною.
Для цього слід мати певний план безпеки керування: слід внести туди час на зупинки на для перекусів,
перерви на відпочинку, телефонних дзвінках або інших справах, відрегульоване сидіння, дзеркало та
кліматичний контроль перед включенням передачі.
Також вважаємо за необхідним практику техніки безпеки:
 слід впевнитися що вантаж, який може рухатися під час руху автомобіля надійно закріплений;
 не слід намагатися витягнути речі, що потрапили на підлогу;
 необхідно мати під рукою потрібні речі ( плату за проїзд, платіжні картки та гаражні талони);
 ремінь безпеки повинен бутизавжди рпистебнутим та водій повинен сідати за руль лише у
тверезому стані і ні в якому разі не використовуватти при цьоому наркотичних та психотропних речовин.
Отже, хотілось би наостанок наголосити що коли особа перебуває за кермом машини, будь то одним
або зі своїми пасажирами, безпека водіння завжди має бути на першому місці. Досить важливим є
необхідність знання принципів безпечного руху і постійно їх практикувати.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАТРУЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Безпека на дорозі - це багатоаспектне питання, в якому входить не тільки контроль за рухом
транспорту, але також створення умов, у яких пішоходи можуть пересуватися за встановленими місцями
та не створювати на дорозі аварій.
Правила дорожнього руху, контроль технічного стану транспортних засобів, попередження про
свідомі порушення водіїв та багато інших функцій входять до повноважень Національної поліції України,
зокрема Департамент патрульної поліції, який займається цим питанням. Питання безпеки дорожнього
руху були, є і будуть актуальними для всіх країн.
Актуальність проблеми забезпечення безпеки руху нині не викликає сумнівів. Вона зумовлена
інтенсивними темпами зростання кількості джерел підвищеної небезпеки, у тому числі транспортних
засобів, а також ускладненням вимог водіїв. Однак, у першу чергу, слід приділяти увагу дослідженню
понятійного апарату відповідних тем та пояснення окремих їх елементів [ 1 ].
У зв'язку з важливістю проблем безпеки дорожнього руху, їх дослідженням займалися багато учених,
таких як В.Б. Авер’янова, О.М. Бандурки, Ю.П. Битяка, І.П. Голосніченка, С.Т. Гончарука, В.К. Колпакова,
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А.Т. Комзюка, С.Ф. Константінова, М.М. Тищенка та інших. Однак, хоча виконана робота має значний
обсяг і зміст, багато практичних питань, пов'язаних з забезпеченням безпеки дорожнього руху,
залишаються недостатньо розробленими.
Таким чином, слід враховувати, що безпека дорожнього руху - це такий стан пересування всіх
учасників дорожнього руху, в якій усі учасники руху є захищеними від чинників, які можуть поставити
їх у небезпечне становище.
Поряд із аналізом понятійно-категоріального апарату варто звернути увагу на те, що організація
безпеки дорожнього руху є безпосереднім завданням окремих поліцейських органів в України.
За статистикою, зібраною Патрульною Поліцією, в 2017 році мало місце 162 526 дорожньотранспортних пригод (далі ДТП), з них 3432 загинуло та 34 677 осіб одержали травми. У 2018 році мало
місце 150 120 ДТП, загинуло 3350 та одержали травми 30 884 особи, в 2019 році мали місце 160 667 ДТП,
де загинуло 3454 та одержали травми 32 736 осіб [ 3].
Заступником начальника Департаменту патрульної поліції Олексієм Білошицьким було повідомлено,
що за 2020 рік мало місце 168 107 ДТП, із яких 26 140 – які спричиниили травми [4].
Причини такого високого рівня дорожніх інцидентів є досить різними. За словами співробітників
наукової лабораторії з проблемних питань правоохоронної діяльності, головною причиною ДТП є
недотримання водіями швидкісного режиму. Це спричинило 20,6% усіх ДТП із постраждалими. У той
же час, переважна кількість порушень є перевищенням саме безпечної швидкості, за якої водій міг
керувати транспортним засобом безпечно керувати його рухом у конкретних умовах дорожнього руху.
На другому місці серед причин ДТП стоїть недотримання правил маневрування – 11,6% від загальної
кількості. Чимало аварій трапилося у зв'язку з порушенням правил проїзду перехресть – 6,3%,
недотриманням дистанцій – 5,3%, керування у стані алкогольного сп’яніння – 3,8%, порушення правил
при проїзді через пішохідні переходіи – 3,7% [5].
Це дає підстави вважати, що найпоширенішими причинами ДТП є: перевищення швидкості; порушення
правил маневрування; порушення правил дорожнього руху на перехрестях; нехтування водіями дистанції;
порушення правил пішохідного переходу; керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння;
зниження працездатності водія; технічний стан транспортного засобу незадовільний; незадовільні елементи
дороги та стан доріг; незадовільна організація дорожнього руху. Більшість із цих причин пов’язані з
нехтуванням водіями та іншими встановленими правилами дорожнього руху.
Основним завданням Департаменту патрульної поліції є забезпечення безпеки дорожнього руху, до
його функцій у цій сфері входить: здійснення проваджень по адміністративних правопорушень,
віднесених до компетенції Національної поліції України, що включають і ті, що пов’язані з водінням
транспортного засобу; контроль дорожнього руху; контроль за додержанням законодавства що
стосується безпеки дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів; аналізувати ситуацію
та причини виникнення ДТП, для профілактики та запобіганню їх виникненню тощо [2].
Висновки
Таким чином, необхідно розуміти під безпекою руху систему суспільних відносин, врегульовану
правовими, а також технічними та юридичними нормами, що склалася внаслідок діяльності органів
державної влади та організацій, спрямованих на попередження, припинення та ліквідацію негативного
впливу транспортних засобів, як джерела підвищеної небезпеки для особистої безпеки учасників руху.
Тобто стан, за якого учасникам дорожнього руху нічого не загрожує.
