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СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІВ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

Постановка проблеми. Проблема історичного становлення та 
розвитку державного ладу в Україні є однією з актуальних проблем 
сучасного державотворення. Процес становлення державного ладу в 
Україні на демократичних засадах безпосередньо пов’язаний із втіленням 
у практику цінностей конституціоналізму, врахуванням у 
державотворчому процесі вітчизняного та зарубіжного досвіду 
конституційно-правового регулювання суспільних відносин. Саме в 
такому аспекті проблеми державотворення потребують більш 
ґрунтовного розгляду у вітчизняній юридичній науці.  

Без урахування історичних здобутків дослідження проблем 
державного ладу є неповним, незавершеним. Крім того, історія 
становлення державного ладу України має не лише науково-дослідне 
значення, а й прикладне. 

Відновлення та розбудова на демократичних засадах української 
державності об’єктивно призвели до пошуку такої системи організації 
влади на місцях , яка б, з одного боку, відповідала національним 
традиціям, а з іншого, – сучасним світовим вимогам, була б спрямована 
на забезпечення прав і свобод людини, задоволення її потреб, підвищення 
ефективності надання послуг населенню, зростання його добробуту. 
Становлення і розвиток місцевого самоврядування та органів виконавчої 
влади в Україні суттєво гальмується впливом значної кількості 
об’єктивних і суб’єктивних чинників політичного, правового, 
економічного та психологічного характеру. Насамперед це відсутність 
дієздатного суб’єкта самоврядування – самодостатньої територіальної 
громади, яка б володіла необхідними матеріальними і фінансовими 
ресурсами, мала надійні внутрішні джерела наповнення місцевого 
бюджету.  
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Формулювання мети статті. Мета статті – дослідити механізми 
розвитку та становлення органів місцевого самоврядування та в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ті чи інші проблеми 
формування української державності досліджувалися в роботах таких 
науковців, як О. Бандурка, Ю.Барабаш, Ю. Битяк, В. Журавський,  
В. Кампо, В. Колісник, І. Кресіна, В. Литвин, М. Оніщук, В. Опришко,  
М. Орзіх, Є. Перегуда, О. Петришин, В. Погорілко, В. Речицький,  
П. Рудик, А. Селіванов, В. Тацій та ін. 

Виклад основного матеріалу. Класична теорія суспільної еволюції 
виходить з того, що історичний розвиток відбувається на основі 
поступових змін аж до докорінних якісних перетворень. І хоча наука 
визнавала факт об’єктивного характеру соціально-політичного розвитку, 
єдиної думки щодо критеріїв так і не склалося. 

З еволюційної точки зору дослідження розвитку державного ладу 
може проводитися за двома основними напрямами: ситуаційним, який дає 
можливість дійти висновків щодо тактичних перетворень; стратегічним 
(процесуальним), що дає змогу виявити глобальні тенденції перетворень 
у системі державної влади [4, c. 98]. 

Україна має тривалу історію державного будівництва, і це знайшло 
своє відображення в преамбулі Конституції України. Вона набуває 
розвитку в протоконституційній думці, право- і державотворчій практиці 
Київської Русі, Галицько-Волинського та інших князівств, втілюється в 
договорах Русі з Візантією, Руській Правді, церковних статутах, рядах, 
рішеннях боярських рад, проповідях, посланнях, повчаннях, літописах 
священнослужителів і світських діячів. Далі цей етап характеризується 
поступовим уповільненням вітчизняного передконституційного 
мислення, занепадом багатьох державно-правових інституцій на 
українських землях, що, однак, не виключає розвитку національної 
політико-правової думки у XV–XVI ст. Йдеться, зокрема, про надання 
багатьом українським містам магдебурзького права, утворення воєводств, 
розвиток «шляхетської демократії», станових прав і привілеїв, поступове 
підвищення ролі законності, суду, зміцнення прав власності та власника, 
започаткування основ козацького суспільного ладу з елементами поділу 
влади, республіканізму, народоправства, соборності, шанування 
природного та божественного права тощо. 

Вважається, що витоки українського конституціоналізму 
починаються з 1710 р. Через затвердження договору між гетьманом 
Пилипом Орликом і запорожцями була ухвалена перша українська 
Конституція, у якій закладені основні засади державного ладу – витоки 
ідеї поділу влади, незалежність і самостійність  

В історії українського конституціоналізму існували інші 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

5 
 

демократичні конституційні проекти – Георгія Андрузського (1850 р.), 
Михайла Драгоманова (1884 р.), які містили основні засади державного 
ладу. Групою членів Української народної партії 1905 р. було розроблено 
проект Конституції, що виходив з принципу повної самостійності України. 
Своє розуміння конституційних перетворень М. Грушевський вбачав у 
створенні національно-територіальних самоврядних областей [3, c. 28]. 

13 жовтня 1918 р. була ухвалена Конституція в Західноукраїнській 
Народній Республіці. В її приписах закріплювалися демократичні засади 
формування парламенту, запровадження поста Президента. У радянський 
період були прийняті Конституція УРСР (10 – 14 березня 1919 р.), 
Конституція УРСР (15 травня 1929 р.), Конституція УРСР (30 січня  
1937 р.), Конституція УРСР (20 квітня 1978 р.), які також певним чином 
вплинули на розвиток конституційного процесу та формування 
державного ладу України. 

Становлення і розвиток сучасного державного ладу України 
відбувалися поступово та характеризувалися ухваленням 
основоположних конституційних актів, які встановлювали його засади: 
Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 р., Акту 
проголошення незалежності України від 24.08.1991 р., схваленого 
всенародним голосуванням 1 грудня 1991 р., Конституційного Договору 
між Верховною Радою України і Президентом України «Про основні 
засади організації та функціонування державної влади і місцевого 
самоврядування на період до прийняття нової Конституції України» від 
08.06.1995 р., Конституції України від 28.06.1996 р. і Закону України 
«Про внесення змін до Конституції України» від 08.12.2004 р. Відповідно, 
вважаємо за доцільне розрізняти такі основні етапи становлення та 
розвитку сучасного державного ладу України: 

 перший етап (1990 – 1995 рр.) – проголошення незалежності 
України (ухвалення Декларації про державний суверенітет 
України, Акт проголошення незалежності України) і внесення 
відповідних змін до чинної на той час Конституції України 1978 р., 
зумовлених зміною державного ладу України; 

 другий етап (1995 – 1996 рр.) – розбудова державного ладу 
України; етап, закріплений Конституційним Договором між 
Верховною Радою України і Президентом України; 

 третій етап (1996 – 2004 рр.) – становлення та розвиток державного 
ладу, передбаченого чинною Конституцією України, яка закріпила 
якісно новий державний лад; 

 четвертий етап (з 2004 р.) – внесення змін до чинної Конституції 
України та їх реалізація, що зумовлюють трансформацію окремих 
інститутів існуючого державного ладу України [4, c. 102]. 
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Таким чином, виходячи з огляду на колосальний історичний багаж, 
який зумовлений безперервною державотворчою практикою становлення 
і розвитку української державності, та сучасні тенденції щодо 
реформування в Україні більш детально дослідження слід зосередити 
саме на становленні і розвитку органів місцевого самоврядування в 
Україні. 

Територіальна громада повинна впливати на місцеве суспільне 
життя шляхом наділення населення певними повноваженнями. Йдеться 
передусім про безпосередні та опосередковані, формальні та неформальні 
шляхи здійснення його волевиявлення. 

Коли громадяни виявляють ініціативу до тієї чи іншої форми 
управління своєю територією, в них формується відчуття “господаря”. 
Вирішення багатьох суспільних проблем стає для влади набагато 
дешевшим, з’являється можливість залучення додаткових ресурсів.  

Органи місцевого самоврядування знаходять відповідь на головне 
питання – “Як забезпечити необхідну кількість послуг для населення 
громади в умовах обмеженого бюджету?”. Навіть коли місцевій владі 
щось не вдається це не призводить до громадського невдоволення, а 
навпаки, може консолідувати зусилля влади та громади для спільного 
досягнення поставленої мети. Процес виявлення та локалізації негативних 
моментів за певних умов буде відбуватися набагато швидше. Обізнаність 
громадян щодо стану справ призводить до того, що вони перестають 
відрізняти та протиставляти себе владі. “Непопулярні рішення” 
сприймаються як необхідність, а не як примхи місцевої влади. Поступово 
відбувається формування довіри та позитивного іміджу влади. І, як 
наслідок, – зменшується соціальне напруження [2, c. 32]. 

Існуючі вже сьогодні органи самоорганізації населення в межах 
території мають такі напрями діяльності: 1) разом з депутатами міської 
ради представляють інтереси жителів будинку, вулиці, мікрорайону в 
районній раді та її виконавчому комітеті; 2) організовують на 
добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо 
охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з 
благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, 
вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих і 
спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами 
тощо; 3) здійснюють заходи з охорони пам’ятників історії та культури, 
ліквідації наслідків стихійного лиха; 4) забезпечують контроль за якістю 
наданих громадянам, які проживають у житлових будинках на території 
діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних 
послуг та за якістю проведених у зазначених житлових будинках 
ремонтних робіт; 5) надають допомогу навчальним закладам, закладам та 
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організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні 
культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед 
населення; 6) організовують допомогу громадянам похилого віку, 
інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, партизанів і військовослужбовців, 
малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, 
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;  
7) складають акти обстежень матеріально-побутових умов проблемних 
сімей, готують пропозиції на позбавлення батьківських прав, проводять 
профілактичну роботу для запобігання правопорушень та злочинності 
серед неповнолітніх; 8) складають протоколи на адміністративній комісії 
на порушників санітарного стану та правил проживання в житлових 
будинках, беруть участь у розгляді заяв і скарг громадян; 9) проводять 
роботу з профілактики правопорушень за місцем проживання, сприяють 
діяльності правоохоронних органів та роботі громадських формувань з 
охорони порядку. 

Однак поряд із позитивними рисами діяльності органів 
самоорганізації населення спостерігаються й певні недоліки, до яких слід 
віднести насамперед сам принцип створення органів самоорганізації 
населення – “згори”. Цей принцип зумовлений об’єктивними труднощами 
малої активності населення з вирішення проблем громади, 
несформованістю громадянської позиції, невизначеністю правового поля 
діяльності цих органів. 

Також слід вказати на суперечність між потребами мешканців, що 
проживають у певному районі міста, та тими коштами, які виділяються 
міською радою на вирішення проблем району. У великих містах місце 
проживання та роботи не збігаються. Людина, що живе, наприклад, у 
Жовтневому районі м. Запоріжжя, може працювати в Хортицькому 
районі. Виникає парадоксальна ситуація, коли податки, які сплачує 
працівник, ніяк не допомагають йому у вирішенні питань з охороною 
здоров’я або освітою, оскільки вони надходять у бюджет іншого  
району [1, c. 19]. 

Для подолання зазначених вище суперечностей пропонується 
комплекс заходів з уточнення організаційної складової механізму 
розвитку місцевого самоврядування, що враховує його особливості на 
рівні районів у місті.  

На перший план, безумовно, слід винести нормативно-правове 
вирішення проблем визнання зміненого статусу районних у місті рад, 
оскільки вони найбільш наближені до населення та повинні мати чіткі 
повноваження. Тому виникає гостра потреба розмежування повноважень 
між міськрадою та радою району в місті, між їх виконкомами. 

Аналогічний розподіл повноважень має відбутися між районними у 
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місті радами та органами самоорганізації населення, що створюються в 
районах міста. Невирішеність питань щодо повноважень рад у місті та їх 
виконавчих комітетів тягне за собою неспроможність забезпечення умов 
діяльності органів самоорганізації відповідно до вимог чинного 
законодавства, оскільки втрачається ланка (районна рада у місті), яка 
повинна реально оцінювати та співпрацювати з органами самоорганізації 
населення.  

Тому організаційна складова механізму розвитку місцевого 
самоврядування у великих містах повинна передбачати регламентування 
рад у місті, а на цій основі встановлювати можливості їх співпраці з 
органами самоорганізації, у тому числі через методичне забезпечення 
останніх. 

Висновки. Органи самоорганізації населення найбільш наближені 
до вирішення проблем територіальної громади. Вони мають окремі риси 
органу публічної влади, разом з тим їх діяльність базується в основному 
на громадських засадах. Основні переваги цих органів пов’язані з 
розгортанням місцевої демократії та можливістю перекласти на них тягар 
щодо вирішення питань місцевого значення. Недоліки сучасних органів 
місцевого самоврядування населення зумовлені в першу чергу практикою 
їх створення “згори”, що пов’язано з менталітетом пострадянського 
суспільства та відсутністю реальної підтримки правового, методичного і 
фінансового характеру з боку державних та самоврядних органів.  

В організації діяльності системи місцевого самоврядування в місті з 
районним поділом існують суперечності між:  

 принципом народовладдя, що задекларований для органів 
місцевого самоврядування всіх рівнів, та наявністю реальної 
можливості вирішувати проблеми району у відповідних радах;  

 відповідальністю, яка накопичується в радах районів міста, що 
найбільш зрозумілі та доступні для мешканців відповідного 
району, та повноваженнями, які делеговані радам районів;  

 декларацією рівних прав громадян і можливістю фактичного 
використання цих прав щодо формування органів місцевого 
самоврядування;  

 потребами мешканців, що проживають у певному районі міста, та 
тими коштами, які виділяються міською радою на вирішення 
проблем району.  

На подолання перелічених вище суперечностей спрямовано 
організаційний механізм розвитку місцевого самоврядування на рівні 
району в місті, що передбачає: нормативно-правове визначення статусу 
районних у місті рад; чітке розмежування повноважень між 
самоврядними структурами міста; розробку положень про органи 
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самоорганізації населення та районну в місті раду; узгодження 
регламенту діяльності самоврядних структур (органів самоорганізації 
населення, районної та міської рад); перетворення структур виконавчих 
комітетів відповідно до нового розподілу повноважень, створення 
методичних рекомендацій щодо діяльності органів самоорганізації 
населення; додавання цих змін до посадових інструкцій кожного 
працівника. 
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ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНОГО ФАКТУ В ТЕОРІЇ ЦИВІЛЬНОГО 

ПРАВА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ 
 

На сучасному етапі розвитку цивільно-правових відносин 
необхідно визначити, що теорію юридичних фактів неможливо назвати 
однією з нових у юриспруденції, оскільки її історія сягає ще римського 
права. Проте загальне розуміння юридичного факту цивілістам того 
періоду так і не вдалося сформувати. Як свого часу зауважив німецький 
юрист А. Манігк, Савіньї, працюючи над переосмисленням римського 
права і систематичним його викладом, вперше зазначив, що події, які 
викликають виникнення чи припинення правовідносин, слід називати 
юридичними фактами [1, с. 847]. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B8.%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Для історичного поняття теорії юридичних фактів вагомі ті 
обставини, що саме його розуміння склалось у руслі формально-
догматичної юриспруденції під неабияким впливом юридичного по-
зитивізму. Початковий розвиток теорії юридичних фактів пов'язаний із 
цивільним правом. Саме на основі праць уучених Г. Дернбурга, Р. Зома, 
А. Тона, Є. Цительмана та інших складалося загальне бачення теорії юри-
дичних фактів. 

Зважаючи на те, що категорія «юридичний факт» виникла і 
розвивалася з практичної потреби (виникнення права власності, 
спадкового права, окремих зобов'язальних відносин тощо), в основу 
визначення без сумніву лягло розуміння того, що слід єдиним поняттям 
охопити різноманітні передумови руху конкретних правових відносин. 
Саме такою ж правовою ідеєю були просякнуті й праці багатьох 
науковців, зокрема С.С. Алексєєва, В.Б. Ісакова, О.О. Красавчикова,  
Н.С. Кузнєцової, В. В. Луця,Є.О.Харитонова та інших. 

Свого часу Л. І. Петражицький, вказуючи на односторонність 
формально-догматичної юриспруденції, її схильність до «юридичної 
містики», надавав юридичним фактам своє суб'єктивно-психологічне 
трактування. Під юридичними фактами, на думку вченого, слід розуміти 
перш за все не зовнішні, об'єктивні, а виключно уявні події, адже важли-
вим і таким, що має вирішальне значення у правовому житті, є не факт 
укладення договору як такого, а сама віра в існування такого факту  
[2, с. 258]. Проте така позиція науковця не була сприйнята науковою 
спільнотою того часу, адже таке розуміння юридичних фактів зводить 
нанівець значення юридичних фактів у правовій системі [3, с. 144]. 

О. О. Красавчиков у своєму науковому дослідженні «Юридичні 
факти в радянському цивільному праві» розглядав юридичні факти як 
факти реальної дійсності, об'єктивні факти, явища, що існують незалежно 
від нашої свідомості. Існуючи об'єктивно, юридичні факти за своєю при-
родою і змістом можуть бути продуктами свідомої діяльності людей. 
Такі, наприклад, як «юридичні дії», а «юридичний факт – це такий факт 
реальної дійсності, з яким норми чинного права пов'язують виникнення, 
зміну або припинення цивільних правовідносин» [4]. 

Про юридичний факт, як про конкретну життєву обставину, з 
настанням якої норма права пов'язує виникнення, зміну та припинення 
правовідносин, говорив і С.С. Алексєєв [5]. С.Ф.Кечекьян стверджував, 
що юридичні факти – це факти або події, з наявністю яких норми права 
пов'язують настання визначених юридичних наслідків [6]. На думку  
М. Г. Александрова, життєві факти самі по собі не мають іманентної 
властивості бути чи не бути юридичними фактами, вони стають 
юридичними фактами у випадку, коли такого значення їм надають норми 
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права. Адже факти, як стверджував учений, одного і того самого виду мо-
жуть бути чи не бути юридичними залежно від того,як вони 
розцінюються зведеною в закон волею панівного класу [7, с. 163]. 

Доводячи свою позицію щодо юридичних фактів, Р.С. Бевзенко 
наголошує на тому, що з поняття юридичного факту потрібно виключити 
вказівку на правовідносини як неодмінний правовий наслідок, що 
виникає під впливом існування юридичного факту. При цьому вчений 
наголошує, що не сам факт породжує правові наслідки, а тільки в 
поєднанні з нормою закону [8]. 

Аналізуючи теоретичну спадщину, доходимо висновків, що 
юридична наука того часу розробляла теорію юридичних фактів 
відповідно до рівня розвитку правової культури та потреб радянської 
правової системи. Сучасна ж доктрина цивільного права розглядає 
юридичні факти як компоненти правового побуту, вплетені у складну 
мережу соціальних відносин, які зумовлені економічними, політичними, 
соціальними факторами, тобто як правову та соціальну категорію. Тому 
на сьогодні правильним видається розуміння юридичного факту як 
конкретної життєвої обставини, з якою норми цивільного законодавства 
пов'язують настання правових наслідків, перш за все виникнення, зміну і 
припинення цивільних правовідносин [9, с. 495]. 

О. О. Отраднова у своєму науковому дослідженні «Механізм 
цивільно-правового регулювання деліктних зобов'язань», аналізуючи 
вчення про юридичні факти в праві, зауважила, що в доктрині цивільного 
права юридичні факти визнаються як реальні обставини, з якими закон 
пов'язує виникнення, зміну або припинення правовідносин [10, с. 14]. 
Професор Р. Б. Шишка юридичні факти розглядає як конкретні життєві 
обставини, що мають правове значення [11]. 

Юридичні факти є загальним поняттям, тому вивчаються як у 
загальній теорії права, так і у галузевих правових дослідженнях – 
цивільних, сімейних, трудових тощо. 

На думку П. Рабіновича, юридичний факт – передбачена гіпотезою 
правової норми конкретна обставина, із настанням якої виникають, 
змінюються або припиняються правові відносини [12].  