Зокрема, діяльність поліції та Департаменту патрульної поліції в цілому, а також його структурних
підрозділів спрямована зокрема на організацію дорожньої безпеки, яка є досить комплексним поняттям,
що включає все, що має відношення до трафіку на дорозі, – від контролю за дотриманням правил
дорожнього руху, перевірки транспортних засобів, встановлення умови та правила перевезення
небезпечного вантажу до прийняття певних адміністративних рішень щодо осіб, які їх порушують.
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ДО ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ
Соціальний діалог представляє собою діалог, до якого залучаються працівники, роботодавці та уряди
у процес прийняття рішень щодо питанням зайнятості та праці.
Але, окрім цього, соціальний діалог – це особливий стан суспільства, рівень зрілості суспільних
відносин, що характеризують вільний та рівноправний обмін інформацією.
Зазначимо, що для індустріально-розвинутого суспільства з ринковою економікою, існує
необхідність впровадження та забезпечення соціально-відповідальних відносин, що обумовлено низкою
економічних та соціальних чинників.
Вимушені визначити, що навіть правова регламентація соціального діалогу в Україні не дало
бажаного результату. ЗУ «Про соціальний діалог в Україні» не забезпечує соціальну інтеграцію
суспільства та немає впливу на формування соціальної солідарності в державі 1
Поки просліджується тенденція до того, що діяльність соціальних партнерів у межах соціального
діалогу носить формальний характер. Неефективність соціального діалогу в Україні підтверджується
кризовим станом соціально-трудових відносин в державі.
Головними інституціями соціального діалогу на національному рівні в Україні:
- спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на
національному рівні (СПО об’єднань профспілок);
- спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (СПО роботодавців);
- Національна тристороння соціально-економічна рада (НТСЕР).
- Національна служба посередництва і примирення (НСПП) 2.
На даний час ми бачимо, що існують перепони для ефективної взаємодії цих інституцій та досягнення
дієвого соціального діалогу в Україні:
- неврегульованість, суперечливість та вільне трактування соціальними партнерами положень
законодавства України в сфері соціального діалогу;
- недотримання сторонами та органами соціального діалогу законодавства, що зумовлене
відсутністю механізмів контролю за його дотриманням та відповідальністю за прийняті рішення
учасників соціального діалогу як всередині кожної із сторін, так і в рамках здійснення соціального діалогу
на тристоронній основі;
- одностороннє державне регулювання соціального діалогу на національному рівні, що зумовлене
зведенням дій сторони профспілок та сторони роботодавців до «погоджувальної» політики стосовно
пропозицій органів влади;
- монополізація права на представництво інтересів працівників та роботодавців окремими суб`єктами
всередині сторін соціального діалогу (профспілковою стороною та стороною роботодавців)3.
Соціальний діалог – це важливий інструмент для регулювання соціально-трудових відносин в Україні, і тому
повинен бути реалізованим в повній мірі. Для забезпечення соціального діалогу в Україні потрібно наступне:
 сприяти формуванню власнику (роботодавцю) як стороні соціального діалогу, діяльність якого
має відповідати міжнародним принципам ведення соціально-відповідального бізнесу;
 реформувати національно-правову базу щодо ведення соціального діалогу, для того щоб норми
відповідали вимогам Міжнародної організації праці;
 популяризувати соціальний діалог як засіб запобігання виникнення конфліктних ситуацій на
різних рівнях переговорного процесу;
 підвищити рівень культури поведінки сторін соціального діалогу та сприяти демократичному
розвитку договірних відносин;
Отже, для того щоб цілі соціального діалогу були досягнуті потрібно змінювати обставини, що
впливають на соціальний діалог. Такий важливий і потрібний інструмент для регулювання трудових
відносин потребує якісних змін, що надасть змогу зменшити рівень конфліктних ситуацій.
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КРИМІНАЛЬНІ ПРОСТУПКИ ТА НАСЛІДКИ ПІСЛЯ ВЧИНЕННЯ
КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ
Внесення змін до кримінального та кримінально-процесуального законодавства в частині
розмежування адміністративних правопорушень, кримінальних проступків та злочинів турбує наукову
спільноту, вже не один рік. Питання досліджувалось значний час, але чіткого законодавчого регулювання
ніяк не відбувалось, а лише подавались законопроєкти для подальшого внесення змін, які мали відбутися.
Та ситуація змінилась у зв’язку з прийняттям 1 липня 2020 р. Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій
кримінальних правопорушень», яким булло внесено зміни до Кримінального кодексу України та
Кримінально-процесуального кодексу України. [5]
Ці зміни пов’язані в більшій мірі з притягненням до відповідальності за кримінальні проступки. Зміни
торкнулись класифікації кримінальних правопорушень, поділившись на кримінальні проступки та
злочини. Крім цього, з’явився новий суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності як дізнавач;
висвітлюються нові види доказів, котрі забезпечують доказування кримінальних проступків.[1]
Під час проведення кримінально-процесуальної діяльності виділяють «нового» суб’єкта, який фактично
займається розслідуванням кримінальних проступків, такого суб’єка називають- дізнавач. Кримінально
процесуальний кодекс( КПК) дає визначення дізнавачу, як службовій особі підрозділу дізнання органу
Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового
законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, встановлених КПК, уповноважена особа
іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої КПК, здійснювати
досудове розслідування кримінальних проступків (п. 4-1 ч. 1 ст. 3 КПК). З’являється начальник органу дізнання,
як суб’єкт, який контролює діяльність дізнавачів та розслідування кримінальних проступків.[2]
Визначено, що одним із кримінально-правових наслідків учинення кримінального проступку є
відсутність в особи після фактичного відбуття, або ж (виконання) - покарання судимості, що є негативним
фактором не тільки для особи, яка вчинила проступок, а й для її родини. Так, наприклад, під час прийняття
на роботу до державних або правоохоронних органів відсутність судимості враховується роботодавцем.
За такої умови особа несе повну відповідальність, котра є більшою ніж адміністративна. Але й не
кримінальну. Залишення кримінального проступку, без судимості порушує як адміністративне, так і
кримінальне законодавство. [4 c 214-215]
В адміністративному законодавстві наслідком учинення адміністративного правопорушення є
можливість у разі повторного вчинення адміністративного правопорушення притягти особу до кримінальної
відповідальності, повторність притаманна й кримінальному законодавству. Так, за вчинення повторного
злочину, що є кваліфікуючою ознакою, суд бере до уваги цей факт під час застосування до особи відповідної
санкції Особливої частини КК України (яка більш суворіша за вчинення попереднього злочину)[3 c186–192.]
Як на мене ,основними та головними завданнями кримінального судочинства завжди є правове
забезпечення охорони прав і свобод людини та громадянина, власності, громадського порядку й громадської
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безпеки, довкілля, конституційного устрою України від кримінальних протиправних посягань, забезпечення
миру і безпеки людства. А також швидке й повне розслідування кримінальних правопорушень, викриття
винних і забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне
правопорушення, був притягнутий до відповідальності, і жоден невинний не був покараний.
На мою думку, кримінальне законодавство, а також система видів кримінальних покарань та інших
видів державного примусу потребують корегувань. Та відповідного оновлення, яке стосується концепції
реформування кримінального законодавства. Якщо за вчинення кримінального проступку до особи,
винної в його вчиненні, законодавцем буде прийнято рішення застосовувати стягнення. То ми можемо
наполягати на тому, щоб поряд зі стягненням на цю особу було покладено ще й додаткові заходи
кримінально-правового впливу, дія яких повинна бути спрямована саме на відновлення об’єкта
кримінально-правової охорони
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СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВИД ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ.
Формування в Україні ринкової економіки, побудова соціальноорієнтованого господарства,
посилення стабілізаційних процесів у здійсненні структурних перетворень в економіці потребують
удосконалення страхової діяльності, пошуку дієвих механізмів для забезпечення ефективного
функціонування ринку страхових послуг з урахуванням міжнародного досвіду, застосування фінансових
інструментів управління економічними процесами.
Український страховий ринок перебуває сьогодні на порозі поступового інтегрування у світовий.
Актуальність проблеми розвитку страхового ринку обумовлено необхідністю розробки ефективної
стратегічної політики щодо забезпечення страхової діяльності в Україні.
Становлення України як самостійної, незалежної і демократичної держави не могло не обумовити
створення і розвиток страхового ринку. Ринок страхових послуг є одним з необхідних елементів ринкової
інфраструктури, тісно пов’язаним з ринком засобів виробництва, споживчих товарів, ринком капіталу і
цінних паперів, праці і робочої сили. Тому все актуальнішою є тема дослідження страхової діяльності як
види господарської діяльності. [4]
Відповідно до ст. 1, закону України «Про страхування», страхування - це вид цивільно-правових
відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій
(страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок
грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових
платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів. [2]
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В свою чергу, згідно ст. 3 ГК України під господарською діяльністю розуміється діяльність суб’єктів
господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції,
виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.
При цьому, слід наголосити: 1) господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і
соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом; 2) господарська діяльність, що
здійснюється без мети одержання прибутку, є некомерційною господарською діяльністю. [1]
З огляду на викладене слід наголосити, що страхову діяльність, залежно від мети її здійснення, можна
класифікувати за двома видами:
1) господарська страхова комерційна діяльність (підприємництво), яка здійснюється для досягнення
економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку;
2) господарська страхова некомерційна діяльність, що може здійснюватися і без зазначеної мети.
Специфіка страхової діяльності доводить, що вона є особливим видом господарської діяльності, її
результати реалізуються як товар на страховому ринку. Страхові організації (страхові компанії,
перестрахові компанії, філії страховиків-нерезидентів) здійснюють вказану діяльність постійно і на
професійній основі для задоволення майнових інтересів інших членів суспільства, з головною метою —
отримання прибутку від операцій, які вони проводять, тобто від надання страхових послуг. [1]
Можливість здійснення господарської страхової некомерційної діяльності в Україні передбачена ст. 14
Закону України «Про страхування», відповідно до якої громадяни та юридичні особи з метою страхового
захисту своїх майнових інтересів можуть створювати товариства взаємного страхування в порядку і на
умовах, визначених законодавством України. [2] Основні засади правового становища товариств взаємного
страхування визначено Тимчасовим Положенням «Про товариство взаємного страхування», затвердженим
Постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1997 року № 132 (далі — Тимчасове положення).
Відповідно до п. 2 Тимчасового положення товариство взаємного страхування є юридичною особою страховиком, що створюється відповідно до Закону України «Про страхування» з метою страхування
ризиків членів цього товариства. Законодавче закріплення положення того, що товариство взаємного
страхування визнається юридичною особою, страховиком, свідчить про те, що вимоги чинного
законодавства України щодо створення, реєстрації, ліцензування, реорганізації та ліквідації страхових
компаній повністю поширюються і на зазначені товариства. З огляду на це на сьогодні в Україні не діє
жодного товариства взаємного страхування.
Головною метою створення товариств взаємного страхування вважається підтримка своїх членів при
настанні певної випадкової небезпеки та прагнення надати їм страхові послуги, по можливості кращі та
дешевші. Страхувальниками товариства взаємного страхування можуть бути його члени, які можуть бути
як юридичними, так і фізичними дієздатними особами. [3]
Отже, вони є некомерційними господарськими організаціями, які за своєю сутністю є корпоративними
організаціями споживчого, некомерційного типу, заснованими на членстві, і за організаційно-правовою
побудовою більш наближені до споживчих кооперативів, ніж до господарських товариств.