У підручнику «Цивільне право України. Загальна частина» за 
редакцією О.В. Дзери юридичні факти визначаються як конкретні життєві 
обставини, з якими норми цивільного законодавства пов'язують настання 
правових наслідків, перш за все виникнення, зміну і припинення цивіль-
них правовідносин [10, с. 495].  

Учені харківської школи стверджують, що цивільні правовідносини 
виникають, змінюються або припиняються лише з настанням певних 
життєвих обставин (фактів реальної дійсності), що враховуються 
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законодавством. Таким чином, серед фактів реальної дійсності 
юридичними фактами є лише ті, з якими норми права пов'язують 
виникнення, зміну або припинення цивільних правовідносин [13, с. 107]. 

Зважаючи на те, що юридичні факти є явищами реальної дійсності, 
які існують об'єктивно, незалежно від ставлення до цього людини, слід 
розуміти, що не існує юридичних фактів майбутнього, тобто юридичні 
факти на момент їх аналізу уже мають існувати або існували в минулому 
[14, с. 96].  

З огляду на те, що «факт» означає «дійсну дію чи дійсну, 
невигадану подію, дійсне явище; те, що сталося, відбулося насправді [15], 
юридичні факти є не тільки проблемою теоретичної науки, а й проблемою 
практичного характеру. Адже теорія юридичних фактів безпосередньо 
пов'язана з вирішенням практичних завдань юриспруденції.  

Таким чином, проведений аналіз поняття юридичних фактів 
дозволяє зробити висновки про те, що, хоч у цивільному законодавстві 
відсутнє поняття юридичних фактів, цивілістична доктрина, сприймаючи 
дефініцію юридичних фактів, яка, проіснувавши не один десяток років, 
підтвердила свою правильність, дефініція юридичних фактів на сьогодні 
справедливо індивідуалізується деякими особливими ознаками, адже 
середовищем, з якого походять юридичні факти, є саме життя, тому 
юридичні факти можуть виникати з потреб реалій життєдіяльності 
людини, суспільства і держави, а також з юридичної практики. 
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НАЛЕЖНІСТЬ І ДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ У 

ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 
 

Постановка проблеми дослідження на сучасному етапі 
обумовлена рядом причин. По-перше, докази завжди були й залишаються 
одним з основних правових інститутів у господарському процесі, тому в 
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період реформування останнього зростає актуальність вивчення доказів і 
доказування з метою вдосконалення їх правового регулювання. По-друге, 
спрямованість господарського процесу в контексті активності сторін на 
всіх стадіях господарського процесу, розвиток принципів змагальності 
вимагають переосмислення багатьох аспектів доказування.  

Аналізуючи останні дослідження і публікації, слід зазначити, що 
в юридичній літературі останніх років значну увагу почали приділяти 
проблемам судових доказів. Однак, попри те, що з цієї проблематики 
були захищені кандидатські дисертації Т.В. Степанової “Доказування та 
докази в господарському процесі України” та Л.М. Ніколенко 
“Доказування у господарському судочинстві”, зберігаються певні 
розбіжності й нечіткість у поглядах щодо змісту поняття доказування. 
Необхідність подальшого дослідження обумовлена в першу чергу не 
стільки вказаними розбіжностями, скільки потребами правильного 
застосування правил доказування з їх категоріями – предметом 
доказування, суб’єктами доказування, об’єктами доказування з 
урахуванням проекту нового Господарського процесуального кодексу 
України, який не враховувався в зазначених працях. Правильно 
користуватися цими категоріями без чіткого уявлення про те, що являє 
собою саме доказування, неможливо.  

Метою даної статті є з’ясування правової природи судового 
доказування, визначення поняття та предмету доказування в 
господарському процесі, поняття та правового становища суб’єктів 
доказування в господарському процесі та особливостей використання 
доказів у господарському процесі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як показує статистика, 
кількість розглянутих господарськими судами справ зростає з кожним 
роком. Одним з центральних інститутів господарського судочинства є 
інститут доказування, зміст якого істотно впливає на виконання 
господарськими судами основної функції. Ця функція полягає в захисті 
прав суб’єктів господарювання. 

Сторони в господарському процесі вільні в наданні господарському 
суду своїх доказів і доведенні їх переконливості. Проте, вирішуючи 
питання щодо доказів, господарські суди виходять з того, що важливе 
практичне значення для правильного та об’єктивного вирішення 
господарського спору мають положення господарського процесуального 
законодавства щодо належності доказів і допустимості засобів 
доказування. 

Статтею 34 Господарського процесуального кодексу України 
передбачено, що господарський суд приймає тільки ті докази, які мають 
значення для справи [1]. 
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Докази, які містять інформацію щодо предмета доказування 
визнаються належними. Сторони мають право обґрунтувати належність 
конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Суд 
не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. 

Суд зобов’язаний відібрати тільки ті докази, що мають властивість 
належності, виключивши із процесу доказування докази, які не 
стосуються справи, наявність яких ускладнює процес доказування і 
встановлення дійсності наданих матеріалів, що призводить до 
затягування господарського процесу. У той же час відсутність необхідних 
для вирішення справи доказів призводить до неможливості встановити 
дійсні правовідносини, а отже, – вирішити правильно господарський спір. 

Принцип належності доказів спрямований на забезпечення 
принципу процесуальної оперативності (економії). Він дозволяє уникнути 
ускладнення процесу зайвим, що не має значення для вирішення спору, 
матеріалом, припинити дії осіб, що зловживають своїм правом подання 
доказів з метою затягування господарського процесу. 

Із зазначеного випливає, що докази в господарському процесі 
визнаються судом належними, якщо вони містять відомості про факти, 
що встановлюються з метою вирішення господарського спору. 

Предмет доказування, тобто факти, які належать встановленню у 
справі, господарський суд визначає з огляду на вимоги і заперечення 
сторін та керуючись нормою матеріального права, яка повинна бути 
застосована в даному випадку. Встановивши коло фактів, суд повинен 
визначати, які докази мають бути досліджені для виявлення наявності або 
відсутності цих фактів. Вирішуючи це, господарський суд має 
користуватися правилами належності й допустимості. Належність і 
допустимість – необхідні якісні характеристики судового доказу. 

Згідно зі ст. 34 ГПК господарський суд приймає тільки ті докази, 
які мають значення для справи. Належність доказів залежить від 
правильного визначення предмета доказування [1]. Належність доказів – 
це властивість, пов’язана зі змістом судових доказів. Докази, які 
підтверджують або спростовують існування обставин предмета 
доказування, є належними. Вимоги щодо належності доказів полягають у 
тому, що суд повинен приймати лише ті докази, які можуть підтвердити 
або спростувати юридичні факти, що мають відношення до даної справи. 
Це правило дозволяє суду позбутися зайвих доказів, не захаращувати 
справу, зосередитися на тих доказах, які мають суттєве значення для 
вирішення спору.  

Належність доказів означає, що суду слід подавати тільки ті докази, 
які входять до предмету доказування, до обставин, що мають значення 
для вирішення спору. Цим самим досягає економічність і динамічність 
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процесу. Не можна розраховувати на те, що чим більше подаси доказів, 
тим позиція твоя буде переконливішою. Справа не в кількості наданих 
матеріалів, а в їх достовірності, переконливості. Приймаючи позовну 
заяву і побачивши, що до неї включені матеріали, що не мають 
відношення до суті спору, суддя має право повернути її для 
дооформлення. Хоча ст. 63 ГПК в даний час цього не передбачає, але такі 
дії судді узгоджуються із ст. 34 ГПК. 

Належність доказів – властивість, пов’язана зі змістом судових 
доказів. Ця вимога звернена до господарського суду, який зобов’язаний 
відібрати тільки докази, що мають властивість належності, виключивши з 
процесу доказування докази, які не мають значення для справи, наявність 
яких ускладнює процес доказування, встановлення дійсних обставин 
справи, затягує процес розгляду справи. 

У юридичній літературі розповсюдженою є думка про те, що 
вирішення питання про належність доказів передбачає дослідження двох 
моментів. По-перше, необхідно визначити, чи входить факт, для 
встановлення якого залучається даний доказ, до складу предмету 
доказування або до числа інших фактів, необхідних для правильного 
вирішення справи. По-друге, чи здатний доказ з урахуванням його змісту 
цей факт встановлювати. Тобто чи є зв’язок між доказом і фактом, який 
підлягає встановленню. 

Як свідчить практика, найбільш розповсюджений недолік судових 
рішень стосується необґрунтованості кінцевих висновків суду. Цей 
недолік стосується нез’ясування всіх фактів, які мають значення для 
правильного вирішення спору, що і призводить до відміни рішень 
вищими судами. 

Належними є надані докази, які здатні підтвердити чи спростувати: 
 факти предмета доказування; 
 доказові факти; 
 факти, що дають підстави для винесення окремої ухвали у справі, 

які є супутніми фактам предметів доказування і доказових фактів; 
 факти, які впливають на зупинення, припинення справи та 

залишення заяви без розгляду. 
Норми матеріального й процесуального права не містять 

рекомендацій, які стосуються належності доказів за конкретними 
справами. Закон не може передбачити, у якій формі і в якому місці 
залишить відбитки, відомості про себе той чи інший факт, що має 
юридичне значення. Тому за допомогою норм матеріального права, які 
регулюють спірне правовідношення, суд встановлює коло юридичних 
фактів, що відносяться до справи, тобто предмет доказування у  
справі [2, c. 87]. 
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Таким чином, належність доказів визначається наявністю зв’язку 
між змістом фактичних даних, відомостей про факти й самими фактами, 
які підлягають встановленню і мають значення для правильного 
вирішення справи. 

Належність доказів – правова категорія, яка свідчить про 
взаємозв’язок доказів з обставинами (фактами), які повинні бути 
встановлені як для вирішення всієї справи, так і для здійснення окремих 
процесуальних дій. 

Дотримання правил про належність доказів сприяє підвищенню 
рівня судового розгляду, його раціональності та прискоренню. Суддя має 
право усувати із судового розгляду все те, що не має суттєвого значення 
для справи. 

Якщо належність характеризує об’єктивний зв’язок доказів з 
фактами (обставинами), які треба встановити, то допустимість доказів 
пов’язана з їх процесуальною формою, тобто засобами доказування. 

Належність доказів не слід плутати з їх допустимістю. Якщо в 
першому випадку мова йде про кількісні показники, то в другому, можна 
сказати, ми маємо справу з якісними характеристиками доказів. Оскільки 
за деякими видами спорів закон передбачає подання тільки певних 
доказів. Якщо належність характеризує об’єктивний зв’язок доказів з 
фактами (обставинами), які треба встановити, то допустимість доказів 
пов’язана з їх процесуальною формою, тобто засобами  
доказування [3, c. 58]. 

Отже, з’ясувати належність доказу – це означає встановити, чи має 
він значення для вирішення господарського спору. Такими, що мають 
значення для процесу, визнаються фактичні дані, які пов’язані з фактами, 
що підлягають встановленню, і, з огляду на це, можуть підтвердити або 
спростувати їх. 

На перший погляд, словосполучення «допустимість доказів» – 
суперечливе, оскільки за законами логіки не можуть бути 
неприпустимими наявні докази. Справа в тому, що закони мислення 
заздалегідь не ставлять ніяких меж у використанні доказів у процесі 
пізнання явищ дійсності. У процесі судового доведення має місце 
встановлення невідомих фактів, що мають правове значення, за 
допомогою не будь-яких видів судових доказів, передбачених у законі, а 
заздалегідь встановлених нормами права засобів доведення. Стаття 34 
ГПК України фактично вказує на допустимість засобів доведення, але не 
їхнього логічного змісту, встановлюючи в загальному вигляді певні 
засоби доведення на підтвердження низки юридичних фактів («обставини 
справи, які, відповідно до законодавства, повинні бути підтверджені 
певними засобами доведення, не можуть підтверджуватися іншими 
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засобами доведення»). Допустимість доказів, як цікаве, принципово 
важливе явище доказувального права, не одне сторіччя досліджується як 
у науці цивільного, так і карного процесуального права. На жаль, 
теоретики господарського процесу не приділяють належної уваги цій 
проблемі, тому спробуємо узагальнити досвід інших «галузей» 
процесуальної науки для збагачення знань у питанні допустимості доказів 
у господарському процесі. При детальному вивченні і порівнянні 
поглядів учених – представників різних галузей правової науки – 
звертають на себе увагу однотипні оцінки допустимості доказів, тоді як 
існують різні підходи до вивчення явища допустимості засобів доведення 
в судовому пізнавальному процесі. Спільність в оцінках допустимості 
доказів учених – представників і цивільної, і карної процесуальної  
науки – полягає в тому, що допустимість оцінюється як суто формальне 
поняття, що означає відповідність джерела фактичних даних і його 
процесуальної форми вимогам закону. Здається, доцільно й необхідно в 
конкретних випадках розрізняти неприпустимість фактичних даних 
узагалі як доказів і неприпустимість їх як доказів певного виду (у 
зазначеній процесуальній формі). 

Учення про допустимість доказів у господарському процесі 
пов’язується з орієнтацією на матеріальне право з дослідженням впливу 
матеріального господарського права на процесуальне право і його норми, 
оскільки в господарському процесі засоби доведення допускаються або 
виключаються з процесу судового пізнання з огляду на дозволи або 
заборони, що містяться, як правило, у матеріальному праві. Допустимість 
доказів можна розглядати як сукупність правил доведення. Однак варто 
підкреслити, що норми, які встановлюють правила допустимості, тобто 
порядок застосування і використання передбачених у законі засобів 
доведення, містять у собі різні галузі права. Ці норми мають загальну 
цільову спрямованість – забезпечення вірогідності доказів. Питання про 
зміст норм, що встановлюють правила допустимості доказів, є спірним у 
юридичній літературі [4, c. 230]. Одні автори вважають, що правила 
допустимості поширюються на всі засоби доведення, інші, – що правила 
допустимості доказів діють тільки у випадку встановлення фактів про 
умови угод. Обов’язок підтвердження юридичних фактів тільки певними 
засобами доведення без виключення інших засобів доведення, 
установлений низкою норм права, гарантує правильний розгляд і 
вирішення справи. Загальне правило допустимості доказів у 
господарському процесі полягає в тому, що у процесі доведення можуть 
використовуватися тільки засоби доведення, передбачені законом: 
пояснення сторін і інших осіб, що беруть участь у справі, письмові, речові 
докази, висновки експертів (статті 32, 42 ГПК). Спеціальні правила 
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встановлюються різними нормативними актами щодо окремих видів 
справ, розглянутих господарськими судами, і можуть вказувати або на 
неприпустимість певних засобів доведення або вказувати на їх 
обов’язкове використання. 

Допустимість доказів – це встановлена законодавством вимога, що 
обмежує використання конкретних засобів доказування, або вимога, що 
пропонує обов’язкове використання конкретних засобів доказування при 
встановленні певних фактичних обставин справи при здійсненні 
доказування у процесі розгляду господарського спору [4, c. 233]. 

Вирішуючи питання про те, які докази допускати, а які не 
допускати до використання в господарському процесі, суд керується 
правилами належності і допустимості доказів, тобто правилами, що діють 
при відборі доказового матеріалу. 

Слід зауважити, що належність до справи кожного доказу 
визначається судом. Суд сам вирішує, який доказ може, а який не може 
містити відомості про обставини справи. Допустимість же засобів 
доказування встановлена законом. 

Достатність доказу або їх сукупності означає, що він або вони 
дозволяють дійти достовірного висновку про існування факту, на 
підтвердження якого вони зібрані. Якщо такого висновку дійти не можна, 
то це вказує на недостатність доказу або їхньої сукупності. Недостатніми 
будуть також докази, що суперечать один одному, і ті, вірогідність яких 
сумнівна. Недостатні докази не можуть бути покладені в основу судового 
рішення доти, доки цей їх недолік не буде усунутий шляхом збирання 
додаткових доказів.  

Зміст принципу належності доказів полягає в тому, щоб 
збалансувати процес витребування доказів зі ступенем їх потреби, 
оскільки витребування та аналіз доказів, які не відносяться до справи, 
уповільнює процес та призводить до зайвих витрат коштів, а відсутність 
необхідних для розгляду справи доказів призводить до неможливості 
встановити істину і до винесення незаконного та необґрунтованого 
рішення. 

Вимоги щодо належності доказів позивач має враховувати вже при 
складанні позовної заяви, а відповідач – при надсиланні відзиву на 
позовну заяву. 

Допустимість доказів означає, що суд обмежений нормами права 
при виборі засобів доказування. Правило допустимості доказів, на відміну 
від правила належності, застосовується тільки в тих випадках, коли 
законодавством встановлені певні вимоги щодо оформлення 
правовідносин або тих чи інших дій. Допустимість доказів має загальний 
і спеціальний характер. Загальне правило допустимості полягає в тому, 
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що у процесі доказування можуть використовуватись тільки засоби 
доказування, які передбачені законом. Спеціальні вимоги встановлені 
законом щодо необхідності застосування певних доказів або заборони 
посилання на який-небудь доказ. Застосування правила допустимості 
доказів має для господарського суду обов’язковий характер, тому що його 
порушення може призвести до ухвалення незаконного та 
необґрунтованого рішення [4, c. 232]. 

Суд обґрунтовує своє рішення лише тими доказами, які були 
досліджені в судовому засіданні. 

Допустимість доказів можна розглядати як сукупність правил 
доказування; це – встановлена законодавством вимога, яка обмежує 
використання конкретних засобів доказування, чи вимога, що вказує на 
обов’язкове використання конкретних засобів доказування при 
встановленні певних фактичних обставин справи в процесі доказування 
при розгляді окремого різновиду справ у порядку господарського 
судочинства. 

Подані докази не можуть бути відхилені судом з тих мотивів, що 
вони не передбачені процесуальним законом. 

Висновки. Отже, допустимість доказів – це встановлена 
законодавством вимога, яка обмежує застосування конкретних засобів 
доказування, або вимога, яка передбачає обов’язок застосування 
конкретних засобів доказування при встановленні визначених фактичних 
обставин справи при здійсненні доказування у процесі розгляду певної 
справи у порядку господарського судочинства. Обставини справи, які, 
відповідно до законодавства, повинні бути підтверджені певними 
засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами 
доказування. Доказуванням у господарському процесі є діяльність 
господарського суду та осіб, що беруть участь у справі, спрямована на 
встановлення за допомогою судових доказів достовірності фактів, від 
яких залежить вирішення спору між сторонами по суті, тобто фактів, що 
складають предмет доказування. Оцінка доказів – це складова частина 
судового доказування, яка складається з усвідомлення учасниками 
результатів безпосереднього сприйняття доказів, що призводить до 
формулювання висновку про юридично значущі обставини й отримує 
зовнішнє вираження у вигляді процесуальних дій, визначених законом. 
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ГОСПОДАРСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ:  

СУЧАСНІ НАУКОВІ ПОГЛЯДИ 
 

Постановка проблеми. Аналіз наукової літератури свідчить, що 
досить часто на її сторінках учені порушують питання про сутність, 
особливості та види господарських правовідносин.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Це, зокрема, такі автори, 
як О.Віхров, Г. Знаменський, В. Щербина, О. Ющик та ін. Проте 
вивчення їхніх доробків дає змогу переконатися, що переважно вони 
спрямовані на поглиблення знань про господарські правовідносини, а не 
на їх критичний аналіз. Цей факт, на наш погляд, негативно впливає на 
темпи прогресивного розвитку вітчизняної правової теорії. Надзвичайно 
слушною є думка Н. Губіної про те, що значну кількість положень 
теоретичної науки з часом потрібно піддавати безпосередній перевірці. 
Пошук істини та отримане рішення, як вважає дослідниця, у будь-якому 
разі буде знанням, швидше за все, не абсолютним і визначеним, а 
відносним.  