Особливістю страхової діяльності будь-якого виду (страхової комерційної та страхової
некомерційної) є поєднання приватних і публічних ознак, які реалізуються при її безпосередньому
здійсненні, і виявляється, зокрема:
1) при укладанні договорів добровільного страхування і при проведенні обов’язкових видів
страхування, що здійснюється на підставі прямої вказівки закону;
2) у процесі процедури державної реєстрації страховиків, яка є обов’язковою дією, внаслідок якої
вони отримують права юридичної особи;
3) у процесі процедури ліцензування страхової діяльності;
4) у наявності в державі системи органів державного нагляду за страховою діяльністю. [1]
Незважаючи на те, що динаміка розвитку ринку страхування загалом є позитивною, все ж рівень
популярності страхування все ще низький порівняно з розвиненими країнами Європи. Причинами є економічна
нестабільність та відносно невизначене та нерозвинене законодавство, що регулює дану діяльність.
Тому пріоритетним напрямки адаптації законодавства України до законодавства ЄС, залишаються,
зокрема, положення щодо:
1) визначення платоспроможності страховиків.
2) страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.
3) посередницької діяльність в страхуванні.
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4) перестрахування.
5) банкрутства страховиків, та інш.[5]
Висновки: Цінність даної сфери полягає в тому, що страхування забезпечує безпечне раціональне
формування й використання коштів, призначених для здійснення соціальних програм (сформовані методом
страхування ресурси застосовуються як доповнення до державних ресурсів, спрямованих на фінансування
освіти, охорони здоров'я, пенсійне вечерня та інші соціальні заходи). Воно надає впевненості в розвитку бізнесу
(повернення інвестору грошових чи матеріальних витрат в разі завдання збитків страховими подіями).
Також воно дає змогу оптимізувати ресурси, спрямовані на організацію економічної безпеки
(формування раціональної структури коштів, що спрямованні на запобігання або оперативне усунення
наслідків стихії чи інших чинників, які перешкоджають або затримують діяльність в тому чи іншому
напрямі). Тому розвиток даної галузі має бути першочерговим для економічної сфери нашої країни.
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ
Сільські території займають важливе місце в соціально-економічному житті України. Сприятливі
географічні, кліматичні та інші ресурси держави є передумовами для розвитку аграрної сфери та
посилення її позицій на світовому ринку. Проте на сьогодні проблема невідповідності рівня розвитку
українського аграрного сектору та сільських територій загалом світовому рівню та стандартам країн ЄС,
поки що залишається нерозв’язаною. Оскільки не зважаючи на всі спроби, що робляться владою в напрямі
формування сталого розвитку сільських територій, відсутні умови для ефективної роботи підприємств, а
більшість державних і регіональних програм характеризуються непослідовністю, половинчастістю,
декларативністю та не узгодженістю зі стандартами, що діють в розвинених країнах світу. Все це
призводить до суттєвого погіршення ефективності функціонування аграрного сектору України.
Серед наукових розробок, присвячених дослідженню проблем розвитку сільських території для
забезпечення економічного розвитку України необхідно виокремити праці таких провідних науковців, як:
В. Єрмоленко, В. Андрійчук, М. Барановський, І. Федуняк, О. Підлужна, Т. Бондар, Ю. Губені, Ю. Лупенко,
М. Орлатий, О. Онищенко, Т. Осташко, Б. Пасхавер, О. Попова, П. Саблук, А. Третяк, Л. Шопотько, В. Юрчишин
та інших дослідників.
Спершу слід визначити, що необхідно розуміти під «сталим розвитком сільських територій». В
юридичній літературі це поняття визначають як комплексний розвиток сільських територій, який передбачає
використання природних ресурсів сільських територій для задоволення потреб нинішнього покоління без
шкоди для майбутніх поколінь. В. М. Єрмоленко розглядає «сталий розвиток сільських територій» як
систему організаційних економічних, політичних і правових заходів, спрямованих на забезпечення
пропорційних і одночасних, незворотних і стабільних прогресивних змін, які відбуваються пропорційно й
одночасно у кожній зі складових сільської території. Таким чином, ключовими елементами сталого розвитку
сільських територій є економічно ефективний та екологічно безпечний розвиток аграрного сектору
економіки [1]. Відсутність конкурентоспроможної програми такого розвитку і є головною причиною
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деградації сільської місцевості. Тому здійснення державою заходів, спрямованих на ефективне правове
регулювання сталого розвитку сільських територій є необхідним. Зокрема, І.О. Федуняк та О. Б. Підлужна
наголошують на важливості нормативно-правової бази та виокремлюють 4 етапи прийняття нормативноправових документів в Україні щодо розвитку сільських територій. На думку вчених, перші три етапи не
дали суттєвого поштовху у підтримці розвитку села. Останній же, четвертий етап (починаючи з 2015 р. до
теперішнього часу), характеризується прийняттям Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського
господарства та сільських територій на 2015-2020 роки, де одним із стратегічних пріоритетів відродження
українського села є його сталий розвиток. При цьому також розпорядженням Кабінету Міністрів України від
19 липня 2017р. затверджено план заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій, який
розрахований на період до 2025 року. Вказаний документ передбачає, затвердження законодавчих актів,
спрямованих на розв’язання соціальних проблем сільського населення та містить проекти залучення
міжнародної технічної допомоги [2]. В цьому аспекті важливим постає питання адаптації аграрної політики
України до світових стандартів, в тому числі, стандартів ЄС.
Особливо науковий інтерес викликають питання: функціонування зони вільної торгівлі між Україною
та ЄС, перспективи впливу подальшої інтеграції на аграрну політику у сфері розвитку сільської місцевості.
Оскільки виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС може стати ефективним інструментом
реалізації вищезгаданої концепції. Главою «Сільське господарство та розвиток сільських територій»
зазначеної Угоди про асоціацію регламентовано співпрацю Сторін задля сприяння розвитку сільських
територій, зокрема, через поступове зближення відповідних політик і законодавства, а також зближення
національного регулювання у відповідності до регулювання і стандартів ЄС (Додаток XXXVII Угоди) [4].
Так наприклад, у Європейському Союзі встановлено чотири напрями розвитку сільських територій:
1. конкурентоспроможність;
2. охорона навколишнього середовища;
3. диверсифікація господарської діяльності;
4. розвиток місцевих територіальних громад. І незважаючи на те, що країни-члени складають національні
програми в межах вказаних напрямів, за ними залишається право довільно компонувати їх з урахуванням
власних специфічних економічних, природних умов територій тощо. Поряд з тим відповідно до вимог ЄС
держави зобов’язані: 1) витрачати не менше 10% фінансування на заходи в межах першого напряму; 2) 1,25%
коштів на другий напрям; 3) та 10% на третій напрям. Зазначені вимоги створюють передумови відновлення
економіки держави, а саме: досягнення соціального залучення та високої зайнятості; підвищення
конкурентоспроможності аграрного сектора, поліпшення стану навколишнього середовища та сільських
територій; забезпечення якості життя в сільській місцевості та диверсифікації сільської економіки [1].
Таким чином, правове забезпечення стійкості аграрного виробництва слід розглядати не лише як
юридичну діяльність, направлену на створення і реалізацію правових норм, але і як наслідок зусиль
спеціальних органів держави, що забезпечують їх виконання. Тому для України постає завдання
вироблення механізмів державної аграрної політики, що дозволять підвищити ефективність використання
наявного потенціалу аграрного сектору та забезпечити становлення селозберігаючої моделі агарного
виробництва. В свою чергу, адаптація агарної політики до стандартів ЄС сприятиме покращенню
інвестиційного клімату аграрного сектора, підвищенню його продуктивності за допомогою передачі
передових технологій і практик, покращенню умов доступу на світові ринки.
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АНАЛІЗ ПОТЕНЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НОВЕЛ КОДЕКСУ УКРАЇНИ З
ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА У ЧАСТИНІ САНАЦІЇ БОРЖНИКА ДО ВІДКРИТТЯ
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО
Доступність і ефективність процедур банкрутства є одним із ключових факторів, які впливають на
фінансовий клімат і стабільність економіки держави. Пріоритет має надаватися процедурам, які запобігають
глибокій кризі, а в подальшому, ліквідації відповідного суб’єкта господарювання. Однією з процедур, яка
дає можливість своєчасно врятувати підприємство, при цьому на договірній основі між кредиторами і
боржником, є санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство (далі – досудова
санація). У світлі прийняття нового Кодексу України з процедур банкрутства 2018 р. [1] (далі – Кодекс)
видається актуальним проаналізувати зміни, які відбулися у порівнянні з попереднім Законом «Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 1992 р. [2] і з’ясувати причини та
можливі наслідки таких змін.
Ключовою новацією є виключення процедури мирової угоди з переліку судових процедур, які
застосовуються до боржника. Фактично, її елементи вважаються тепер складовими плану санації. Про це
свідчать положення Кодексу щодо відстрочки і розстрочки виконання (ч. 3 ст. 5 Кодексу; ч. 1 ст. 77 Закону),
участі у процесі схвалення санації забезпечених кредиторів (ч. 4 ст. 5 Кодексу; ч. ч. 1, 2 ст. 80 Закону),
списання податкових боргів (ч. 3 ст. 5 Кодексу; ч. ч. 1, 2 ст. 78 Закону), які раніше були включені в окрему
процедуру укладення мирової угоди і положення Закону, які стосувалися досудової санації відсилали нас до
мирової угоди в контексті того, що має бути зазначено в плані досудової санації. Якщо раніше мирова угода
могла бути укладена на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство, то тепер ці положення, які,
фактично, втілені в процедурі санації можуть бути застосовані або до початку провадження у справі
(досудова санація), або під час другої судової процедури – санації. На думку, Полякова Р. ця форма
запобігання банкрутству боржника передбачає часткове використання традиційних засобів
неспроможності; зберігаючи за собою право управління суб’єктом господарювання, власник може
розраховувати на врегулювання проблем неплатоспроможності з кредиторами, не вдаючись до відкриття
справи про банкрутство і частково використовуючи пільги конкурсного процесу [3].
За Кодексом ініціювати процедуру санації до відкриття провадження у справі може тільки боржник.
Раніше така можливість була і в кредиторів. Науковці стверджують, що з прийняттям Кодексу українська
модель банкрутства почала більше тяжіти до прокредиторської, адже законодавець розширив можливість
кредиторів приймати дієву участь у процедурах банкрутства боржників [4]. Зважаючи на цю обставину,
позбавлення кредиторів можливості ініціювати дану процедуру видається нелогічним. Хоча й зрозуміло, що
досудова санація може бути проведена тільки якщо кожна із сторін з цим погодиться. Що стосується змісту
плану санації, то новий підхід є більш системним, тепер Кодекс чітко розділив загальні положення
(наприклад, такі як можливий поділ кредиторів на категорії, обсяг повноважень керуючого і т. д.) і конкретно
заходи, які можуть бути застосовані, вказані в ч. 2 ст. 51 Кодексу. Гушилик А. пише, що по своїй суті
процедура санації є реабілітаційною процедурою у справі про банкрутство. Під самим поняттям
«реабілітація» прийнято розуміти відновлення у правах. Реабілітація у процедурі банкрутства — це
також відновлення прав божника. Однак із відновленням прав боржника відновлюються і права
кредиторів, що є особливістю процедури санації [5]. Відповідно до ч. 2 ст. 5 Кодекс передбачає тепер
складення ліквідаційного аналізу. На нашу думку, таке новаторство є обґрунтованим, адже за допомогою
даного документу, який показує вигідність для кредиторів виконання плану санації порівняно з ліквідацією
боржника, можна стимулювати кредиторів «іти на зустріч» боржнику без залучення судових процедур. У
цьому контексті погоджуємось із позицією Мегері А., що ця процедура дозволяє забезпечити дотримання
балансу інтересів як кредиторів, так і боржника, адже обидві сторони мають шанс задовольнити свої потреби:
кредитор — повернути кошти, а боржник — розрахуватись і працювати далі [6].