Формулювання мети статті. Тож метою статті є критичний аналіз 
нинішньої концепції господарських правовідносин, спрямований на 
оновлення її змісту з подальшим доведенням необхідності їх 
диференціації. Йдеться насамперед про ту частину господарських 
відносин, які складаються у сфері взаємодії публічної адміністрації із 
суб’єктами господарювання, спрямовану на організацію та здійснення 
публічного регулювання економіки. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. У сфері економіки 
виникають і функціонують різноманітні відносини, пов'язані з 
господарською діяльністю. Зокрема, держава здійснює функції загального 
управління економікою. З цією метою в центрі й на місцях діють органи 
державної виконавчої влади – міністерства, державні комітети, інші 
центральні органи. Отже, у народному господарстві складаються 
управлінські відносини між цими органами та підприємствами. Ці 
відносини регулюються адміністративним правом, тобто є 
адміністративними правовідносинами. 

У народному господарстві застосовується наймана праця 
працівників. Відносини щодо організації її застосування, оплати праці, 
часу праці і відпочинку, гарантій та компенсацій тощо регулює трудове 
право. 

Господарюючі суб'єкти у процесі господарювання володіють і 
користуються природними ресурсами. Відносини щодо 
природокористування регулюються природноресурсовими галузями 
права (земельне, водне, гірниче, лісове, екологічне тощо). 

Господарюючі суб'єкти формують з прибутку і використовують 
власні фінансові ресурси, є платниками податків тощо. Отже, вони є 
суб'єктами фінансових правовідносин. 

Між підприємствами, підприємцями та громадянами виникають 
майнові відносини щодо задоволення особистих потреб громадян у 
товарах, роботах і послугах. Ці відносини регулює цивільне право. 

Визнавати всі зазначені відносини господарськими, як це іноді 
робиться в літературі, означало б, що спеціальної категорії господарських 
відносин узагалі не існує. Об'єктивно необхідні для здійснення 
господарської діяльності, вони за своєю економічною природою не є 
господарськими. Ці відносини лише створюють організаційні, 
матеріальні, фінансові та інші передумови функціонування господарських 
відносин [1, с. 10]. 

Господарсько-правова концепція визначає господарські відносини у 
власному (спеціальному) розумінні, а саме: господарськими є відносини 
між господарюючими суб'єктами (підприємствами, підприємцями) та 
органами управління, які утворюються у процесі організації і 
безпосереднього здійснення господарської діяльності. Господарські 
відносини, як предмет регулювання, складаються лише з двох елементів – 
організаційного (організація виробництва, обігу) і майнового. Сукупність 
господарських відносин у такому вузькому розумінні є предметом 
господарського права. За предметом у такому розумінні господарське 
право вирізняється від інших галузей права, норми яких діють у 
народному господарстві [2, с. 24]. 
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Господарські відносини мають певні ознаки. Насамперед це 
обмежене, порівняно з цивільним правом, коло суб'єктів. Такими 
суб'єктами є: 

 господарські організації, створені для безпосередньої 
господарської діяльності і зареєстровані як юридичні особи; 

 державні і недержавні органи, які здійснюють управління 
економікою (міністерства, держкомітети, господарські об'єднання, 
управління тощо); 

 структурні підрозділи господарських організацій, наділені 
компетенцією щодо здійснення господарської діяльності; 

 фізичні особи, офіційно зареєстровані у статусі підприємців; 
 державні і громадські установи та організації, що є споживачами 

продукції (товарів), робіт та послуг. 
Особливим суб'єктом господарських відносин є держава, від імені 

якої діють її органи. 
Другою характерною ознакою господарських відносин є поєднання 

в них організаційних і майнових елементів. Таке поєднання зумовлене 
тим, що однією з правових підстав виникнення та функціонування 
господарських правовідносин між господарюючими суб'єктами та їх 
контрагентами є договори.  

Третя ознака господарських відносин – їхній матеріальний зміст, 
тобто суспільне виробництво і реалізація (оборот) господарюючими 
суб'єктами продукції (виконання робіт, надання послуг). 

Вітчизняні науковці, які представляють науку господарського 
права, досить одностайні у своїх висновках і характеристиках 
господарських правовідносин. Ці відносини, на думку О. М. Вінника, 
дістали таку назву з огляду на притаманні їм спільні специфічні ознаки, а 
саме: 

 сферу – економіки (господарювання) різного рівня (державного, 
територіального, локального); 

 зміст – безпосереднє здійснення господарської діяльності 
(виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг) та/або 
організацію/керівництво такою діяльністю; 

 особливий суб’єктний склад (обов’язковим учасником цих 
відносин є суб’єкт господарювання – індивідуальний підприємець 
або господарська організація; крім того, участь у цих відносинах 
також беруть (можуть брати) споживачі, органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, наділені господарською 
компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, 
які є засновниками суб’єктів господарювання чи здійснюють щодо 
них організаційно-господарські повноваження на підставі відносин 
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власності (ч.1 ст. 2 ГК України); 
 поєднання майнових та організаційних елементів.  

Так, створення господарської організації вимагає: 
 сукупності організаційних дій засновників у формі укладення 

засновницького договору (якщо засновників двоє і більше), 
скликання та проведення установчих зборів (у передбачених 
законом випадках), здійснення державної реєстрації 
новостворюваної організації, отримання необхідних ліцензій та 
інших дозволів;  

– наділення новостворюваної організації необхідною для 
започаткування та здійснення відповідної (окресленої установчими 
документами з урахуванням вимог закону) господарської 
діяльності майновою базою з визначенням правового титулу майна 
(права власності, право господарського відання чи права 
оперативного управління, а щодо відокремлених підрозділів – 
права господарського використання із зазначенням конкретних 
майнових повноважень суб’єкта цього права); 

– значного ступеня правового регулювання на рівні актів 
законодавства в поєднанні з локальним регулюванням, що 
зумовлено суспільним значенням сфери господарювання, 
складністю господарських та пов’язаними з ними зв’язками. 

На підставі узагальнення вказаних ознак О.М. Вінник господарські 
правовідносини визначає як урегульовані нормами права суспільні 
відносини, котрі виникають у сфері господарювання щодо 
безпосереднього здійснення господарської діяльності та/або 
організації/керівництва такою діяльністю, характеризуються особливим 
суб’єктним складом, а також поєднанням організаційних та майнових 
елементів [2, с. 25–26]. Приблизно так само розуміють господарські 
відносини й інші автори. Наприклад, В.М. Гайворонський наголошує, що 
господарські відносини виникають у зв’язку зі здійсненням господарської 
діяльності (відносини по горизонталі) та керівництвом нею (відносини по 
вертикалі – господарсько-управлінські відносини) між організаціями, а 
також між їх підрозділами й організацією загалом 
(внутрішньогосподарські відносини) [3, с. 6]. 

Наведені визначення об’єднує декілька моментів. По-перше, усі 
вони пронизані ідеєю існування господарського права як самостійної 
галузі права, норми якої, регулюючи певні види суспільних відносин, 
надають їм, відповідно, господарсько-правову природу. Тобто тут 
простежується логічний ланцюжок: суспільні відносини – норма 
господарського права – господарські правовідносини. По-друге, у змісті 
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господарських правовідносин виділяються окремі їхні види – 
горизонтальні, вертикальні та внутрішньоорганізаційні. 

Кожен із зазначених підвидів господарських правовідносин має 
свою специфіку, яка виявляється в їхньому суб’єктному складі та 
взаємозв’язках між їх учасниками. Так, у горизонтальних відносинах 
беруть участь передусім суб’єкти господарювання, які наділені 
однаковим правовим статусом. Відносини між ними базуються на 
принципах автономії, добровільності, юридичної рівності, 
диспозитивності, координації, загального дозволу, правового захисту 
приватного інтересу. У вертикальних же відносинах учасниками є, з 
одного боку, публічна адміністрація, а з іншого, – суб’єкт 
господарювання, щодо якого перша наділена владними управлінськими 
функціями. Основним принципом таких відносин є принцип влади та 
підпорядкування. Що ж до внутрішньоорганізаційних відносин, то вони, 
як випливає з їхньої назви, виникають між структурними підрозділами 
або членами колективу суб’єкта господарювання та будуються одночасно 
на принципах, які є характерними для горизонтальних і вертикальних 
господарських правовідносин. 

Висновки. Як висновок із викладеного, необхідно констатувати, 
що, з огляду на наведену вище концепцію, публічне регулювання 
економіки реалізується насамперед у межах вертикальних господарських 
відносин. 

Отже, з огляду на викладене, можна дійти однозначного висновку 
про необхідність перегляду концепції господарських правовідносин із 
подальшим виділенням тих, які регулюються нормами публічного права.  
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ДО ПИТАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В УКРАЇНІ 
 

Постановка проблеми. Надання спеціального режиму 
господарювання окремим територіям і видам економічної діяльності 
достатньо широко використовується при проведенні економічної 
політики у країнах із різними рівнями розвитку ринкових відносин. Як 
показує світовий досвід, стимулювати надходження іноземних інвестицій 
у короткі строки можна шляхом створення особливих утворень із 
преференційним режимом інвестування – так званих вільних економічних 
зон. Результати функціонування вільних економічних зон, яких було 
створено в XX сторіччі понад 1 тисячу, досить неоднозначні та 
суперечливі, особливо у країнах, що розвиваються, та у країнах із 
перехідною економікою. 

Світова економіка знає чимало модифікацій того, що в Україні 
прийнято називати вільні (спеціальні) економічні зони – вільні економічні 
зони, території пріоритетного розвитку, зони вільного підприємництва, 
зони спільного підприємництва, особливі економічні райони та ін. Усі ці 
економічні форми, об’єднані загальним принципом анклавного 
стимулювання інвестицій, можна класифікувати за двома основними 
блоками. Перший, експортно-виробничий, має на меті забезпечення 
достатніх темпів наздоганяючого економічного розвитку. Найбільш 
поширені такі зони у країнах, що розвиваються (азійський, африканський, 
латиноамериканський регіони, Східна Європа). Другий блок, науково-
технологічний, включає технополіси, технопарки, науково-технічні зони, 
котрі створюються з амбіційною метою випереджального економічного 
зростання. Наприклад, Нідерланди мають 45 технополісів, Німеччина – 
50. У Великобританії діють 25 зон і технопарків, у Японії – 20 науково-
технічних зон. Спостерігаючи за досить поширеним їх розвитком у 
європейських країнах, можна говорити і про можливість їх досить 
поширеного розвитку в Україні. Проте існує низка домінант, що 
сповільнюють досить поширене використання вільних економічних зон в 
Україні як основи економічного розвитку.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. У працях вітчизняних 
учених В. Геєць, В. Семиноженко, Г.В. Сігуа, В.К. Васенко указуються 
основні чинники, що сповільнюють розвиток вільних економічних зон в 
Україні, та шляхи подолання негативного впливу цих чинників. Також 
розглядається питання щодо доцільності використання вільних 
економічних зон в Україні як основи економічного розвитку. Вільні 
економічні зони – обмежені території, міста, морські й авіаційні порти, де 
для національних та іноземних підприємців діють особливі пільгові 
економічні умови, які сприяють виконанню зовнішньоторговельних, 
загальноекономічних, соціальних, науково-технічних і науково-
технологічних завдань. 

Формулювання мети статті. Метою статті є теоретичний аналіз 
положень нормативних актів щодо доцільності функціонування 
спеціальних економічних зон в Україні та світі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У документах 
Кіотської конвенції (1973 р.) під вільною економічною зоною (або «зоною 
франко») розуміється частина території країни, на якій товари 
розглядаються як об’єкти, що перебувають за межами національної 
митної території, іншими словами, території, де дотримується принцип 
«митної екстериторіальності» [4, с. 142]. 

Вільні економічні зони, як достатньо нове явище у світовій 
економіці, у сучасному їхньому вигляді з’явилися на початку 70-х років 
минулого століття. Однак відомо, що митна зона в Гібралтарі, так само, 
як і зона на кшталт порто-франко в Одесі, була створена ще на поч.  
ХІХ ст. [5]. 

Україні для створення вільних економічних зон варто врахувати 
досвід упровадження вільних економічних зон у Бразилії. 1967 р. тут була 
створена вільна економічна зона “промисловий округ вільної зони 
Манаус”. Цю зону називають “величезним полюсом зростання 
бразильської економіки”. Виділена для цієї вільної економічної зони 
площа – 3,6 млн. кв. м.; мета – стимулювання розвитку промислового 
виробництва; основний засіб досягнення мети – податкові пільги. Ця зона 
одержала швидкий розвиток, що значною мірою вплинуло на 
оздоровлення економіки всієї Бразилії. Ядро вільної економічної зони 
склали приблизно 30 сировинних і паливно-енергетичних галузей, 
продукція яких споживалась у самій Бразилії. Експорт зони досягав 
тільки 3-5% виробництва. У зону було вкладено 13 млрд. дол., у галузях 
виробництва створено 600 промислових виробництв. 

За офіційними даними, в Україні зареєстровано 10 вільних 
економічних зон. Загальна територія, на яку поширюється режим вільних 
економічних зон та ТПР, – 6360 тис. га, або 10,5% території України. 
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Кількість областей України, на які поширюються режим вільних 
економічних зон та ТПР, – 13. Кількість районів України, на які 
поширюються режими ВЕЗ та ТПР, – 41. Кількість міст України, на які 
поширюються режими ВЕЗ та ТПР, – 58 [3].  

Вільні економічні зони підприємництва, які створюються та діють 
на Україні, регулюються Законом України “Про загальні засади 
створення i функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” від 
13.10.92 р. №2673–ХІІ. 

Однією з основних проблем “виживання” вільних економічних зон 
в Україні є проблема розбіжності декларованих цілей, цілей, реально 
переслідуваних при їх створенні, їх протиріччя як інтересам регіонів, так і 
країни в цілому. Керівники регіонів бачать, як правило, у таких зонах 
лише один “одномоментний” привабливий бік – перспективу отримання 
пільг з повного або часткового звільнення від податків. Багато хто 
вважає, що вільні економічні зони допоможуть їм позбутися проблем 
регіону, вирішити які самі вони не можуть: поганого стану 
інфраструктури, спаду виробництва, безробіття, важкої соціальної 
обстановки, екологічних проблем. І при цьому не думають про те, хто ж 
тоді в таку “вільну зону” прийде зі своїм капіталом? Для того, щоб вільні 
економічні зони починали приносити очікувані від них результати, 
необхідно створити відповідні умови, щоб зацікавити інвесторів [5, с. 25]. 
Для цього перш за все потрібно створити відповідну інфраструктуру, 
кошти на розвиток якої має виділити держава, але, з огляду на на 
дефіцитність українського бюджету, можна говорити про 
недофінансування розвитку вільних економічних зон з боку держави, що 
зменшує зацікавленість інвесторів. Тому потрібно знаходити інвесторів, 
які б погодилися взяти на себе частину витрат держави, що, по-перше, 
зменшить державні видатки, а по-друге, сприятиме розвитку вільних 
економічних зон. Для прикладу Китай зміг залучити інвесторів тільки 
після виконання величезної будівельної програми зі створення у своїх 
вільних економічних зон найсучаснішої інфраструктури – доріг, зв’язку, 
готелів Близько 80% усіх затрат лягли на бюджет країни, а іноземні 
інвестиції прийшли у вільні економічні зони після створення необхідних 
для ведення бізнесу умов. 

ВЕЗ і ТПР займають 10,5 % території України. Проте обсяг 
виробництва продукції підприємств, розташованих у ВЕЗ, становив лише 
4 – 5% від загального обсягу продукції, виробленої на підприємствах 
України. 

Досить гостро постає проблема відставання розвитку ВЕЗ від 
планових показників. За весь період функціонування ВЕЗ і ТПР до 2008 
року очікувалося досягти таких показників: залучення інвестицій – понад 
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17,1 млрд. дол. (фактично – 2,1 млрд., або 12,2% від запланованого); 
створення нових та збереження існуючих робочих місць – 387,4 тис. 
(фактично – 137,7 тис., або 35,5% від запланованого). Загалом обсяг 
використаних суб’єктами спецрежимів внутрішніх і зовнішніх інвестицій 
становив 9,8 млрд. гривень за розміру наданих податкових пільг у 8,4 
млрд. гривень [2, с. 64]. Ще однією проблемою, що негативно впливає на 
розвиток ВЕЗ, є недосконалість законодавчої основи їх функціонування. 
Закон «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних 
(вільних) економічних зон», прийнятий у 1992 році, визначає лише 
загальні принципи їхньої роботи і не задає критеріїв ефективності. А 
рамкового закону про ТПР взагалі не існує. Території пріоритетного 
розвитку, які за визначенням мали б залучати інвестиції в депресивні 
регіони, не отримали законодавчо визначених критеріїв. Вирішення цього 
питання через прийняття спеціального законну дало б можливість не 
лише покращити ефективність роботи ВЕЗ через встановлення критеріїв 
ефективності, але й можливість очистити економіку від фіктивно 
створених зон. 

Важливо відзначити також ще одну з найважливіших проблем 
України –нестабільність її законодавства та політики уряду. Низька 
активність іноземців пояснюється нестабільністю умов ведення бізнесу в 
Україні загалом і у вільних зонах зокрема. Наприклад, у 1999 році було 
запроваджено мораторій на створення нових ВЕЗ і ТПР, а пізніше – й на 
нові інвестпроекти в межах існуючих зон. Такі законодавчі кульбіти, 
звісно ж, унеможливлюють для інвесторів отримання прибутку не тільки 
у довгостроковій, але й навіть у короткій перспективі. Тому, ухвалюючи 
відповідний закон, який би регулював діяльність ВЕЗ, потрібно зменшити 
можливість зміни певних законодавчих актів, бодай протягом року. Щодо 
вирішення проблеми фінансування з боку держави, то можна сказати про 
те, що, ввозячи продукцію і користуючись пільгами, можна залучити 
кошти, які будуть використані для розвитку інфраструктури ВЕЗ. 