Ще однією ключовою зміною є зняття обмеження по строках досудової санації. Закон встановлював,
що строк дії цієї процедури не може перевищувати 12 місяців, натомість відповідно до нового Кодексу
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боржник має можливість самостійно визначити, який період часу йому потрібен для того, щоб реалізувати
план досудової санації. Кальченко О. зазначає, що однією із причин низького міжнародного рейтингу
України за напрямом врегулювання неплатоспроможності є занадто тривала процедура. За нашою
позицією впровадження такої «диспозитивності» у визначенні строків може піти на користь ефективності.
Адже, підприємство може самостійно визначити необхідний строк внаслідок аналізу фінансового стану,
а відповідно до ч. 10 ст. 5 Кодексу за заявою боржника або кредитора у будь-який час може бути
припинено процедуру досудової санації у разі невиконання плану, або за наявності підстав, що такий план
санації не буде виконаний, Закон не містив норми про можливість такого припинення. У даному випадку
можна було б говорити про ризик для тих кредиторів, які не погодились зі схваленням плану санації на
довгий період бути позбавленими можливості відкрити провадження у справі про банкрутство, проте цей
ризик нівелюється ч. 8 ст. 5 Кодексу, відповідно до якої суд не може схвалити план санації у випадку,
якщо кредитор, який не брав участі в голосуванні або проголосував проти схвалення плану санації, доведе,
що в разі ліквідації боржника, його вимоги були б задоволені в розмірі, що перевищує розмір вимог, які
будуть задоволені відповідно до умов плану санації. Варто зазначити, що строки, які стосуються подання
заяви про затвердження плану санації (5 днів), розгляду її судом (1 місяць) залишилися незмінними.
Позитивною новацією є окреме зазначення у ст. 5 Кодексу положення про затвердження звіту про
виконання плану санації. Раніше Закон містив тільки норму про звіт керуючого санацією; причому це
стосувалося санації як судової процедури, що породжувало питання про те, чи можемо ми
використовувати ці норми для досудової санації, і що робити у випадку, якщо керуючого санацією не
призначають. Тепер такі неточності були виправлені і звіт про виконання плану санації може подавати
боржник або керуючий санацією.
Таким чином, санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство, незважаючи на її
поки недостатню вживаність на практиці, містить в собі значний потенціал для відновлення
платоспроможності боржника, щодо якого існує загроза банкрутства. Оперативніть, вигідність для
кредиторів, списання значної частини податкового боргу та інших обов’язкових платежів, менша затратність
процесу, більша свобода діяльності, мінімізація участі суду – це ті переваги, які повинні спонукати суб’єктів
звертатися до використання саме цієї процедури. Особливо враховуючи той факт, що Кодексом України з
процедур банкрутства було запроваджено низку позитивних змін, таких, як необхідність створення
ліквідаційного аналізу, зняття обмеження строків проведення досудової санації, конкретизація подання звіту
виконання плану санації. Подальше удосконалення законодавства має змінити вектор процедур банкрутства
з орієнтації на ліквідацію, яка існує зараз, на орієнтацію на відновлення платоспроможності.
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ПОНЯТТЯ І ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Зважаючи на динаміку розвитку науки і техніки, з впевненістю можна зазначити, що економічний
розвиток держав перебуває у прямій залежності від створення та ефективного використання новітніх
технологій, що розроблені та об’єктів права інтелектуальної власності.
При формуванні стратегії розвитку України не викликає сумнівів необхідність використання результатів
наукової інтелектуальної діяльності у всіх сферах господарювання. Важливим аспектом є переосмислення
значення використання об'єктів інтелектуальної власності як рушійної сили в інноваційному розвитку суспільства.
На межі століть, обсяг реалізованої на світовому ринку наукомісткої продукції, створеної з використанням
об'єктів інтелектуальної власності, сягнув 2,3 трлн дол. на рік, а загальна вартість ліцензій на право використання
цих об'єктів перевищувала 50 млрд дол. на рік. Світовий досвід демонструє нам, що ті країни, які змогли
накопичити інтелектуальний потенціал у себе в країні, здійснили потужний прорив у своїй економіці та змогли
зберегти позитивні зрушення. Так, наприклад, Республіка Корея за рахунок інтелектуального капіталу за останні
півстоліття з однієї з найбідніших економік світу перемістилась в одну з найдохідніших.
Що стосується вітчизняної сучасної господарської діяльності, то з часом значення інтелектуальної
власності зростає з величезною інтенсивністю через зростання попиту на її результати.
Так, інтелектуальну власність О. Бахарева визначає як результат творчої діяльності людини: твори мистецтва
та науки, винаходи та корисні моделі в усіх галузях людської діяльності, промислові зразки, торговельні марки
(знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування, інформаційна продукція, селекційні досягнення
тощо. Інтелектуальна власність створюється внаслідок цілеспрямованої розумової роботи людського інтелекту,
результатом якої є щось нове, що відрізняється неповторністю, оригінальністю, унікальністю.
Відповідно до статті 155 Господарського кодексу України об’єктами прав інтелектуальної власності
у сфері господарювання визнаються: винаходи та корисні моделі; промислові зразки; сорти рослин та
породи тварин; торговельні марки (знаки для товарів і послуг); комерційне (фірмове) найменування;
географічне зазначення; комерційна таємниця; комп’ютерні програми; інші об’єкти, передбачені законом.
Існує також низка спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності, що регулюють кожен об’єкт
окремо, до яких належать такі Закони України: "Про авторське право і суміжні права", "Про ефективне
управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав", "Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав
на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на зазначення походження товарів", "Про охорону прав
на сорти рослин", "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», "Про розповсюдження
примірників аудіовізуальних творів, фонограм,відеограм, комп'ютерних програм, баз даних", "Про
особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом,
експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування", "Про племінну справу у тваринництві",
"Про науково-технічну інформацію", "Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про державне
регулювання діяльності у сфері трансферу технологій".