Висновки. Тому, підбиваючи підсумки, можна говорити про те, що 
у світовій практиці розвиток ВЕЗ дає позитивний поштовх для розвитку 
економіки країни, тому й Україні потрібно розвивати ВЕЗ на своїй 
території, але при цьому важливо здійснити такі заходи: 

– здійснити фінансування з боку держави для розвитку 
інфраструктури ВЕЗ; 

– забезпечити стабільність законодавчих актів, що стосуються 
діяльності ВЕЗ, вирішивши таким чином питання нестабільності 
законодавства; 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

30 
 

– здійснювати постійний контроль за діяльністю ВЕЗ і застосовувати 
санкції в разі недотримання встановлених критеріїв і стандартів 
їхньої діяльності. 
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 ПИТАННЯ ОКРЕМИХ ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВОЇ 

ВЛАДИ У ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ 
 

Постановка питання. Останнє десятиліття відзначене активним 
інтересом вітчизняних вчених-юристів до проблем верховенства права, 
що відображено в численних наукових публікаціях. При цьому об’єктом 
творчого пошуку став як цілісний феномен верховенства права та його 
місце в системі соціальних явищ і зв’язків, так і окремі його аспекти та 
складові. Дослідження сутнісних властивостей верховенства права, 
розуміння змісту цього принципу та визначення його співвідношення з 
іншими правовими категоріями, що містять у собі схожі ідеї, у тому числі 
неправомірно ототожнювані з ним (прикладом останнього може бути 
принцип верховенства закону), окреслило онтологічну сутність і загальну 
методологію втілення, трансформації та адаптації вказаного феномена в 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.lib.ua-ru.net/
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нашій реальності. Наступний крок у дослідженні логічно продовжив 
попередній, втіливши в собі поглиблення розуміння верховенства права, у 
тому числі й на рівні визначення та аналізу структури останнього, 
виділення в ній і дослідження складових принципу верховенства права. 
Відомо, що дезагрегація принципу верховенства права на конкретні 
вимоги творить новий рівень сприйняття та вивчення даного феномена. У 
цьому контексті більш-менш ґрунтовно досліджувалися питання 
визнання, закріплення і гарантування прав та основоположних свобод 
людини, верховенства Конституції як Основного закону держави, 
принципу поділу влади, юридичної визначеності, законності, 
пропорційності, обмеження дискреційних повноважень, принципу 
правової безпеки громадянина та захисту довіри до надійності свого 
правового становища, незалежності суду і суддів, тобто вимог, що 
складають зміст принципу верховенства права. Проте значно менше уваги 
присвячено механізму втілення принципу верховенства права в життя, 
який ґрунтується насамперед на справедливому судочинстві. При цьому 
не слід забувати, що в понятті верховенства права «переплітаються 
правові та політичні, культурні й етичні мотиви, внутрішньодержавні та 
міжнародні, національні, цивілізаційні й загальнолюдські аспекти, 
наукова істина і цінності добра і справедливості, досягнення правової 
теорії та практичний юридичний досвід, правові ідеї і здоровий глузд...», 
що «робить цю категорію досить динамічною» і «не дає змоги втиснути її 
в рамки будь-якої юридичної дефініції» [1, с. 7]. Принцип верховенства 
права – це система координат, у якій повинні існувати і суспільство, і 
влада. А оскільки цей фундаментальний принцип офіційно закріплений в 
Конституції України (ст. 8), він «має застосовуватися у всіх сферах 
державного і суспільного життя, а особливо в діяльності апарату 
державної влади» [2, с. 7]. Без втілення принципу верховенства права в 
соціальну реальність, насамперед в організацію та діяльність державного 
апарату, без трансформації суспільної правосвідомості на основі базових 
складових панування права видається неможливим правовий прогрес, 
проведення правової реформи, як і загалом цивілізований розвиток 
нашого суспільства. Оскільки ж саме судова влада виступає ядром 
механізму втілення принципу верховенства права в життя і власне саме з 
нею асоціюється забезпечення панування права у всіх сферах 
життєдіяльності суспільства, адже «саме суд ставить «останню крапку» в 
пошуку й утвердженні права при вирішенні конкретних справ, саме він 
уособлює (чи принаймні має уособлювати) неупередженість і 
справедливість» [3, с. 3]. «Чим вищий у країні авторитет суду і 
правосуддя, чим більшу незалежність має суд у взаємовідносинах з 
законодавчою і виконавчою владою, тим вищий рівень правовості й 
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демократичності самої держави, тим надійніше захищені від можливих 
посягань права і свободи людей» [3, с. 3]. Тож забезпечення 
справедливого і неупередженого судочинства, незалежності суду і суддів в 
Україні є центральною ланкою національної правової політики, а наукове 
обґрунтування цих процесів – чи не найактуальнішим завданням сучасної 
української юридичної науки. Разом з тим вимоги забезпечення 
справедливого і неупередженого судочинства, незалежності суду і суддів є 
не єдиними у структурі верховенства права щодо функціонування судової 
влади, адже увесь спектр правозастосовчої та інтерпретаційно-правової 
діяльності суду повинен базуватися на вимогах принципу верховенства 
права та має бути пронизаний його ідеями, з чого й випливає необхідність 
більш ширшого і глибшого дослідження реалій, проблем та можливостей 
інтеграції верховенства права в національну правову систему. Попри 
неабияку вагу проблем функціонування судової влади в контексті 
принципу верховенства права, досить активне обговорення принципу 
верховенства права в науковій літературі досі не напрацьовані та належно 
теоретично не аргументовані механізми його практичного втілення в 
діяльності судової влади, представники якої часто-густо не те що не 
демонструють юридичного типу мислення, а й не мають ані найменшого 
уявлення щодо реального змісту принципу верховенства права, 
абсолютизуючи при вирішенні справи «букву закону», що й підводить до 
думки про необхідність детальної розробки вказаних питань у юридичній 
науці.  

Основною метою даної статті є окреслення меж проблемного поля 
функціонування судової влади в контексті принципу верховенства права в 
Україні на сучасному етапі. Для досягнення поставленої мети будуть 
визначені основні проблеми функціонування судової влади в контексті 
принципу верховенства права в Україні, кожна з яких становить цілий 
комплекс питань, що потребують відповідного осмислення, теоретичного 
обґрунтування та практичного вирішення. 

Як відомо, в Україні принцип верховенства права легалізований 
шляхом його закріплення в Конституції України. Відповідно до ст. 8 
Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства 
права [4]. З моменту свого конституційного закріплення цей принцип 
формально стає імперативною засадою функціонування українського 
суспільства. При цьому в конституційній регламентації принципу 
верховенства права особливий акцентується на верховенстві самої 
Конституції України: “Конституція України має найвищу юридичну силу. 
Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі 
Конституції України і повинні відповідати їй” (ч. 2 ст. 8 Конституції 
України), а також через визнання норм Конституції України нормами 
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прямої дії та гарантування звернення до суду для захисту конституційних 
прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі 
Конституції України (ч. 3 ст. 8 Конституції України) [4]. Подальше 
продовження формалізації вказаного принципу на конституційному рівні 
знаходимо і в інших статтях Конституції України (зокрема в розділі 2 
Конституції України). Разом з тим поки що не напрацьовані формально-
юридичні механізми втілення верховенства права в діяльність судів та 
суддів, а також практично відсутні ментальні, духовно-культурні та 
соціально-економічні передумови його імплементації в національну 
правову систему. Причому досі ще навіть нормативного визначення цього 
феномена немає. Спробу визначити верховенство права здійснив 
Конституційний Суд України в рішенні №15-рп/2004 від 2 листопада  
2004 року у справі №1-33/2004 про призначення судом більш м’якого 
покарання, відповідно до якого “верховенство права – це панування права 
в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його втілення у 
правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема в закони, які за своїм 
змістом мають бути пронизані передусім ідеями соціальної 
справедливості, свободи, рівності тощо. Одним з проявів верховенства 
права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з 
його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, 
традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично 
досягнутим культурним рівнем суспільства. Усі ці елементи права 
об’єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, 
яка значною мірою дістала відображення в Конституції України” [5]. Як 
бачимо, це визначення верховенства права базується на ідеї 
справедливості, розмежуванні права і закону та широкому розумінні 
самого права, що стало свого часу вагомим кроком уперед в осмисленні 
феномена верховенства права юридичною спільнотою. Треба сказати, що 
принцип верховенства права у плані регламентації функціонування 
судової влади в окремих випадках одержав і законодавче закріплення. Так, 
у ст. 2 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” при визначенні 
завдань суду приписується, що “суд, здійснюючи правосуддя на засадах 
верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та 
повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами 
України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України” [6]. У ст. 7 Кодексу адміністративного 
судочинства України (далі – КАСУ) серед принципів здійснення 
правосуддя в адміністративних судах названо верховенство права, а в ст. 8 
КАСУ визначено, що суд при вирішенні справи керується принципом 
верховенства права, відповідно до якого, зокрема, людина, її права та 
свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і 
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спрямованість діяльності держави (п. 1), а також, що суд застосовує 
принцип верховенства права з урахуванням судової практики 
Європейського Суду з прав людини (п. 2) [7]. Аналогічні положення 
містяться у статтях 7, 8 Кримінального процесуального кодексу України 
[8]. Проте нормативне закріплення цього принципу автоматично не 
вводить його в реальну дію, в чому ми мали можливість переконатися на 
практиці державотворення та правотворення в Україні. Реалізація 
верховенства права передбачає створення дієвого механізму втілення його 
вимог через функціонування цілої системи державних органів та 
інститутів громадянського суспільства. Зрештою, і саме визнання 
принципу верховенства права в Україні, як цілком вірно відзначає  
С. В. Шевчук, є одним з найскладніших завдань, а належному розумінню 
цього принципу заважає важка спадщина радянської правової системи, в 
основу якої було покладено принцип верховенства закону, правовий 
формалізм та позитивізм, який, по суті, прикривав свавілля державної 
влади щодо своїх громадян [9, с. 15]. Ключовою умовою забезпечення 
верховенства права і справедливого правосуддя виступає незалежність 
судової влади. Конституційні гарантії незалежності судової влади та 
незалежності і недоторканності суддів як носіїв судової влади визначені у 
статтях 6, 126, 129 Конституції України. Так, у статті 6 Конституції 
України зафіксований сам принцип поділу влади, а в ч. 1 статті 129 
Конституції України міститься положення, що виступає квінтесенцією 
незалежності судової влади: судді при здійсненні правосуддя незалежні і 
підкоряються лише закону [4]. Вказана складова формально зафіксована і 
нормативно розвинена у статтях 2, 6 та 47 Закону України “Про 
судоустрій і статус суддів”. Разом з тим, як і багато інших принципів 
права, конституційних положень, вимога незалежності судової влади в 
Україні не реалізована на практиці ні в ментальному (йде мова не тільки 
про менталітет суспільства, але й менталітет представників влади, у тому 
числі самих суддів), ні в правовому (особливо процедурно-
процесуальному), ні в матеріально-фінансовому вимірах. Призначення 
судової влади полягає у справедливому правозастосуванні через 
високопрофесійне тлумачення права. Тому аксіоматичним є те, що суд 
(суддя) при здійсненні правосуддя повинен бути незалежний від будь-
якого впливу з боку державного апарату, суспільства, його частини чи 
конкретної особи, а його рішення не може втілювати в собі жодних 
індивідуальних, корпоративних чи інших вузько соціальних і навіть 
загальнодержавних інтересів, що йшли б урозріз із вимогами 
об’єктивності, всебічності, законності і справедливості судового розгляду. 
При цьому, як правильно відзначає В. Сіренко, “соціальна роль судової 
влади в демократичному суспільстві полягає в тому, щоб у юридичних 
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конфліктах забезпечувати панування права, вираженого насамперед у 
Конституції та інших законах, міжнародних договорах і в прирівняних до 
закону підзаконних актах” [10]. Причому це стосується і конфліктів у 
політичній сфері, навіть найгостріші з яких судді повинні вирішувати 
“виключно правовими засобами, у межах права і через право, блокуючи 
свої власні політичні симпатії і переконання” [11, с. 5]. Також слід чітко 
усвідомити, що “незалежність суду і суддів – це не привілей судової 
влади”, а “одна з найважливіших гарантій справедливого і 
неупередженого судочинства” [3, с. 5]. Верховенство права – це 
цивілізаційний стрижень, виплеканий досвідом багатьох поколінь, який 
має в собі багату традицію, що не дозволяє зійти зі шляху справедливості, 
це антипод догматизму та сліпому відтворенню нормативного матеріалу, 
це ідея та механізм, що забезпечує через функціонування судової системи 
можливість істотного зменшення свавілля влади, у тому числі судової, 
конкретної особи чи суспільства загалом. Тому на сьогодні єдиним 
шляхом зміцнення незалежності, неупередженості та справедливості 
судової влади є утвердження в усіх сферах життєдіяльності суспільства 
принципу верховенства права. Не секрет, що функціонування судової 
влади й досі часто відбувається за старими зразками командно-
адміністративної системи (спроби встановити контроль за суддями, 
“телефонне право”, тиск на суддів з боку органів державної влади, 
суспільства, корупційний вплив). На незалежність судової влади 
негативно впливають і проблеми фінансування судів, завантаженість 
суддів, що доволі часто заважає прийняттю ними справедливого та 
обґрунтованого рішення. 

Висновки. Навіть найбільш загальний погляд на формування та 
функціонування судової влади в Україні дозволяє виявити цілу низку 
проблем, які саме й слід вирішити у процесі судової реформи, серед яких 
у першу чергу виділяються наступні. 1. Високий рівень заполітизованості 
судової влади та деформації принципу поділу влади, що потребує 
формування реальних гарантій незалежності судової влади, виключення 
або принаймні значне обмеження впливу як Верховної Ради України, так і 
Президента України на процес формування та функціонування судів та 
суддів в Україні. При цьому акценти повинні бути зміщені на реальний 
розвиток розгалуженого судового (суддівського) самоврядування, 
органічно поєднаного з громадянським суспільством через можливість 
обґрунтованого і коректного громадського моніторингу та контролю 
функціонування судової влади. 2. Надмірна складність та неузгодженість 
складових судової системи та судового процесу, які з метою спрощення 
доступу громадян до суду (правосуддя), забезпечення судового розгляду в 
розумні строки, економії бюджетних коштів, слід усунути. У першу чергу 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

36 
 

в цьому плані слід повернутися до триланкової судової системи, з чим на 
сьогодні погоджуються практично всі експерти. 3. Низький рівень довіри 
до суду і суддів, який слід змінити на краще, в першу чергу шляхом 
оптимізації правових, професійних та морально-етичних складових 
соціального статусу судді через підвищення вимог при доборі та 
призначенні суддів, чіткого нормативного визначення та реалізації їх 
відповідальності, законодавчого та на практиці виключення будь-якої 
можливості ухвалення суддями рішення у справі, що хоч якимось чином 
стикається з особистими чи корпоративними інтересами самого судді, 
який розглядає дану справу. 4. Непрозорий добір на посаду судді та 
відсутність конкурсних засад у просуванні суддів по службі (маніпуляції з 
добором суддів, тиск та вплив на суддів).  

Судова реформа повинна проходити комплексно з правовою 
реформою, реформування судової влади можливе лише за умови 
корелюючого реформування державного апарату та національної правової 
системи загалом. Звичайно, ключовим завданням судової реформи в 
Україні на сучасному етапі є втілення верховенства права через 
європейські стандарти реформування судової системи, шляхом 
урахування вимог і рекомендацій органів Ради Європи щодо судової 
реформи і реформи прокуратури в Україні, рекомендацій Європейського 
суду з прав людини, які містяться в його рішеннях, а також висновків 
Венеційської комісії. Проте у процесі реформування судової системи слід 
органічно поєднувати передовий світовий досвід із глибинним аналізом 
проблем, які на сьогодні актуалізовані в судовій сфері, а також 
прогностичним дослідженням назріваючих проблем судової системи, які 
можуть виявитися у процесі проведення судової реформи, а також після її 
завершення, у тому числі як її наслідок. Це дозволить чітко визначити 
мету, якісне проектування, програмування, планування судової реформи і, 
як наслідок, – ефективне правове регулювання функціонування судової 
влади через якомога повніше втілення принципу верховенства права.  
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ У СФЕРІ 
РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ 

  
Постановка проблеми та її актуальність. Договір вважається 

універсальним регулятором досить різноманітних суспільних відносин, 
зміст, характер і тенденції розвитку яких постійно зазнають змін. З часом 
поширювався склад суб’єктів, учасників договору, поряд з фізичними 
особами у договірних відносинах почали брати участь господарські 
утворення (організації). Усе це призвело до появи в юридичній літературі 
поняття «господарського договору». Актуальність теми дослідження 
обумовлена відсутністю законодавчого визначення поняття 
«господарський договір», а також однозначної думки з цього приводу 
серед науковців. 

Аналіз досліджень та публікацій. Поняття та ознаки 
господарського договору досліджували у своїх працях такі учені, як  
О. А. Беляневич, І І. Бочкова, В. Г. Вердников, О. М. Вінник, О. В. Дзера, 
О. С. Йоффе, Ш. В. Калабеков, О. В. Кологойда, В. С. Мілаш,  
С. В. Несинова, Н. І Ракова, В. А. Семеусов, Є. Д. Стрельцова,  
С. А. Хохлов, А. П. Чернега, В. С. Щербина та інші. 

Метою даного дослідження є аналіз категоріального апарату у 
сфері регулювання інституту господарського договору та існуючих теорій 
походження господарського договору. 

Виклад основного матеріалу. Господарський договір, як особлива 
категорія господарського законодавства і права України, має певну пра-
вову основу. Господарські договори в Україні з прийняттям 
Господарського кодексу регулюються: - загальними (про зобов’язання, 
договір, зобов’язання, що випливають з договорів) і спеціальними 
(купівля-продаж, поставка, контрактація сільськогосподарської продукції, 
постачання енергетичними та іншими ресурсами, лізинг, підряд, 
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будівельний підряд, виконання науково-дослідних або дослідно-констру-
кторських та технологічних робіт, перевезення, транспортне 
експедирування, зберігання на товарному складі, позика, кредит, 
банківський вклад, банківський рахунок, факторинг, комерційна концесія 
тощо) статтями Цивільного кодексу; б) нормативно-правовими актами 
господарського законодавства – Господарським кодексом, законами 
України про окремі види господарської діяльності (інвестиційну, 
зовнішньоекономічну, транспортну тощо) [2, с. 111–112]. 

Учені радянської доби по-різному ставилися як до терміна 
«господарський договір», так і до поняття, яке він виражає: окремі автори 
визнавали його самостійність, інші – заперечували. Так, О. С. Йоффе 
вважав, що господарський договір співвідносився з цивільно-правовим як 
видове поняття з родовим. 

В. Г. Вердников кваліфікував господарський договір як цивільно-
правовий договір планового характеру, метою якого є співробітництво 
соціалістичних організацій, потрібне для досягнення відповідного 
господарського результату. В. А. Семеусов, А. Г. Первушин, С.А. Хохлов 
вбачали в господарському договорі відносно самостійне юридичне явище, 
що має власний зміст, специфічну форму і сферу застосування, особливий 
суб’єктний склад. Н. І. Овчинников наполягав на потребі розробки теорії 
господарського договору, оскільки останній є збірним поняттям, яке 
об’єднує кілька самостійних інститутів. Більшість сучасних науковців 
підтримують угодницьку теорію договору, сутність якого пояснюють за 
допомогою таких понять, як «консенсус», «угода», «домовленість». Так, 
під час характеристики договору О. Г. Ракова відзначає, що особливе 
значення має його консенсуальність: договір і консенсус, як стан 
домовленості щодо спірних питань, нерозривно пов’язані між собою. При 
цьому в одному випадку консенсус є обов’язковою передумовою 
правовідносин, а в іншому –результатом, якого прагнуть суб’єкти  
[8, с. 24–26]. 

Поняття господарського договору виступає у двох аспектах: 
 під поняттям «договір» розуміються правовідносини, що 

виникають із договору як юридичного акта;  
 мається на увазі правовий документ, яким зафіксовано виникнення 

договірного зобов’язання з волі його учасників. 
Господарський договір опосередковує відносини, що виникають 

між суб’єктами господарювання або між суб’єктами господарювання і 
негосподарюючими суб’єктами – юридичними особами, а також 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
наділеними господарською компетенцією. Іншими словами, характерною 
ознакою господарського договору є те, що він укладається між 
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суб’єктами господарської (у тому числі підприємницької) діяльності або 
між одним чи кількома такими особами й негосподарюючою юридичною 
особою, у тому числі органами влади [5, с. 309]. 

Поняття господарського договору визначається за допомогою його 
ознак, що дозволяють відокремити його від інших видів договорів (у тому 
числі цивільних). До таких ознак належить, по-перше, особливий 
суб’єктний склад (зазвичай господарські договори укладаються за участю 
суб’єктів (суб’єкта) господарювання. Найчастіше сторонами в 
господарському договорі є суб’єкти господарювання, проте такі договори 
можуть укладатися і за участю інших учасників господарських відносин – 
органів/організацій господарського керівництва (при укладенні 
державних контрактів зокрема), негосподарських організацій (для задо-
волення їхніх господарських потреб у продукції, роботах, послугах 
суб’єктів господарювання), громадян (для забезпечення здійснення ними 
спільної діяльності щодо заснування суб’єктів господарювання) як 
засновників суб’єктів господарювання. По-друге, визначальною ознакою 
господарського договору є спрямованість на забезпечення господарської 
діяльності учасників договірних відносин – матеріально-технічного 
забезпечення їхньої діяльності, реалізації виробленої ними продукції 
(робіт, послуг), спільної діяльності щодо створення нового суб’єкта 
господарювання (господарської організації), спільного інвестування, 
координації господарської діяльності та ін. По-третє, такою ознакою є 
тісний зв’язок з плановим процесом, насамперед внутрішньофірмовим 
плануванням учасників господарських відносин, а також державним 
(щодо суб’єктів, які функціонують у державній формі власності, 
підприємств-монополістів) і комунальним (щодо підприємств та організа-
цій комунальної форми власності). Ця риса господарських договорів 
пов’язана з попередньою і віддзеркалює специфіку господарської 
діяльності – її систематичність, що потребує планування як обов’язкового 
елемента організації такої діяльності. По-четверте, ознакою даного виду 
договору є поєднання в господарському договорі майнових 
(виготовлення/передача продукції, її оплата тощо) та організаційних 
елементів (визначення порядку виконання, передача-приймання 
виконання, підстав дострокового розірвання договору, порядку розгляду 
спорів між сторонами договору тощо). По-п’яте, це – обмеження 
договірної свободи з метою захисту інтересів споживачів (вимоги щодо 
якості та безпеки товарів, робіт, послуг) та загальногосподарських 
інтересів, у тому числі щодо захисту економічної конкуренції, 
національного товаровиробника тощо (типові договори, заборона 
застосування методів недобросовісної конкуренції, обов’язковість 
укладення державних контрактів для окремих категорій суб’єктів 
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господарювання, ліцензування та квотування зовнішньоекономічних 
операцій тощо). По-шосте, видовою ознакою господарського договору є 
можливість відступу від принципу рівності сторін (державні контракти, 
договори приєднання, договори, що укладаються в межах рамочних 
контрактів) [3, с. 277]. 

І. І. Бочкова, окрім зазначених ознак господарського договору, 
наголошує на наступному: а) господарське законодавство регулює цей 
договір як угоду, що має певну економічну і правову мету; господарський 
договір завжди укладається з господарською (комерційною) метою для 
досягнення необхідних господарських і комерційних результатів; це – 
виробництво і реалізація за плату продукції, виконання робіт і оплата 
їхніх результатів, надання платних послуг; б) умови про предмет у 
господарському договорі повинні визначати найменування 
(номенклатуру, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а 
також вимоги до їх якості; вимоги щодо якості предмета договору 
визначаються відповідно до обов’язкових для сторін нормативних 
документів, а у разі їхньої відсутності – у договірному порядку, з 
дотриманням умов, що забезпечують захист інтересів споживачів товарів 
і послуг; в) сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента 
та визначенні умов договору; договір є обов’язковим для виконання 
сторонами [2, с. 113–114]. 

Ш. В. Калабеков зазначає, що ознаками договору є: 1) визначення 
взаємних прав та обов’язків сторін; 2) обов’язкове передбачення певної 
поведінки; 3) спрямованість на виникнення або зміну прав та обов’язків 
сторін; 4) відповідна форма; 5) спрямованість на досягнення конкретної 
мети; 6) еквівалентний характер; 7) універсальність [7, с. 37]. 

В. С. Щербина господарський договір визначає як домовленість 
суб’єкта господарювання з іншим учасником (учасниками) відносин у 
сфері господарювання, спрямовану на встановлення, зміну або 
припинення їхніх прав та обов’язків у сфері господарювання [11, с. 282]. 
О. А. Беляневич зазначає, що господарський договір є збірним 
(узагальнюючим) поняттям, до якого належать різні договірні типи, що 
мають схожі принципи нормативної регламентації [6, с. 452]. 

Н. О. Саніахметова під господарським договором розуміє угоду 
майнового характеру між суб’єктами господарювання або між суб’єктами 
господарювання і негосподарюючими суб’єктами – юридичними 
особами, що встановлює, змінює або припиняє права та обов’язки сторін 
при здійсненні господарської діяльності. Господарський договір – це 
регулятор конкретних господарських відносин між суб’єктами 
господарської діяльності, підстава виникнення господарсько-договірних 
зобов’язань [4, с. 185–186]. 
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Неможливість повною мірою виявити сутність договору за 
допомогою термінів «угода», «домовленість» стала основною причиною 
розвитку «актової теорії», у межах якої договір розглядається як спільний 
правовий акт (акт-дія), що передбачає збереження волевиявлень суб’єктів 
акта, які або спрямовані на регулювання їхньої власної поведінки та/або 
поведінки інших суб’єктів, завдяки чому встановлюється необхідний 
правовий результат (правова норма, індивідуальний правовий акт та ін.), 
або становлять собою правомірні дії, що безпосередньо виступають 
правовим результатом [8, с. 32]. С. А. Подоляк пропонує розглядати 
господарський договір як засновану на господарській угоді, яка слугує 
юридичною (правовою) підставою виникнення зобов’язальних 
правовідносин, за якими визначається юридичний (правовий) характер, 
соціально-правову систему, спрямовану на досягнення правової  
мети [9, с. 147]. 

Висновки. Аналізуючи всі вищевикладені погляди на поняття 
господарського договору, його можна визначити як домовленість, укладе-
ну за встановленим змістом та формою між учасниками господарських 
правовідносин, спрямовану на встановлення, зміну чи припинення прав 
та обов’язків, досягнення конкретної мети та забезпечується у випадку 
порушення – можливістю застосування небажаних наслідків. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОКТРИНАЛЬНОГО РОЗУМІННЯ 

ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
 

Постановка проблеми. В умовах сучасного ринку безпосередньо 
практичного значення набувають питання зміцнення правових основ 
господарювання, визначення оптимального співвідношення державного 
регулювання і саморегулювання, формування цілісної і взаємоузгодженої 
системи відносин регулювання господарської діяльності та управління 
нею. Подальший розвиток ринкової економіки потребує своєчасного та 
адекватного вдосконалення форм і засобів впливу держави на економічні 
процеси. 

Правові засади регулювання макроекономічних процесів у 
поєднанні з ринковим саморегулюванням закладені Господарським 
кодексом (далі – ГК) України та іншим законодавством. Переведення їх у 
площину конкретних, реальних відносин, що складаються відповідно до 
правових приписів, сприятиме утвердженню правового господарського 
порядку, реалізації державної економічної і соціальної політики, 
задоволенню та оптимальному узгодженню інтересів суб’єктів 
господарювання.  

Господарсько-правова відповідальність – юридична категорія, 
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вироблена наукою господарського права задовго до прийняття 
Господарського кодексу України (далі – ГК України), проте лише в 
останньому вона знайшла своє законодавче закріплення і визнання, хоча 
розкриття її змісту в ГК України не можна визнати повним та чітким. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми доктринального 
розуміння природи господарсько-правової відповідальності досліджували 
такі відомі науковці, як В.С. Щербина, В.М. Гайворонський,  
В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін. 

Формулювання мети статті. Метою даної статті є дослідження 
особливостей сучасного доктринального розуміння природи 
господарсько-правової відповідальності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У юридичній 
літературі поняття господарсько-правової відповідальності досліджується 
під різним кутом зору, що зумовлює неоднозначне ставлення до 
господарсько-правової відповідальності з боку науковців і практиків. 
Причинами виникнення такого явища, як правило, називають: 

 багатопланове функціональне призначення господарсько-правової 
відповідальності в механізмі правового регулювання 
господарських відносин;  

 відсутність єдиного законодавчого і доктринального підходу щодо 
встановлення юридичного змісту цього виду відповідальності; 

 різноманітність форм, у яких реалізується господарсько-правова 
відповідальність і виражаються її економічні наслідки; 

 широке коло суб'єктів господарсько-правової відповідальності та 
підстав її застосування;  

 відсутність чітко визначених законодавчих меж господарсько-
правової відповідальності; 

 недостатній рівень правового регулювання особливостей 
господарсько-правової відповідальності в окремих видах 
господарських відносин, зокрема організаційно-господарських; 

 різноманітність поглядів щодо способів покладення господарсько-
правової відповідальності [1, с. 411]. 

Господарсько-правова відповідальність – поняття вужче, ніж 
поняття відповідальності за правопорушення у сфері господарювання 
(якщо широкого розуміти господарювання і відповідне коло суб'єктів, 
задіяних у ньому, то відповідальність у цій сфері може бути і цивільною, і 
адміністративною, і кримінальною, на що в низці актів господарського 
законодавства є прямі вказівки), тому господарсько-правову 
відповідальність, на нашу думку, слід розглядати як окремий спеціальний 
вид відповідальності, що застосовується за господарські правопорушення 
як один із видів правопорушень у сфері господарювання [2]. 
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Правовим засобом господарсько-правової відповідальності 
(формою реалізації відповідальності й одночасно мірою відповідальності) 
є штрафні санкції, відшкодування збитків та оперативно-господарські 
санкції, що застосовуються до учасників господарських відносин за 
невиконання або неналежне виконання організаційно-господарських 
зобов'язань, а також адміністративно-господарські санкції, що 
застосовуються до суб'єктів господарювання, за ними правил здійснення 
господарської діяльності і є за своїм характером публічно-правовими. 
Зазначену відповідальність можна розглядати як господарсько-правову у 
вузькому (власному) розумінні. 

Крім господарсько-правової відповідальності у вузькому розумінні, 
учасники господарських відносин несуть також цивільно-правову 
відповідальність за невиконання або неналежне виконання майново-
господарських зобов'язань. Заходи цивільно-правової відповідальності 
можна віднести до господарсько-правової відповідальності в широкому 
розумінні, якщо розглядати останню як відповідальність за 
правопорушення у сфері господарювання (у зв'язку з цим уточнимо, що 
коло суб'єктів господарсько-правової відповідальності має обмежуватися 
лише учасниками господарських відносин). 

Відповідальність у господарському праві (господарсько-правова 
відповідальність) – це комплексний правовий інститут, який має свій 
особливий предмет регулювання – суспільні відносини, що виникають і 
функціонують у зв'язку із вчиненням господарського правопорушення. 

ГК України не містить визначення поняття господарського 
правопорушення і не розкриває його зміст. Так само ЦК України не 
визначає поняття і зміст цивільного правопорушення. 

Доктринально господарське правопорушення можна визначити як 
протиправну дію або бездіяльність учасника господарських відносин, яка 
не відповідає вимогам норм господарського права, не узгоджується з 
юридичними обов'язками зазначеного учасника, порушує суб'єктивні 
права іншого учасника господарських відносин або третіх осіб 
(наприклад держави шляхом порушення встановлених законодавством 
правил здійснення господарської діяльності). 

Господарські правопорушення можна класифікувати за видами і 
систематизувати в окремі групи за певними критеріями. 

Так, залежно від юридичної підстави (тобто порушених юридичних 
норм) розрізняються договірні та недоговірні правопорушення. У свою 
чергу, серед договірних правопорушень можна виділити такі: 
правопорушення на стадії виникнення зобов'язань; порушення 
господарських зобов'язань щодо строків виконання, якості та 
комплектності поставленої продукції (товарів), виконаних робіт, наданих 
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послуг; порушення у сфері кредитних та розрахункових відносин, 
пов'язані з виконанням господарських договорів; порушення 
господарських зобов'язань щодо перевезень вантажів тощо. 

Предметом господарсько-правової відповідальності є також такі 
недоговірні правопорушення: порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції; порушення встановлених законодавчими актами 
правил здійснення господарської діяльності; порушення прав власника як 
поєднаних, так і не поєднаних із позбавленням прав володіння  
тощо [3, c. 6]. 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, слід відзначити, що у 
сфері господарсько-правових відносин явищем перманентного характеру 
є вчинення суб’єктами господарювання правопорушень. 

Відповідно до норм господарського законодавства за вчинення 
учасниками господарських правовідносин правопорушень у сфері 
господарювання до суб’єкта, який вчинив таке правопорушення 
застосовується різноманітного роду санкції (заходи відповідальності). 
Теорія господарського права такі санкції визначає як окремий вид 
юридичної відповідальності, а саме як господарсько-правову 
відповідальність. 

Господарсько-правова відповідальність базується на принципах, які 
знайшли своє формальне закріплення у ст. 216 Господарського кодексу 
України (далі – ГК України), згідно з якими: 

 потерпіла сторона має право на відшкодування збитків незалежно 
від того, чи є застереження про це в договорі;  

 передбачена законом відповідальність виробника (продавця) за 
недоброякісність продукції застосовується також незалежно від 
того, чи є застереження в договорі;  

 сплата штрафних санкцій за порушення зобов’язання, а також 
відшкодування збитків не звільняють правопорушника без згоди 
іншої сторони від виконання прийнятих зобов’язань в натурі; 
- у господарському договорі неприпустимі застереження щодо 
виключення або обмеження відповідальності виробника (продавця) 
продукції. 

Зі змісту принципів господарського законодавства можна дійти 
висновку, що господарська відповідальність загалом є матеріальною 
відповідальністю і за правопорушення у сфері господарювання до 
правопорушника застосовуються санкції економічного характеру. 

Сьогодні є всі підстави для того, щоб у складі господарських 
правопорушень виокремити таку їх групу, як корпоративні 
правопорушення, правова природа яких, попри намагання окремих 
учених-цивілістів обґрунтувати належність корпоративних відносин до 
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відносин, що входять до предмета регулювання цивільного права, є 
господарсько-правовою. Легальним підтвердженням тому є, зокрема, ст. 
167 ГК України, у якій йдеться про зміст корпоративних прав та 
корпоративних відносин, та ст. 176 ГК України, що визначає види 
організаційно-господарських зобов'язань, у тому числі ті, що виникають 
із корпоративних відносин. 
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ОСОБЛИВОСТІ СПЛАТИ НЕГРОШОВИХ ВКЛАДІВ ДО 

СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ПРИ УТВОРЕННІ  
ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ 

 
Постановка проблеми. Чинне законодавство України передбачає 

плюралістичний підхід до ймовірних форм внесків засновників 
(учасників) до товариства. Ч. 2 ст. 115 ЦК встановлює, що вкладом до 
статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути 
гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що 
мають грошову оцінку, якщо інше не встановлене законом. Водночас 
нормативні акти не встановлюють спеціального порядку сплати 
негрошових внесків ні в загальних положеннях, ні щодо окремих 
організаційно-правових форм господарських товариств. Такими вкладами 
можуть бути нерухомість, рухоме майно, майнові права інтелектуальної 
власності, майнові права тощо. Чинне законодавство не передбачає також 
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і порядку передачі таких внесків, чим і підтверджується актуальність теми 
дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нормативні положення 
порядку внесення вкладів до статутного капіталу при створенні 
господарських товариств є актуальними та обумовлюють необхідність 
відповідних наукових досліджень. Так, зокрема їх уже здійснювали  
В.М. Кравчук, Й. Бургсталер, І. В. Спасібо-Фатєєва та ін. Однак не 
проводилися наукові розвідки щодо сплати саме нерошових внесків. Тому 
в межах окресленої статті здійснюється спроба дослідити саме цей вид 
вкладів. 

Формулювання мети статті. Метою цієї статті є аналіз 
нормативних положень порядку сплати негрошових вкладів до статутного 
капіталу при створенні господарських товариств.  

Виклад основного матеріалу. З цього приводу В. М. Кравчук 
відзначав свого часу, що при передачі нерухомого майна як вкладу до 
товариства, нотаріус під час нотаріального посвідчення статуту 
зобов’язаний діяти так само, як і при посвідченні договорів про 
відчуження майна, – вимагати надання йому правовстановлюючих 
документів в оригіналі на нерухомість [1, с. 513]. Варто відзначити, що, з 
огляду на існуючу сьогодні відмову законодавця від вимоги обов’язкового 
нотаріального посвідчення установчих документів, вказані положення 
уже не забезпечуватимуть гарантії щодо наявності такого майна в 
засновника. Вказане є одним із прикладних факторів, які свідчать на 
користь збереження нотаріальної форми установчих документів в Україні. 
Саме таким шляхом ідуть більшість європейських держав. Що ж до інших 
видів негрошових вкладів, законодавство тим паче не передбачає жодних 
вимог щодо надання правовстановлюючих документів на них. Такі 
обставини формують сприятливе середовище для створення юридичних 
осіб із капіталами, які є «мильними бульбашками», коли засновники 
зобов’язуються внести вклади, яких у них насправді немає. Звичайно, 
законодавство містить окремі механізми уникнення таких ситуацій. З 
приводу АТ встановлена вимога сплати всієї вартості акцій, на які 
підписалася особа, до державної реєстрації юридичної особи 
(конкретніше – до моменту скликання установчих зборів, на яких 
затверджується відповідний звіт). Ця вимога є результатом імперативно 
визначеного мінімального розміру статутного капіталу товариства. Що ж 
до інших організаційно-правових форм товариств, то обов’язку внесення 
вкладів до державної реєстрації не передбачено (окрім вкладників у 
командитному товаристві, які зобов’язуються сплатити до реєстрації не 
менше 25% вкладників). Аналіз чинного законодавства орієнтує нас на те, 
що вклади повністю сплачуються засновниками (учасниками) протягом 
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одного року з моменту створення юридичної особи. Наприклад, така 
норма передбачена для ТОВ (ст. 52 Закону України «Про господарські 
товариства»). У випадку ж несплати вкладу в заявленому обсязі 
законодавство встановлює альтернативні правові наслідки – виключення 
такого учасника; зменшення статутного капіталу; ліквідацію товариства 
(та ж ст. 52 Закону «Про господарські товариства» щодо ТОВ і ст. 72 того 
ж Закону щодо ПТ і КТ у разі невиконання їхніми учасниками обов’язків 
також встановлює їх виключення). Варто відзначити, що, звичайно, можна 
виключити такого учасника чи зменшити капітал товариства, однак така 
ситуація однозначно негативно позначиться на інтересах самої юридичної 
особи, на її прибутковості тощо. Таким чином, видається доцільним 
припустити, що ефективнішим буде механізм, який запобігатиме несплаті 
учасником обіцяного ним при заснуванні товариства вкладу. Якщо 
звернутися до норм інших держав, то можна констатувати той факт, що 
законодавство багатьох із них передбачає обов’язок внесення негрошових 
вкладів до державної реєстрації товариства. Наприклад, згідно із 
законодавством Республіки Чехія, передумовою запису в Національний 
судовий реєстр про створення ТОВ є те, що засновниками сплачені всі 
негрошові вклади і не менше 30% грошових вкладів [2]. Щодо АТ в Чехії, 
то якщо вкладаються негрошові вклади, вони сплачуються перед 
створенням товариства повністю і переходять в управління так званого 
управляючого вкладами [3]. Детально регламентує внесення негрошових 
внесків у ТОВ законодавство Польщі, яке передбачає обов’язок сплати 
всіх внесків до реєстрації юридичної особи. Якщо предметом вкладу є 
рухомі речі, визначені щодо свого призначення, засновницький договір 
загалом має розпорядчий характер щодо них [4]. Згідно із Законом 
Республіки Австрія «Про товариства з обмеженою відповідальністю» 
неготівкові внески повинні бути сплачені до реєстрації ТОВ [§10 (3)] [5]. 
Вважаємо, що в основі викладених положень зарубіжних нормативних 
актів знаходяться закони чистої логіки. Якщо засновник (учасник) 
прострочить сплату грошових вкладів, то законом встановлюється його 
обов’язок сплатити товариству певні відсотки – подвійний розмір 
законних відсотків за прострочку виконання зобов’язання. Якщо ж особа 
не виконає і цей обов’язок, передбачається виключення її з товариства. 
Що ж до негрошових вкладів, то механізм відсотків уже не застосуєш, у 
даному випадку можливим є лише виключення. Однак знову ж таки варто 
враховувати те, що не завжди виключення учасника відповідатиме 
інтересам товариства щодо стабільності складу учасників чи майнової 
бази. Відповідно, ефективнішим є встановлення обов’язку сплати 
негрошових вкладів ще до державної реєстрації товариства. Установлення 
в законодавстві обов’язку сплати негрошових внесків до державної 
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реєстрації юридичної особи неоднозначно сприймається в доктрині і 
викликає окремі питання на практиці. Наприклад, І. В. Спасібо-Фатєєва 
наголошує на дискусійності таких положень. Учений зазначає, що якщо 
при формуванні статутного капіталу в грошовій формі для державної 
реєстрації надається довідка банку, то при іншій формі вкладів жодних 
документів не існує. Звідси вимога закону про формування частини 
статутного капіталі до державної реєстрації не лише не дотримується, – 
сам закон сприяє цьому. Окрім того, на думку ученого, це беззмістовно, 
оскільки примушувало б засновників передавати майно одному з них, а 
він уже після державної реєстрації товариства передасть усе майно 
останньому [6, с. 266]. Однозначно, що із викладеними аргументами варто 
погодитися, оскільки імплементація обов’язку сплати негрошових вкладів 
до реєстрації товариства без включення в законодавство норм щодо 
порядку передачі таких вкладів певній особі, а також їхнього правового 
режиму до державної реєстрації товариства, і справді беззмістовна. Щодо 
шляхів вирішення цієї ситуації цікавими є положення законодавства 
Словацької Республіки, згідно з яким негрошові внески до товариства 
також передаються до реєстрації юридичної особи [7]. Однак норми 
Комерційного кодексу Словацької Республіки у параграфі 59 детально 
прописують усі нюанси такої передачі. Усі дані щодо такого внеску мають 
міститися в акті засновника про створення, який нотаріально 
посвідчується і для оцінки якого залучається незалежний експерт. У 
випадку розходження реальної вартості вкладу у формі майна і заявленої 
засновником його вартості, останній сплачує різницю готівкою. Якщо 
вклад – у формі нерухомого майна, яке реєструється в кадастрі 
нерухомості, інвестиційний внесок розглядається як сплачений тоді, коли 
засновник на основі письмової заяви передає такий вклад так званому 
адміністратору інвестиційних внесків, а товариство, уже як 
правонаступник, набуває права власності на це майно в результаті 
реєстрації цієї передачі в кадастрі нерухомого майна після створення 
товариства. Якщо ж мова йде про вклад у формі рухомого майна, то право 
в адміністратора виникає на основі фактичної передачі. Щодо належного 
оформлення передачі вкладу у вигляді майна, привертають увагу 
відповідні розробки П. П. Черевка. Ученим, на нашу думку, достатньо 
аргументована необхідність підтвердження цього факту сплати внеску у 
формі нерухомого майна шляхом внесення у державний реєстр прав на 
нерухоме майно та їх обмежень, а також у державний реєстр обтяжень 
рухомого майна запису про заборону розпоряджання таким  
майном [8, с. 8]. 