О. Бахарева пропонує класифікувати об’єкти права інтелектуальної власності на такі основні групи:
1. Об’єкти патентування;
2. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг;
3. Об’єкти авторського права;
4. Об’єкти селекційних досягнень;
5. Об’єкти науково-технічної інформації;
6. Об’єкти нетрадиційних рішень (ноу-хау).
Говорячи про види об’єктів прав інтелектуальної власності відповідно до даної класифікації, існує
необхідність співвіднести самі об’єкти до кожної з категорій. Так, до об’єктів права патентування належать
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винаходи, промислові зразки і корисні моделі. До засобів індивідуалізації відносяться торговельні марки (знаки
для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування, географічне значення походження товарів. Серед
об’єктів авторського права, що зазвичай активно використовуються у сфері господарювання, варто виділити
комп’ютерні програми, сценарії конкурсів і телевізійних програм, а також географічні карти.
Сорти рослин і породи рослин належать до об’єктів селекційних досліджень. Категорію об’єктів
науково-технічної інформації визначають документовані або публічно оголошені відомості про вітчизняні
та зарубіжні досягнення науки, техніки виробництва, що були одержані в результаті науково-дослідницької,
проектно-технологічної та громадської діяльності. До об’єктів нетрадиційних рішень відносять ноу-хау,
об’єкти наукових відкриттів, об’єкти раціоналізаторських пропозицій, об’єкти захисту від недобросовісної
конкуренції. Важливо зазначити, що оскільки за певних обставин будь-який об’єкт інтелектуальної власності
може використовуватися в господарській діяльності, законодавець залишає даний перелік відкритим.
О. Худенко звертає увагу на те, що використання об’єктів прав інтелектуальної власності у сфері
господарювання має певні особливості, серед яких:
1. Постановка об’єктів інтелектуальної власності на облік (баланс), що є прикладом поєднання
організаційних і майнових елементів в господарських правовідносинах.
Для оформлення операцій з введенням до господарського обороту та використання окремих придбаних
чи створених об’єктів інтелектуальної власності підприємствами, установами та організаціями незалежно від
форм власності складається акт введення в господарський оборот об’єкта інтелектуальної власності.
2. Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності.
Зазвичай виділяють наступні види комерціалізації: використання об’єкта інтелектуальної власності у власному
виробництві; передача права власності на об’єкт інтелектуальної власності; надання права на використання;
внесення прав на об’єкт права інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства; лізинг; франшиза.
3. Постійна необхідність їх охорони і захисту.
Охорона здійснюється зазвичай патентним органом держави, що спрямовується на будь-які дії, що
пов’язані з набуттям, реалізацією, використанням та припиненням прав на об’єкти інтелектуальної власності,
а захист полягає у зверненні за відновленням порушених прав до судових чи адміністративних органів.
4. Можливість досягнення значних конкурентних переваг за рахунок патентної монополії, оскільки
патентна монополія дозволяє усунути конкурентів, а усунення конкурентів збільшує ринкову владу.
5. Недобросовісна конкуренція.
Інтелектуальна власність є об’єктом, що піддається впливу недобросовісної конкуренції. І виходячи з
того, що конкуренція існує між суб’єктами господарювання на конкретному ринку, варто враховувати,
що акти недобросовісної конкуренції можуть вчиняти не лише юридичні особи (або фізичні особипідприємці) і не лише на спільному для них ринку.
6. Аудит інтелектуальної власності, що є систематичним оглядом та здійсненням економікоправового аналізу об’єктів інтелектуальної власності, метою яких є потенційна оцінка переваг і ризиків
суб’єктів господарювання, та стратегій управління такими ризиками і перевагами.
Отже, інтелектуальна власність є невід’ємною складовою господарського обороту. Це пов’язано з тим, що
найціннішим стратегічним ресурсом і провідною конкурентною перевагою для господарюючих суб’єктів є ресурс
інтелектуального капіталу, оскільки сучасна глобальна економіка орієнтована на поняття «інформаційне
суспільство», «управління знаннями» та «інтелектуальний капітал». Організації, які не визначили інтелектуальні
активи одним із своїх пріоритеті, можуть втратити конкуренті переваги, або і взагалі позиції на ринку.
Література:
1. Бахарева О. Об’єкти права інтелектуальної власності: загальні умови захисту / О. Бахарева //
Теорія і практика інтелектуальної власності – 2020. – Вип. 6 – С. 98 – 106.
2. Худенко О. Місце інтелектуальної власності в процесі здійснення господарської діяльності /
Худенко О. // Право і суспільство – 2014. – Вип. 4 – С. 106 – 113.
3. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436 – IV. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

71

Щербина Д.В.,
курсант другого курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування.
Науковий керівник: Савенко В.П.,
підполковник поліції, старший викладач кафедри кримінального права та кримінології.
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.
«КАЗУС» У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
Заподіяння шкоди за відсутності вини отримало назву «казус». У теорії кримінального законодавства
поняття «казус» не визначено, бо як правило , окремі аспекти «казусу» розглядаються фрагментами під
час визначення необережності, як форми вини, або помилки особи, яка вчиняє суспільно небезпечне
діяння. Але питання про визначення поняття «казус» у кримінальному праві та законодавстві залишається
відкрите. Досить часто під час слідчої та судової практики працівники роблять помилку у розмежуванні
«казусу» та кримінального правопорушення. С. І. Нежурбіда зазначає, що казус межує із злочинною
недбалістю [1, с. 67], а тому на практиці часто виникають проблеми кваліфікації вчиненого діяння, якщо
має місце заподіяння шкоди за відсутності вини.