Висновки. Можемо зробити висновок, що пропозиції ученого 
знаходяться у площині практики проаналізованого нами законодавства 
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тих сучасних європейських держав, яке зазнало оновлення. Вважаємо, що 
законодавча вимога часткового формування майна до державної 
реєстрації є доцільною для будь-якої підприємницької юридичної особи 
приватного права. Тим паче, коли мова йде про форму вкладу, відмінну 
від грошової. Така складова механізму правового регулювання є 
віддзеркаленням специфічної правової природи юридичних осіб, 
створення яких і участь у яких формують правовий взаємозв’язок 
майнового характеру між юридичною особою і її учасниками. 
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Вступ. У сучасних умовах потреба громадян у житлі набуває 

пріоритетного значення, а право на житло трактується як основоположне 
суб’єктивне право особи, яке внаслідок своєї значущості підлягає 
всебічній охороні, а у випадку його порушення, невизнання чи 
оспорювання – захисту з допомогою способів, передбачених 
законодавством.  

Результати дослідження. Слід звернути увагу на те, що в 
історичному плані в радянській державі право на компенсацію моральної 
шкоди відкидалось як таке, що суперечило пануючій тоді ідеології, хоча 
певні теоретичні напрацювання з цього приводу все ж мали місце 
(зокрема, йде мова про праці І. Брауде, М.М. Агаркова, А.М. Белякової та 
інших).  

У сучасних же умовах спостерігається протилежна тенденція: як 
зазначає у своєму дисертаційному дослідженні О.В. Грищук, право на 
компенсацію моральної шкоди прямо передбачене Конституцією України 
(ст.ст. 32, 41, 50, 54, 56, 62, 152) та знайшло своє юридичне закріплення у 
значній кількості інших законодавчих актів. Проте такі акти розкривають 
зміст моральної шкоди лише щодо регульованих ними галузевих 
правовідносин. У зв’язку з цим поряд із відносною уніфікацією поглядів 
щодо самої можливості компенсації моральної шкоди чітко 
простежуються відмінності в інтерпретації такої можливості в різних 
галузях права. Такий стан речей дає підстави говорити про необхідність 
нового, більш широкого підходу до права людини на компенсацію 
моральної шкоди. У теорії права вже обґрунтовано думку про те, що 
правовий інститут компенсації моральної шкоди є комплексним 
принаймні тому, що він стосується захисту всіх природних прав людини. 
Застосування зазначеного підходу дозволяє узагальнити накопичений 
досвід галузевої практики застосування юридичних норм щодо вказаного 
права, що матиме позитивний вплив на практичне здійснення права 
людини на компенсацію моральної шкоди [1, с. 1–2]. По суті, дослідниця 
пропонує розглядати право на компенсацію моральної шкоди 
комплексно, тобто як таке, що виникає внаслідок порушення будь-яких 
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прав людини.  
Як правильно зазначає О.М. Ерделевський, сутність моральної 

шкоди суперечить самому поняттю відшкодування, адже основним 
принципом відшкодування є повнота, а з огляду на немайновий характер 
моральної шкоди відшкодувати її в повному обсязі фактично є 
неможливим. Тому у випадку заподіяння моральної шкоди принцип 
еквівалентності, який внутрішньо присутній цивільному праву, не 
спрацьовує, що передбачає собою особливий спосіб цивільно-правового 
захисту порушених прав щодо компенсації моральної шкоди, який 
повинен бути принципом більш «низького» рівня, порівняно з принципом 
еквівалентності, – принципом адекватності (відповідності) [2, с. 16].  

Слід наголосити на тому, що компенсація моральної шкоди. як 
загальний спосіб захисту цивільних прав, не отримала всезагального 
визнання в теорії цивільного права. Деякі вчені розглядають її в ролі 
субсидіарного способу захисту особистих прав [3, с. 47] або відносять до 
групи «приватних» способів захисту, які об’єднуються такими способами, 
як відшкодування шкоди [4, с. 330–331] чи відновлення становища, яке 
існувало до порушення права [5, с. 116].  

На думку М.С. Малеїна, щодо підстав компенсації моральної шкоди 
можливі 3 основні позиції: а) моральна шкода не повинна компенсуватись 
узагалі; б) моральна шкода повинна компенсуватись лише в конкретних, 
передбачених чинним законодавством випадках; в) моральна шкода 
повинна компенсуватись у всіх випадках її заподіяння [6]. Аналіз сучас-
ного законодавства повністю відкидає його розвиток за першим шляхом, 
оскільки сама ідея компенсації моральної шкоди посіла своє чільне місце 
серед способів захисту цивільних прав. Що до другого підходу, то 
формулювання підстав компенсації моральної шкоди, яке передбачено у 
ст. 23 ЦК України, спонукало окремих авторів вважати, що цим самим 
«… законодавець дає вичерпний перелік ознак моральної шкоди, що 
дозволить у майбутньому уникнути безпідставних судових позовів про 
відшкодування моральної шкоди» [7, с. 91]. У сучасних умовах пріори-
тетного значення набула точка зору щодо компенсації моральної шкоди у 
будь-якому випадку, коли буде доведена її наявність [8, с. 31].  

Вирішення цієї проблеми також пов’язане з питанням про існування 
так званої «презумпції моральної шкоди», зміст якої полягає у 
припущенні про те, що будь-яким правопорушенням заподіюється 
моральна шкода [9, с. 8].  

Враховуючи розуміння моральної шкоди за українським 
законодавством (абз. 1 п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України 
«Про судову практику у справах про відшкодування моральної 
(немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 р. № 4 (далі – ПП ВСУ) [10] як 
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втрат немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних 
страждань або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи 
юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб, 
закріплення такої презумпції суперечило б концептуальним засадам 
розуміння моральної шкоди. Крім того, в абз. 2 п. 5 цієї ж ПП ВСУ 
зазначено, що при вирішенні питань щодо компенсації моральної шкоди 
суд, зокрема, повинен з’ясувати, чим підтверджується факт заподіяння 
позивачеві моральних чи фізичних страждань або втрат немайнового 
характеру, за яких обставин чи якими діями (бездіяльністю) вони 
заподіяні, у якій грошовій сумі чи в якій матеріальній формі позивач 
оцінює заподіяну йому шкоду та з чого він при цьому виходить. Однак 
негативне ставлення до загальної презумпції наявності моральної шкоди 
не перешкоджає деяким ученим пропонувати введення презумпції щодо 
окремих випадків заподіяння моральної шкоди. Так, Р.О. Стефанчук 
вважає, що в цивільному законодавстві доцільно визначити, що у 
випадках, коли протиправною поведінкою особи чи іншого учасника 
цивільних правовідносин заподіюється шкода життю, здоров’ю, честі, 
гідності, недоторканості чи безпеці фізичної особи, наявність моральної 
шкоди презюмується [11, с. 72].  

Що ж до питання визначення розміру компенсації моральної 
шкоди, то в правовій доктрині виділяють три основні моделі (підходи) 
щодо визначення розміру компенсації моральної шкоди: концептуальний, 
особистісний і функціональний [12]. Цікавим є підхід Р.О. Стефанчука 
[11, с. 80], який вважає, що найперспективнішим у застосуванні буде 
підхід, відповідно до якого визначення розміру компенсації моральної 
шкоди матиме певний комплексний характер і складатиметься із першого 
«загального» (гарантованого) рівня і другого – рівня «експертного».  

Висновки. З урахуванням усього зазначеного можна зробити 
наступні висновки:  

1) право на компенсацію моральної шкоди має комплексний 
характер, і, на основі ст. 55 Конституції України, слід застосовувати 
загальнодозвільний принцип до використання людиною її права на ком-
пенсацію моральної шкоди, тобто таке право виникає внаслідок 
порушення і житлових прав громадян;  

2) у сучасних умовах в Україні існує проблема єдності судової 
практики у сфері визначення критеріїв наявності та розміру моральної 
шкоди. Позитивним моментом у цьому контексті є п. 7 Висновків 
Верховного Суду України, викладених у рішеннях, прийнятих за 
результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, 
передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, за 2010–2011 рр. від 1 червня 
2012 р. [13].  
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

Постановка проблеми. Категорії «правове забезпечення» і 
«правове регулювання» нерідко застосовуються як синоніми. Однак, 
попри те, що обидві ці юридичні конструкції передбачають наявність 
певних правових засобів, не можна ототожнювати ці понять.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значним теоретичним 
вкладом у розробку поняття «правового забезпечення» стали праці  
Р.М. Салієвої та Н.О. Бардашевич [1, с.12–18; 2, с. 254–264; 3, с. 23–26]. 
На думку Р.М. Салієвої. [1, с. 15]. Н.О. Бардашевич під господарсько-
правовим забезпеченням пропонує розуміти систему господарсько-
правових засобів (господарсько-правове регулювання, господарські 
правовідносини, господарсько-правові статуси, господарську 
компетенцію, правові режими майна, суб’єктивні господарські права 
тощо), закріплених у законодавчих і локально-правових актах [3, с. 24]. У 
сучасній доктрині до правових засобів правового забезпечення 
відносяться норми і принципи права, правозастосовна діяльність, 
нормативні договори, юридичні факти, суб’єктивні права і юридичні 
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обов’язки. Іноді підкреслюється, що саме певний арсенал правових 
засобів визначає певну специфіку галузей та інститутів права [2, с. 256]. 

Формулювання мети статті. На підставі аналізу чинних норм 
цивільного та господарського законодавства, яке регулює правові аспекти 
діяльності суб’єктів підприємництва можна виділити ознаки 
дуалістичного характеру норм у відповідній сфері та сформувати 
пропозиції щодо вдосконалення правового статусу суб’єктів відповідних 
правовідносин. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під правовим 
забезпеченням підприємницької діяльності розуміється комплекс 
юридичних норм, закріплених у Конституції України, законодавчих, 
нормативно-правових актах та актах індивідуального характеру, які 
встановлюють правила поведінки суб’єктів підприємництва при 
здійсненні ними господарської діяльності, а також визначають міру 
відповідальності за порушення цих правил. Отже, воно за суб’єктивним 
станом має подвійну правову природу: по-перше, з погляду публічного 
права органи публічної адміністрації стосовно суб’єктів підприємництва 
є, з одного боку, зобов’язаними і мають забезпечувати їхні законні права 
та інтереси, з іншого боку, у випадку порушення ними прав споживачів, 
антимонопольного, податкового, екологічного законодавства – мають 
право застосовувати стосовно них заходи адміністративного примусу. По-
друге, з погляду приватного права вони не мають права втручатися в 
діяльність суб’єктів господарювання, що виявляється в різних формах 
захисту підприємців та створенні для них сприятливого 
підприємницького середовища. 

Зміст правового забезпечення підприємницької діяльності 
виявляється в чіткому, послідовному й однозначному здійсненні 
органами державної влади і місцевого самоврядування повноважень щодо 
упорядкування правовідносин, які виникають у сфері реалізації 
конституційного права на підприємництво та створення дійової системи 
державних гарантій щодо підтримки і сприяння підприємницькій 
діяльності. Правове забезпечення створює те середовище, у якому діє 
підприємець, гарантуючи йому державний захист прав власності, рівність 
прав і свободу підприємницької діяльності, вільну і законну конкуренцію, 
державну підтримку [4, с. 46]. 

Правове забезпечення діяльності підприємців має стати правовою 
стратегією держави, органів публічної адміністрації і суб’єктів 
підприємництва, яка включає правила, способи і методи регулювання 
господарських відносин, закріплення господарського правопорядку в 
економіці, виконання вказівок держави, умов договорів, національних і 
регіональних програм соціально-економічного розвитку. Закони та інші 
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нормативно-правові акти забезпечують реалізацію механізму правового 
регулювання і спрямовані на створення умов для правового 
господарювання та ефективного управління економікою на основі 
конструктивних правових засобів. 

Правове забезпечення опосередковується двома напрямами 
регулювання підприємницької діяльності. Перший напрям регламентує 
порядок реалізації права на підприємництво, гарантуючи його 
непорушність і визначаючи правовий статус суб’єктів господарювання. 
Другий – визначає цілі, організаційно-правові засоби, методи і прийоми 
впливу держави на упорядкування відносин щодо здійснення 
підприємницької діяльності. 

У сучасній ринковій економічній системі підприємництво 
розглядається як особливий вид господарської діяльності. Його 
економічна сутність виявляється в самостійній, ініціативній, новаторській 
діяльності, пов'язаній із власним ризиком і відповідальністю. 
Підприємництво виступає насамперед як вияв господарської та 
організаційної творчості й новаторства, базується на інноваційній 
комерційній ідеї. Саме ініціативне, самостійне та творче поєднання 
матеріальних і фінансових ресурсів, нематеріальних активів і робочої 
сили з метою створення нових товарів чи послуг і становлять зміст 
підприємницької діяльності. Її результати матеріалізуються у вироблених 
товарах (послугах), а також у відповідному доході. Величина одержаного 
прибутку або особистого доходу залежить насамперед від того, як 
підприємець організував господарську діяльність, використав усю 
сукупність чинників виробництва. Сутність підприємництва повніше 
виражається в його функціях. Головні з них такі: інноваційна, ресурсна, 
організаційна, соціальна. 

Інноваційна функція підприємництва передбачає сприяння 
генеруванню і активному впровадженню новаторських ідей і проектів, 
готовність до виправданого господарського ризику та вміння вести 
конкурентну боротьбу. Якщо підприємці не прагнутимуть пошуку і 
впровадження нових ідей, виробничих технологій, виготовлення нового 
продукту, застосування нових форм і методів організації виробництва і 
збуту, що оперативно реагують на потреби ринку і пов'язані з ризиком, 
вони будуть неконкурентоспроможними і стануть банкрутами [4, с. 47]. 

Оскільки Україна перебуває на етапі становлення та розбудови 
стабільної ринкової економіки, перед державою стоїть завдання 
створення як економічних, так і соціальних передумов, які б дозволили 
ефективно розвиватися підприємництву. Досліджуючи стан розвитку 
економічних відносин, можна констатувати, що законодавство перестало 
бути фундаментом правового регулювання і не забезпечує виконання 
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державних, галузевих і регіональних програм соціально-економічного 
розвитку. Сучасні умови господарювання потребують упорядкування і 
вдосконалення національної правової системи, зокрема ухвалення 
ефективних підприємницьких законів. Під ефективністю правового 
забезпечення підприємницької діяльності слід розуміти наявність 
очікуваного результату від упровадження законодавства в зазначеній 
сфері економіки для досягнення поставленої мети за рахунок реалізації 
тих правових засобів, які визначені законом. З огляду на це визначення 
змістом ефективності законів щодо правового забезпечення 
підприємницької діяльності є реалізація комплексу професіонально 
розроблених правових засобів з метою підвищення спроможності 
економіки, насичення внутрішнього ринку споживчими товарами 
національного виробництва, забезпечення соціального захисту громадян, 
завоювання зарубіжних ринків, світового економічного впливу, 
кваліфікованої роботи апарату управління у сфері державного 
регулювання зазначеної сфери. Законодавча ефективність економіки 
досягається як за рахунок оптимального змісту законів і мінімізації 
негативних наслідків під час їхньої реалізації, так і за наявності 
конструктивного економіко-правового механізму із забезпечення 
виконання урядових, галузевих і регіональних цільових  
програм [4, с. 48–49].  

Висновки. На правовий статус суб’єктів господарської діяльності 
безпосередньо впливає:  

1. визначеність організаційно-правової форми суб’єкта 
господарювання, яка характеризується метою, правовим статусом 
та складом засновників, правовим режимом майна, організацією 
управління, способом розподілу доходів та умовами й обсягом 
відповідальності; 

1. майнова відокремленість;  
2.  легітимація існування як суб’єкта господарювання;  
3. самостійна відповідальність за результати господарювання. 

Метою підприємницьких законів має стати економічне 
зацікавлення суб’єктів підприємництва свідомо виконувати державні 
вимоги і сумлінне виконання органами публічної адміністрації своїх 
функцій у сфері регуляторної політики з метою встановлення 
господарського правопорядку. Розробляти закони повинні не депутати, а 
компетентні кваліфіковані юристи, здатні вкласти у проект закону 
глибокі знання економіки, великий досвід господарювання, уміння 
конкретно і змістовно висловлювати державні вимоги з урахуванням 
інтересів товаровиробників і підприємців, держави, суспільства і 
громадян. 
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ОКРЕМІ ПРАВОВІ ПИТАННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ  

ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
 

 Постановка проблеми. Приватизація земель, як важлива складова 
формування засад ринкової економіки в Україні, спрямована на 
розширення сфери застосування інституту приватної власності на землю. 
Вона виступає одним з головних чинників започаткування та розширення 
приватного сектору в усіх галузях економіки держави. Відповідно до 
земельного законодавства приватизація земель фактично розпочалася із 
прийняттям Закону України «Про форми власності на землю» від 30 січня 
1992 року № 073-ХІІ [1], яким поряд із державною запроваджена і 
приватна форма власності на землю. Передачу земельних ділянок, що 
перебувають у користуванні громадян, у їхню власність вперше 
врегулював Декрет Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) «Про 
приватизацію земельних ділянок» від 26 грудня 1992 року №15-92 [2]. 
Згодом приписи ч. 3 ст. 116, ч.ч. 1 та 2 ст. 118 Земельного кодексу України 
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(далі – ЗК України) замінили названий Декрет КМУ у сфері регулювання 
відносин із приватизації земельних ділянок, що перебувають у 
користуванні громадян. З огляду на неодноразові зміни, що були внесені 
до земельного законодавства, є необхідність у розробці пропозицій щодо 
удосконалення правового регулювання процедури приватизації земельних 
ділянок. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У юридичній науці 
питанню правового регулювання приватизації земельних ділянок, що 
перебувають у користуванні громадян, приділено значну увагу. Серед 
наукових досліджень, які безпосередньо стосуються даної проблематики, 
варто виокремити праці В.І. Андрейцева, С.В. Гринька, П.Ф. Кулинича, 
Р.І. Марусенка, А.М. Мірошниченка, К.О. Настечко, М.В. Шульги та 
інших науковців. У своїх працях науковці розкривали питання щодо 
правового регулювання приватизації земельних ділянок, набуття 
власності на земельні ділянки. Проте недослідженим залишилося питання 
процедури приватизації земельних ділянок, що перебувають у 
користуванні громадян.  

Формулювання мети статті. Метою статті є з’ясування основних 
правових питань, що виникають при приватизації земельних ділянок, що 
перебувають у користуванні громадян, зокрема щодо процедури такої 
приватизації.  

Виклад основного матеріалу. В юридичній літературі 
приватизацію земель визначають як сукупність здійснюваних суб’єктами 
приватизації дій та заходів, спрямованих на трансформацію форми 
власності земель, при якій відбувається перехід земельних ділянок з 
публічної (суспільної) власності, суб’єктами якої є держава та 
територіальні громади, у приватну власність фізичних та юридичних осіб 
[3, с. 44]. Приватизацію земельних ділянок прийнято розрізняти в 
широкому і вузькому аспектах. У першому аспекті приватизацією 
вважається будь-який перехід земельних ділянок з публічної власності 
(державної або комунальної) до приватної власності громадянина або 
приватної юридичної особи. Прикладом такої приватизації може 
виступати, скажімо, продаж вільної від забудови земельної ділянки, яка 
перебуває в державній чи комунальній власності, суб’єкту для здійснення 
підприємницької діяльності. Приватизація земель у вузькому розумінні 
полягає лише у переході права власності на земельну ділянку від держави 
чи територіальної громади до громадянина або приватної юридичної 
особи, якщо зазначена земельна ділянка вже знаходилася у користуванні 
цих суб’єктів. За загальним правилом, ця приватизація здійснюється на 
безоплатній основі. Названі різновиди приватизації земельних ділянок 
мають як спільні, так і відмінні риси. Спільним слід вважати те, що 
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приватизація в обох цих випадках пов’язана з трансформацією державної 
або комунальної власності на землю і виникненням права приватної 
власності. Разом з тим відмінності між цими процесами полягають у 
наступному. Приватизація в широкому розумінні включає будь-яку 
передачу земельної ділянки від держави чи територіальної громади  
у власність громадянина чи приватної юридичної особи. Приватизація у 
вузькому розумінні включає лише перехід права на конкретну земельну 
ділянку державної чи комунальної власності, яка вже знаходиться  
у користуванні відповідного суб’єкта. Частини 1 та 2 ст. 118 ЗК України 
встановлюють порядок (процедуру) безоплатної приватизації земельних 
ділянок, що перебувають у користуванні громадян. В.І. Андрейцев 
визначає таку процедуру, як «спрощену модель приватизації» [4; с. 275]. 
Отже, розглянемо процедуру безоплатної приватизації земельної ділянки, 
що перебуває в користуванні суб’єкта приватизації, визначивши наступні 
стадії.  

1. Подання заяви про приватизацію земельної ділянки, що перебуває 
в користуванні, з доданими до неї технічними матеріалами та 
документами, що підтверджують розмір, призначення та місце 
розташування земельної ділянки, до відповідної ради або адміністрації. 
Технічними матеріалами та документами, що підтверджують розмір 
земельної ділянки, є дані БТІ, документи, що посвідчують права на землю 
(витяги з реєстрових, погосподарських, земельно-шнурових книг тощо). 
Важливо також визначити, яке користування земельною ділянкою, як 
передумову її приватизації, має на увазі законодавець. На наш погляд, з 
огляду на положення ч. 2 ст. 118 ЗК України, за якими рішення 
ухвалюється «на підставі технічних матеріалів та документів, що 
підтверджують розмір земельної ділянки», органи, які ухвалюють 
рішення щодо приватизації, повинні виходити з того, чи правомірно 
заявник використовує земельну ділянку. Якщо ж земельною ділянкою 
особа користується без правовстановлюючих документів, спрощена 
процедура приватизації не може бути застосована. Щодо використання 
земельних ділянок без правовстановлюючих документів, то П.Ф. Кулинич 
відзначає, що значна кількість українських громадян цілком правомірно 
отримали за рішенням відповідних органів влади земельні ділянки і 
користуються ними, але так і не спромоглися з різних причин отримати 
державний акт на землю. Так, наприклад, значна частина селян у 
радянський період отримали в постійне користування присадибні 
земельні ділянки за рішенням правлінь колгоспів і наказами директорів 
радгоспів, побудували на них жилі будинки і продовжують 
використовувати землю за призначенням. Проте державних актів на 
землю вони не мають, оскільки земля надавалася їм не за рішенням 
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органів влади, а за рішенням керівництва сільськогосподарських 
підприємств. Конституційний Суд України своїм рішенням від 22 вересня 
2005 р. визнав п. 6 Постанови Верховної Ради України «Про земельну 
реформу» неконституційним, у якому йшлося про те, що громадяни, 
підприємства, установи й організації, які мають у користуванні земельні 
ділянки, надані їм до введення у дію Земельного кодексу Української РСР, 
повинні до 15 березня 1994 року оформити право власності або право 
користування землею, в іншому випадку після закінчення вказаного 
строку раніше надане їм право користування земельною ділянкою 
втрачається. Це означає, що особи, котрі розпочали фактично 
використовувати певні земельні ділянки ще до 1990 р., але не мають 
документів про право власності на такі ділянки, зобов’язані замовити 
виготовлення відповідних документів у прийнятні для них строки. І до 
отримання таких документів держава визнає їхнє право на землю. 
Прикладом визнання права власності на земельну ділянку без відповідних 
документів може бути й те, що, відповідно до Декрету Кабінету Міністрів 
України «Про приватизацію земельних ділянок» від 26 грудня 1992 р., 
право власності на земельну ділянку визнавалося не з моменту отримання 
державного акту на право власності на землю, а з моменту ухвалення 
відповідною радою рішення про передачу громадянину земельної ділянки 
у власність. У цьому випадку право власності підтверджувалося витягом з 
протоколу рішення відповідної ради [5; с. 3]. Слід розглянути також ст. 
119 ЗК України. За змістом вказаної статті громадяни, які добросовісно, 
відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом  
15 років, але не мають документів, які свідчили б про наявність у них 
права на цю земельну ділянку, можуть звернутися до органу державної 
влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу 
такої ділянки у власність або надання в користування [6]. Зміст даної 
норми викликає багато запитань. Зокрема, Р.І. Марусенко зазначає, що в 
ній не розкривається умова «добросовісності» користування земельною 
ділянкою. Можливо, мається на увазі усвідомлення особою того, що 
земельна ділянка не належить іншим особам, а користування ніби є 
правомірним і не порушує прав інших осіб. Виконання цієї вимоги 
фактично є неможливим, адже, відповідно до ч. 1 ст. 84 ЗК, у державній 
власності перебувають усі землі України, крім земель комунальної та 
приватної власності [7; с. 46]. Щодо «відкритого» та «безперервного» 
користування, то варто відзначити, що це оціночні поняття, що мають 
бути певним чином засвідчені, але порядок такого «засвідчення» законом 
не передбачений. Щодо процедури набуття земельної ділянки за 
набувальною давністю, то застосовуємо ч. 2 ст. 119 ЗК, у якій указано, що 
передача земельної ділянки у власність або в користування громадян на 
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підставі набувальної давності здійснюється в порядку, встановленому цим 
Кодексом. Тобто, якщо мова йде про набуття земельної ділянки у 
власність, застосовуємо ст. 118 ЗК, щодо набуття в оренду – ст. 123 ЗК та 
Закон України « Про оренду землі» від 06.10.1998 №161-XIV. Виникає 
закономірне запитання: чи не простіше відразу звернутися за набуттям 
земельної ділянки відповідно до ст. 118 ЗК, яка визначає процедуру 
приватизації земельної ділянки, що перебуває у користуванні громадян, а 
не чекати 15 років? 

Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що користування 
земельною ділянкою, закріплене ст. 119 ЗК, фактично унеможливлене. 
Додамо, що доведення настання набувальної давності є такою складною 
справою, що набагато простіше забути про ст.119 ЗК та просто звернутися 
до місцевої ради із клопотанням про приватизацію ділянки в загальному 
порядку (ст. 118 ЗК). Набувальна давність може бути використана лише в 
тому випадку, якщо ще хтось претендує на ділянку.  

2. Розгляд заяви відповідним органом та ухвалення рішення про 
приватизацію земельної ділянки (ч. 2 ст. 118 ЗК України). У випадку 
звернення до органу місцевого самоврядування передбачено місячний 
строк розгляду відповідної заяви. Так, ч. 5 ст. 46 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР 
встановлено, що сесія ради скликається з питань відведення земельних 
ділянок не рідше, ніж один раз на місяць. Якщо заявник звертається до 
відповідного органу виконавчої влади, то, відповідно до ст. 20 Закону 
України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 №393/96-ВР, звернення 
розглядаються і вирішуються в термін не більше одного місяця від дня 
їхнього надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, –
невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їхнього отримання. 
Даною нормою встановлено й максимальний термін розгляду заяв 
громадян, що становить сорок п’ять днів. На підставі поданої заяви та 
доданих документів готується проект рішення про приватизацію 
земельної ділянки. Підготовлений проект рішення розглядається 
постійними комісіями з питань містобудування та регулювання земельних 
відносин та після погодження виноситься на розгляд місцевої ради 
(державної адміністрації) для ухвалення відповідного рішення 
(розпорядження) та затвердження технічної документації. З 2013 року 
приватизація земельних ділянок, які перебувають у користуванні, 
здійснюється за технічною документацією щодо відновлення 
(встановлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості). У рішенні 
про передачу безоплатно у власність земельної ділянки зазначається її 
точний розмір, цільове призначення та кадастровий номер. 

Відповідно до ч.10 ст. 118 ЗК у разі відмови органу виконавчої 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

65 
 

влади чи органу місцевого самоврядування в передачі земельної ділянки у 
власність або залишення заяви без розгляду питання вирішується в 
судовому порядку.  

3. Державна реєстрація земельної ділянки. Упровадження 
земельного кадастру дало можливість значно спростити процедуру 
державної реєстрації земельної ділянки. Для цього громадянин 
звертається до кадастрового реєстратора територіального органу 
Держземагентства з таким пакетом землевпорядної документації: копія 
документа, що посвідчує особу, або копія документа, що посвідчує 
повноваження діяти від Вашого імені (договір, довіреність); копія 
документа про присвоєння податкового номера; розроблена технічна 
документація із землеустрою в паперовому вигляді та у формі 
електронного документа. Подана заява протягом 14 днів розглядається 
державним кадастровим реєстратором територіального органу 
Держземагентства в районі (місті), за наслідком чого у разі, якщо подані 
документи складені правильно, а межі ділянки не порушують меж уже 
зареєстрованих ділянок, державний кадастровий реєстратор реєструє 
земельну ділянку в Державному земельному кадастрі і видає Витяг із 
Державного земельного кадастру про земельну ділянку із зазначенням у 
ньому кадастрового номера. Надалі ділянці присвоюється кадастровий 
номер та проводиться її реєстрація. Відповідно до п. 2 розділу VII Закону 
України «Про державний земельний кадастр» від 07.07.2011 №3613-VI 
земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до  
2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм 
кадастрового номера. У разі якщо відомості про зазначені земельні 
ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їхня державна 
реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) за заявою їхніх власників (користувачів). 

Актуальні правові питання приватизації земельних ділянок, що 
перебувають у користуванні громадян (користувачів земельної ділянки 
державної чи комунальної власності). При цьому виникає необхідність 
проведення кадастрових зйомок. Кадастрові зйомки, згідно із п. б ч. 2 ст. 
198 ЗК України, включають погодження меж земельної ділянки із 
суміжними власниками та землекористувачами. Але саме тут на заявника 
може чекати проблема, оскільки власники (землекористувачі) суміжних 
земельних ділянок, з огляду на різні причини, можуть відмовитися від 
підписання акта погодження меж, а подекуди «сусідів» інколи неможливо 
знайти (наприклад, вони виїхали на проживання за межі України)  
[8; с. 474]. Саме з цих причин виникає потреба в судовому порядку 
вирішення таких ситуацій. Як свідчить практика, у позовних заявах 
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формулювання позовних вимог є досить різними, наприклад: «усунути 
перешкоди в користуванні моєї … ділянки шляхом зобов’язання … 
погодити межі» або «дозволити … міській раді розглянути питання щодо 
приватизації земельної ділянки … без згоди», або «зобов’язати голову … 
сільської ради … підписати та затвердити акт встановлення та узгодження 
зовнішніх меж» (замість власника та землекористувача) [9, 10, 11] тощо. 
Проте, на нашу думку, стадія погодження меж земельної ділянки є 
допоміжною, існує не завжди і спрямована на уникнення необов’язкових 
технічних помилок, а тому не повинна зупиняти процедуру приватизації. 
При цьому п. б ч.2 ст. 198 ЗКУ просто вказує, що складовою кадастрових 
зйомок є «погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та 
землекористувачами». Із цього, як ми думаємо, зовсім не слідує, що у 
випадку відмови суміжного землевласника або землекористувача від 
підписання відповідного документа – акта погодження меж – слід 
вважати, що погодження меж не відбулося і процедура приватизації має 
зупинитися. На наш погляд, погодження полягає в тому, щоб суміжнику 
було запропоновано підписати відповідний акт. З огляду на це слід 
визнати правильною практику тих судів, які у разі виникнення спору не 
вважають саму по собі відсутність погодження меж земельної ділянки 
підставою для ухвалення рішення про приватизацію незаконним, а також 
задовольняють позови щодо погодження меж земельної ділянки з огляду 
на те, що необхідно захистити право землекористування такого позивача.  

4. Державна реєстрація права власності на земельну ділянку. Після 
державної реєстрації земельної ділянки в Державному земельному 
кадастрі, права на неї мають бути зареєстровані в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно. Для цього заяву про державну 
реєстрацію прав на земельну ділянку в електронному вигляді від імені 
землевласника може подати державний кадастровий реєстратор. Коли 
заяву розглянуть, орган державної реєстрації прав надсилає державному 
кадастровому реєстратору свідоцтво та витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно для видачі заявнику. Тож, хоча державна 
реєстрація земельної ділянки та прав на неї проводитиметься в різних 
державних реєстрах та різними уповноваженими органами, створено 
умови для прискорення цих процедур. Відповідно до ст.125 ЗК України 
право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 
реєстрації цього права. Правові засади реєстрації визначаються Законом 
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» від 01.07.2004 року №1952-IV. 

Висновки. Отже, розглянувши правове регулювання приватизації 
земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян, ми дійшли 
висновку, що позитивним видається факт застосування спрощеної 
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процедури приватизації: з огляду на те, що земельна ділянка, якою особа 
користується, визначена в натурі, за даною процедурою вже немає 
потреби в замовленні, розробці, погодженні, експертизі та затвердженні 
проекту відведення земельної ділянки; державна реєстрація права 
власності може здійснюватися за проханням землевласника і державним 
кадастровим реєстратором. Щодо негативних аспектів слід зазначити, що 
при державній реєстрації земельної ділянки виникає проблема при 
погодженні меж земельної ділянки із власниками (землекористувачами) 
суміжних земельних ділянок, що може призвести до фактичного 
зупинення процедури приватизації. 

Проаналізувавши статті 118 та 119 ЗК, ми дійшли висновку, що 
набуття права власності на земельну ділянку за давністю користування є 
практично «нездійсненним», оскільки земельною ділянкою потрібно 
користуватися щонайменше 15 років і потрібно довести 
«добросовісність», «відкритість» та «безперервність» такого 
користування. Значно простіше отримати земельну ділянку, що перебуває 
в користуванні громадян відповідно до ст. 118 ЗК, відповідно до якої 
потрібно надати лише правовстановлюючий документ, що посвідчує 
право користування земельною ділянкою.  
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ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ 

СПАДЩИНИ ШЛЯХОМ ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ  
РАЗОМ ЗІ СПАДКОДАВЦЕМ 

 
Постановка проблеми. Виникнення права власності та розвиток 

шлюбно-сімейних відносин зумовили потребу відповіді на питання щодо 
частки майна, яке залишається після смерті людини. Можливість 
визначити частку майна після смерті і передати його у спадщину є однією 
з найважливіших гарантій стабільності відносин приватної власності. 
Значення спадкування полягає насамперед у тому, що кожному членові 
суспільству гарантується, що частка набраних ним за життя матеріальних 
благ буде визначена ним особисто: або вони перейдуть до найближчих 
йому осіб, або за його волею стануть надбанням усього суспільства. Саме 
у зв'язку із надзвичайною важливістю цього інституту цивільного права 
дослідження відповідних питань регулювання спадкових правовідносин є 
актуальним.  

http://www.reyestr.court.gov.ua/
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми спадкування 
за законом досліджували відомі російські, радянські, українські та 
зарубіжні учені-юристи, як-от: М. М. Аргакова, Ч. Н. Азімова,  
М. Ю. Барщевський , Ю. О. Заіка, В. М. Співак, А. А. Рубанова,  
Я. М. Шевченко, Б. Б. Черепахіна, З. Н. Крилова, Е. В. Драгневич.  