На сьогодні проблема «казусу» залишається не вирішеною, зокрема щодо обґрунтованості елементів
фактичного складу. В основі будь якого «казусу» як події, передує конкретна передумова та умова, а також
вчинок людини, яка вчиняє кримінальне правопорушення, що тягне за собою наслідки. С.А. Тарарухін,
працюючи над установленням мотиву в кваліфікації кримінального правопорушення, пише, що про «казус»
може йтися тоді, коли діяння особи призвело до шкідливих наслідків, але ця особа не передбачала й у силу
конкретних умов у цій ситуації не повинна була чи не могла передбачити, що вони настануть [2, с. 51- 53].
Щоб більш точно окреслити поняття «казус» у кримінальному праві, виділяють деякі ознаки, на
основі яких діяння особи визначається як «казус», що не тягне за собою кримінальну відповідальність.
Теорія кримінального права виділяє 4 ознаки, за яких особа: 1) не усвідомлювала і не могла
усвідомлювати за певною ситуацією суспільну небезпечність наслідків (далі СНН) своїх дій
(бездіяльності). 2) не передбачала можливості настання СНН і за певною ситуацією не повинна була їх
передбачити. 3) не передбачала можливості настання СНН і не могла їх передбачити. 4) передбачала
можливість настання СНН своїх дій (бездіяльності), але не могла їм запобігти через невідповідність своїх
психофізіологічних якостей вимогам екстремальних умов.
Сутність непербаченості в «казусі» полягає в тому, що суб'єкт не прогнозує розвиток події, не уявляє
можливих наслідків своєї поведінки чи дії. У цілому непербачення і неусвідомлення разом утворюють
інтелектуальну ознаку, яка при «казусі» утворює певні випадкові обставини, що не залежать від особи. Вольову
ознаку в «казусі», як за важливу ознаку, вчені, не виділяють. При «казусі» така вольова ознака спрямована на
вчинення правомірних діянь, але які випадково створили СНН. Наприклад, при психофізіологічному стані
особи, коли вона не могла запобігти вчинення СНН – вольва ознака виражена саме в неможливості.
«Казус» - це тільки обгрунтування науковців, без нормативної бази фактично існувати не може, тобно виступає
як правове гасло. Я вважаю, що тема «Казус в кримінальному праві», повинна бути окремою в навчальній
дисуципліни кримінального права, де детально розкриватимуться наукові знання про казус, його поняття з різних
точок зору науковців, принципи, функції, порядок реалізації та стандартизації з міжнародного і Європейського
права в законодаство України [3]. У Кримінальному кодексі «казус» належно не регламентований, З урахуванням
цього за відсутності нормативних актів виникають серйозні проблеми, щодо правозастосуванні «казусу» в
українській практиці, поширені є випадки, коли «казус» враховується не правильно, а буває навіть і не враховується
взагалі, хоча з точки зору кримінальної кваліфікакції він є необхідним.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДИ НА МОРІ
Контрабанда як вид злочинної діяльності міжнародного характеру відома з давніх-давен. А за останні
роки вона набула надзвичайно широкого поширення, чому чимало пояснень: спрощення порядку
переміщення через кордони держав, розширення міжнародних зв’язків, світова інтеграція, ліквідація
монополії держав у сфері зовнішньої торгівлі та інші.
Важливим напрямком міжнародної діяльності є боротьба з контрабандою в морі. Оскільки, саме морський
простір є найбільше зручною та масштабною платформою для перевезення та продажу контрабанди.
Сучасна практика здійснення митного контролю в морських просторах знайшла своє правове
закріплення на рівні універсальних міжнародних угод у сфері морського права – Конвенції про
територіальне море та прилеглу зону 1958 р. 1 та Конвенції ООН з морського права 1982 р. 2
Очевидно, що контрабанда вже давно переросла межі окремих держав проникла на всі континенти.
Обумовлено це тим, що контрабанда та порушення митних правил набули більш витончених та
організованих форм, що у свою чергу ставить під загрозу національну безпеку та належний економічний
розвиток кожної країни.
Норми міжнародного права, пов’язані зі співробітництвом держав у боротьбі з правопорушеннями,
пов’язаними з контрабандою, традиційно створюються на кількох рівнях: міжнародному
(багатосторонньому) регіональному (між кількома державами, розташованими в одному географічному
регіоні) та двосторонньому (між конкретними державами).
У міжнародній практиці використовуються договори щодо окремих видів контрабанди. Більшість
цих договорів присвячено предметам, вилученим із вільного цивільного обороту або обмежених у такому.
Розглянемо для прикладу міжнародні договори, що стосуються захисту культурних цінностей у
мирний час, Конвенція від 17 листопада 1970 року про заходи, спрямовані на заборону та попередження
незаконного ввезення, вивезення та передачі права власності на культурні цінності, та Конвенція від 16
листопада 1972 року про охорону всесвітнього культурної та природної спадщини 3. У Конвенції 1970
року міститься докладний список культурних цінностей, дається визначення цього поняття. Відповідно
до положення цього міжнародного документа, кожна держава має охороняти культурні цінності від
крадіжок, таємних розкопок та незаконного вивезення.
Окремо закріплені норми права щодо протидії контрабанди наркотичних засобів. У 1988 році було
підписано Конвенцію ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних
речовин. Метою Конвенції є сприяння співпраці між державами-учасницями для того, щоб вони могли
більш ефективно вирішувати різні проблеми незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних
речовин, що має міжнародний характер 4.
Масові поставки контрабанди алкоголю спричинили до підписання Конвенції про припинення
контрабанди алкогольних товарів у 1925 році.
Учасники Конвенції визнають, що контрабанда алкогольних товарів становить небезпеку для
громадського благополуччя і з нею слід боротися всіма можливими засобами 5. Цей договір в даний час
є чинним, та не всі його положення застаріли.
Вищевказані міжнародні договори лише підтверджують, що контрабанда – є однією з масштабних
проблем світового співтовариства. В свою чергу море виступає для контрабандистів інструментом
досягненню мети. Маємо надію на те, що держави будуть сприяти реалізації міжнародних норм щодо
протидії контрабанди і будуть сприяти національним механізмам боротьби з контрабандою.
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