Формулювання мети статті. Метою даної статті є дослідження 
нормативного регулювання прийняття спадщини щляхом постійного 
проживання разом зі спадкодавцем. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ч. 3 ст. 1268 ЦК 
спадкоємець, який постійно проживав разом зі спадкодавцем на час 
відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо 
протягом шестимісячного строку він не заявив про відмову від неї (так 
зване «автоматичне прийняття спадщини»). Наведена норма містить 
правову презумпцію прийняття спадщини, зміст якої становить 
припущення про прийняття спадщини певними спадкоємцями без 
спеціального волевиявлення про це. Зазначена правова презумпція може 
бути спростована самим спадкоємцем шляхом подання заяви про відмову 
від прийняття спадщини. Презумпція прийняття спадщини спрямована, 
по-перше, на захист інтересів спадкоємців та, по-друге, на усунення 
правової невизначеності правового режиму спадкового майна. При 
визначенні місця проживання спадкодавця та спадкоємця підлягає 
застосуванню загальна норма ч. 1 ст. 29 ЦК, де зазначається, що місцем 
проживання фізичної особи є житло, у якому вона проживає постійно або 
тимчасово. Фактично у ч. 3 ст. 1268 ЦК відтворено поділ спадкоємців на 
присутніх та відсутніх, запроваджений ще у ЦК УРСР 1922 р. Так, якщо 
спадкоємець, присутній у місці відкриття спадщини, протягом трьох 
місяців з дня її відкриття не заявить належному нотаріальному органу про 
відмову від спадщини, він вважається таким, що прийняв її (ст. 429 ЦК 
УРСР 1922 р.). Спадкоємці, відсутні в місці відкриття спадщини, можуть 
прийняти спадкове майно особисто або через повірених протягом шести 
місяців з дня відкриття спадщини (ст. 430 ЦК УРСР 1922 р.). У ст. 549 ЦК 
УРСР 1963 р. встановлювалося, що спадкоємець прийняв спадщину, 
якщо: 1) він фактично вступив в управління або володіння спадковим 
майном; 2) він подав державній нотаріальній конторі за місцем відкриття 
спадщини заяву про прийняття спадщини. При цьому в юридичній 
літературі того часу допускалася можливість фактичного прийняття 
спадщини шляхом проживанням в тому ж приміщенні та користування 
тими ж предметами, що раніше належали спадкодавцеві [1, с. 79].  

Аналіз ст. 1268, 1269 ЦК дозволяє зробити висновок про 
встановлення таких способів прийняття спадщини.  
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 Автоматичне прийняття спадщини з огляду на постійне 
проживання разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини 
(сучасні вітчизняні учені й досі часто застосовують термін 
«фактичний спосіб прийняття спадщини»). 

 Прийняття спадщини з огляду на прямий припис закону: 
малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, а також особа, 
цивільна дієздатність якої обмежена, вважаються такими, що 
прийняли спадщину, крім випадків відмови від неї. 

 Подання нотаріусу заяви про прийняття спадщини. Постійне 
проживання разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, як і 
подання заяви про прийняття спадщини, – це різні форми 
виявлення одностороннього правочину – прийняття спадщини. 
Прийняття ж спадщини малолітніми, неповнолітніми, 
недієздатними особами, а також особами, цивільна дієздатність 
яких обмежена, можна назвати способом цілком умовно.  

Слід відзначити, що для автоматичного прийняття спадщини 
необхідна наявність кількох умов: по-перше, особа має закликатися до 
спадкування в порядку черговості за законом або у зв’язку із складенням 
на її користь заповіту; по-друге, на час відкриття спадщини спадкоємець 
має проживати спільно зі спадкодавцем; по-третє, таке проживання має 
бути постійним, тобто мати тривалий характер і, головне, не припинитися 
перед смертю спадкодавця. Саме по собі проживання із спадкодавцем за 
наявності родичів більш близького ступеня споріднення (наприклад 
дітей), не породжує в такій особи права на спадкування за умови, що на її 
користь не складено заповіт. Прийняття спадщини шляхом постійного 
проживання разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини не 
передбачалося в ЦК УРСР 1963 р. У цьому аспекті важливе значення має 
правильне визначення дії цивільного законодавства в часі. За загальним 
правилом ЦК застосовується до цивільних відносин, що виникли після 
набрання ним чинності. Відтак, мова йде про спадщину, яка відкрилася з 
01.01.2004 р. Утім, як зазначено у п. 5 Прикінцевих та перехідних 
положень ЦК, правила кн. 6 ЦК застосовуються також до спадщини, яка 
відкрилася, але не була прийнята ніким із спадкоємців до набрання 
чинності цим Кодексом. З цього приводу необхідно керуватися 
роз’ясненням Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних про те, що норми п. 5 Прикінцевих та 
перехідних положень ЦК слід розуміти таким чином, що правила кн. 6 
ЦК можуть бути застосовані лише до спадщини, яка відкрилася після 
01.07.2003 р. і не була прийнята ніким зі спадкоємців, право на 
спадкування яких виникло відповідно до норм статей 529–531 ЦК УРСР 
1963 р. [2]. Варто врахувати, що факт постійного проживання разом із 
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спадкодавцем на час відкриття спадщини має бути належним чином 
підтверджений. Згідно з п. 3.22 гл. 10 розд. ІІ Порядку вчинення 
нотаріальних дій нотаріусами України, у разі відсутності в паспорті 
такого спадкоємця відмітки про реєстрацію його місця проживання, 
доказом постійного проживання разом зі спадкодавцем можуть бути: 
довідка житлово-експлуатаційної організації, правління житлово-
будівельного кооперативу, відповідного органу місцевого 
самоврядування про те, що спадкоємець на день смерті спадкодавця 
проживав разом із цим спадкодавцем [3]. У п. 3.3 розд. 1 част. ІІ 
Методичних рекомендацій щодо вчинення нотаріальних дій, пов’язаних 
із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтв 
про право на спадщину та свідоцтв про право власності на часту в 
спільному майні подружжя від 29.01.2009 р. зазначається, що доказом 
вступу в управління чи володіння спадковим майном можуть бути: 
довідка житлово-експлуатаційної організації, правління житлово-
будівельного кооперативу, відповідної місцевої державної адміністрації 
чи органу місцевого самоврядування про те, що спадкоємець 
безпосередньо перед смертю спадкодавця проживав разом з ним; довідка 
державної податкової служби або страховика чи іншого органу про те, що 
спадкоємець після відкриття спадщини сплачував податки або страхові 
платежі з обов’язкового страхування; копія рішення суду, що набуло 
законної сили, про встановлення факту прийняття спадщини; запис у 
паспорті спадкоємця або в будинковій книзі, який підтверджує, що 
спадкоємець був постійно прописаний (зареєстрований) у спадковому 
будинку (квартирі); інші документи, що підтверджують факт постійного 
проживання разом зі спадкодавцем [4]. Отже, нотаріальна практика 
складається таким чином, що спадкоємці, які проживали разом із 
спадкодавцем, можуть підтвердити прийняття спадщини в разі реєстрації 
їх місця проживання разом із спадкодавцем. Якщо у спадкоємця місце 
реєстрації відрізняється від місця проживання спадкодавця, то для 
встановлення факту постійного проживання зі спадкодавцем нотаріуси 
пропонують звертатися до суду. Однією з проблемних питань 
застосування ч. 3 ст. 1268 ЦК є те, що спадкоємець, маючи одне 
визначене законом місце проживання, фактично проживає в іншому місці, 
через що може не тільки не усвідомлювати прийняття ним спадщини, а й 
не знати про її відкриття. З цих міркувань такий спосіб прийняття 
спадщини в юридичній літературі піддається критиці [5, с. 190]. Факт 
постійного проживання разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини 
за правовими наслідками прирівнюється до її прийняття, у зв’язку з чим 
такий спадкоємець звертається до нотаріуса із заявою про видачу 
свідоцтва про право на спадщину, а не з заявою про прийняття спадщини, 
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яка вже прийнята. Міністерство юстиції України у своєму листі від 
11.10.2010 р. звернуло увагу на помилковість практики тих нотаріусів, які 
вимагали від спадкоємця, який постійно проживав із спадкодавцем на час 
відкриття спадщини, саме заяву про її прийняття [6]. Відповідно до п. 23 
Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у 
справах про спадкування» від 30.05.2008 р. №7, якщо постійне 
проживання особи зі спадкодавцем на час відкриття спадщини не 
підтверджене відповідними документами, у зв’язку із чим нотаріус 
відмовив особі в оформленні спадщини, спадкоємець має право 
звернутися в суд із заявою про встановлення факту постійного 
проживання зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, а не про 
встановлення факту прийняття спадщини.  

 Висновки. Як свідчить аналіз судової практики, суди часто 
задовольняють заяви про встановлення саме факту прийняття спадщини 
[7–9]. Наявність рішення суду про встановлення факту постійного 
проживання спадкоємця зі спадкодавцем на час відкриття спадщини є 
підставою, щоб звернутися до нотаріуса для оформлення свідоцтва про 
право на спадщину. У даному випадку суд не повинен визнавати право 
власності на спадкове майно, оскільки ЦК передбачений інший порядок її 
оформлення. Як зазначено в ухвалі Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 21.10.2015р., факт 
постійного проживання встановлюється виключно щодо спадкоємця та не 
може своїм наслідком мати зміну місця проживання померлого 
спадкодавця та, відповідно, місця відкриття спадщини; звернення до суду 
із позовом про встановлення факту постійного проживання із померлим 
спадкодавцем у першу чергу має бути зумовлений відмовою нотаріуса в 
оформленні спадщини. 
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ПРАВОВА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

Постановка проблеми. Тема даного дослідження має значну 
актуальність, особливо в сучасних умовах побудови в Україні правової 
держави. Найважливішою ознакою правової держави, обов'язковою 
умовою її побудови є високий рівень правової культури населення, 
професійної культури співробітників правоохоронних органів та інших 
посадових осіб, особливо молоді, як майбутнього нації. Значущість даної 
теми з точки зору теорії права також безсумнівна. Аналіз правової 
культури необхідний для того, щоб спочатку виділити й описати правові 
цінності, ідеали і зразки, до яких слід прагнути законодавцю, 
громадянину і суспільству в цілому. Потім, оцінивши з цієї точки зору 
реальний стан справ, шукати шляхи і засоби досягнення окреслених 
ідеалів побудови правової держави і суспільства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Упродовж останнього 
десятиліття теоретичні і практичні аспекти правової культури та її 
невід'ємного компонента – правової свідомості активно досліджують такі 
сучасні вітчизняні науковці, як Ю. Битяк, О. Ганзенко, В. Головченко,  
Ю. Калинюк, О. Менюк, В. Тацій, О. Тодика, Ю. Тодика, Є. Федик,  
І. Яковюк та ін. У монографіях, дисертаційних роботах, наукових 
публікаціях розглядаються сутність, поняття і місце правової культури у 
правовій системі суспільства, виявляється співвідношення правової 
культури особи з її правосвідомістю і загальним світоглядом, 
аналізуються чинники формування правової культури та правової 
свідомості, формулюються пропозиції з удосконалення форм та способів 
правовиховного впливу на особу. Теоретичною основою дослідження 
стали праці вітчизняних та зарубіжних учених, що розробляли теорію 
правової культури та правової свідомості (О. В. Аграновська,  
С. С. Алєксєєв, К. Т. Бельський, В. С. Бреднєва, М. М. Вопленко,  
Н. Л. Гранат, З. Н. Каландарішвілі, Ю. Ю. Калиновський, М. М. Кейзеров, 
Н. М. Крестовська, А. Ф. Крижановський, Ю. М. Оборотов,  
О. О. Певцова, Л. А. Петручак, І. Ф. Покровський, П. М. Рабінович,  
О. Р. Ратінов, Р. А. Ромашов, В. П. Сальников, А. П. Семітко,  
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О. Ф. Скакун, М. Б. Смоленський, І. Є. Фарбер, Л. Фридмен), а також 
правової соціалізації та правового виховання (В. В. Головченко,  
Л. М. Герасіна, М. І. Козюбра, С. І. Максимов, В. В. Оксамитний).  

Формулювання мети статті. Метою статті (завданням) є 
виявлення сучасного стану й особливостей правової культури молоді в 
Україні та чинників її формування, з’ясування сутності правового 
виховання як чинника формування правової культури молоді, уточнення 
та конкретизація його концептуальних основ. 

Виклад основного матеріалу дослідження Особливою соціальною 
групою сучасного українського суспільства є молодь. Від її здатності 
бути активною та творчою силою залежать перспективи модернізації 
суспільства та розвиток демократичної держави в Україні. Зокрема, ідея 
формування громадянського суспільства та правової держави може стати 
в Україні реальністю лише за умови, що політичні, економічні, соціальні 
реформи в державі поєднуватимуться із підвищенням рівня правової 
свідомості усіх соціальних груп українського суспільства, особливо 
молоді. Державна молодіжна політика, як один із найважливіших та 
пріоритетних напрямів діяльності держави, що здійснюється в інтересах 
як молодих громадян, так і суспільства в цілому, повинна створювати 
належні умови для самореалізації молоді, у тому числі у сфері 
формування її правової свідомості. Сучасна модель державної молодіжної 
політики не відповідає масштабу визначених завдань; її удосконаленню 
сприяють всебічні наукові пошуки розв'язання актуальних проблем 
молодого покоління, якими займаються сьогодні правники, філософи, 
соціологи, психологи та педагоги [3].  

З точки зору соціології молодь – це особлива велика соціально-
демографічна група, яку виділяють на підставі сукупності вікових 
характеристик, особливостей соціального стану, соціально-психологічних 
особливостей [5, 126]. Досліджуючи особливості формування правової 
культури молоді, В. Головченко підкреслює: «Своєрідною рисою 
правової культури молоді є її перехідність. Вона зумовлюється: їх 
психовіковими особливостями (грань юності і морально-психологічного 
змужніння, настання соціальної зрілості), властивими періоду досягнення 
юридичного повноліття, коли юність уже завершується, а соціально-
психологічна «дорослість» повною мірою ще не настала; їхнім соціально-
професійним статусом (коли вони ще не стали сформованими фахівцями); 
перебуванням у специфічному мікро- та мезосередовищі переважно в 
навчальних закладах»[1, с. 120]. 

Вважаємо, що правова свідомість молоді, як елемент її правової 
культури, характеризується не тільки вказаними рисами, але й рядом 
інших особливостей, які обумовлені віковим критерієм, соціально-
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економічним і суспільно-політичним становищем цієї групи населення. За 
законодавством України, молодь – це молоді громадяни України віком від 
14 до 35 років [4], які становлять більше 22 відсотків населення України. 
Нижня межа віку молоді – 14 років – визначається моментом набуття 
часткової цивільної дієздатності, можливістю брати участь у трудових, 
сімейних та інших правовідносинах, що можна розглядати як початок 
систематичної правової соціалізації молоді. Зростання верхньої межі – з 
28 до 35 років – пояснюється об'єктивними процесами в житті і розвитку 
людства – продовженням тривалості життя в цілому, розширенням меж 
середнього і старшого віку, продовженням терміну навчання і соціально-
політичної адаптації, стабілізації сімейно-побутового статусу молодих 
людей тощо. У межах вказаних вікових рамок молоді люди відрізняються 
психофізіологічними характеристиками, рівнем освіти, ступенем 
громадянської зрілості, економічної самостійності тощо. Питання, 
пов'язані з обґрунтуванням і побудовою вікової періодизації молоді, у 
науці не мають однозначного вирішення. На думку автора, доцільним є 
виділення у внутрішній структурі молоді певних вікових груп. Першу 
групу (14 – 18 років) можна назвати учнівською молоддю, оскільки 
молоді люди цього віку переважно навчаються в загальноосвітніх 
навчальних закладах; другу групу (19 – 25 років) утворює студентська 
молодь, яка навчається у вищих навчальних закладах І – IV рівнів 
акредитації; третя група (26 – 35 років) – молоді люди, які активно 
включилися в соціально-правову практику. Зрозуміло, що такий поділ 
дещо умовний, але він допоможе виявити особливості правової 
свідомості, притаманні для кожної вікової групи. 

Демократизація усіх сфер громадського життя ставить нові вимоги 
до осмислення таких фундаментальних проблем, як формування нової 
громадської правосвідомості, втілення в життя ідеї верховенства закону, 
правова захищеність особистості. Демократизація неможлива без 
боротьби із негативними явищами, які існують у сучасному суспільстві. 
Державна незалежність, яку здобула Україна, перехід від тоталітарного 
режиму до демократизму, процес національного відродження потребують 
і відповідного виховання громадянина нової держави. Розбудова 
громадянського суспільства та забезпечення його подальшого розвитку 
можливі за умови досягнення всіма громадянами або переважною їх 
більшістю високого рівня громадянської зрілості. Досягнення цього рівня 
потребує надійної науково обґрунтованої системи громадянського 
виховання, перш за все молоді. Актуальність проблеми формування в 
молодих людей громадянських цінностей обумовлена об'єктивними 
потребами та закономірностями суспільного та економічного розвитку 
нашої держави. В умовах створення правової держави особливого 
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значення набуває формування правової культури, тому що без правової 
культури неможливе здійснення правової реформи, забезпечення 
нормальної життєдіяльності суспільства, особистості. Правова культура 
являє собою знання найбільш необхідного законодавства, уміння 
правильно розуміти і використовувати його на практиці, нетерпимість до 
будь-яких порушень законності. Політико-правова система 
демократичного ладу, що базується на концептах правової держави і 
громадянського суспільства, сприяє процесу правового виховання, 
формуванню відповідної правової культури громадян Західної Європи. 
Правову культуру громадян сучасного західноєвропейського суспільства 
можна визначити як ціннісно-нормативну систему, орієнтовану на ідеали 
гуманізму й демократії, яка схвалюється більшістю населення в 
суспільстві або основними соціальними групами. Вона включає базові 
демократичні переконання, настанови, орієнтації, символи, спрямовані на 
політико-правову систему, охоплює як правові ідеї і цінності, так і чинні 
норми правової практики. Правова культура громадян у демократичному 
суспільстві залежить від рівня розвитку правової свідомості. 
Правосвідомість громадян сучасного західноєвропейського суспільства 
можна визначити як об’єктивно існуючий набір взаємозалежних ідей, 
емоцій, що виражають ставлення соціальних груп, індивідів до права як 
цілісного соціального інституту, його системи і структури, окремих 
законів, інших характеристик правової системи демократичного 
суспільства.  

У правосвідомості можна виділити такі складові елементи: знання 
правових норм, законів, конституції, ціннісне ставлення до правової 
організації конкретного суспільства, що може включати критику чинного 
права та інші ціннісні орієнтації в цій галузі щодо існуючої системи 
права, що спрямовані на визнання можливості зміни існуючої системи 
права. Правосвідомість – це не тільки відображення в індивідуальній 
свідомості духу і характеру вже чинних у суспільстві законів, 
правосвідомість може творчо коректувати і критикувати чинні закони та 
інститути з позицій індивідуальної справедливості, що набуває глибокого 
життєвого сенсу і значення для досить великої маси людей.  

На жаль, рівень правосвідомості більшості молодих українців 
залишається досить низьким, а значить, і нинішній стан правової 
культури молоді залишає бажати кращого.  

Вплив права на культуру, а культури на право традиційно 
розглядається через категорію «правова культура». Чи можна вважати її 
достеменно дослідженою та досконально проаналізованою? Мабуть, ні. І 
цьому є принаймні кілька пояснень. Так, сучасне праворозуміння не дає 
відповіді на запитання, що являє собою категорія «право». Запропоновані 
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типи та підходи до праворозуміння не дали усвідомлення, що означає це 
поняття. Пошуки оптимального або універсального визначення права, 
єдиного або абсолютного, такого, яке зрештою врівноважило б суперечки 
між прибічниками природно-правового, позитивного й філософського 
підходів до права, виявилися безуспішними. Так само і з розумінням того, 
що є «культура». У науковій, гуманітарній літературі згадується, що існує 
від 250 до 1000 різних визначень «культури»! Можливо, це пояснює те, 
що останніми роками всі дослідження з проблеми правової культури 
проводилися, так би мовити, в «негативному ракурсі», а саме 
присвячувалися деформаціям та дисфункціям правової свідомості 
(правовому нігілізму, правовому ідеалізму, правовому романтизму, 
правовому інфантилізму, правовій демагогії тощо). Не заперечуючи 
необхідності та важливості аналізу цих категорій, наголосимо, що під 
правовою культурою в широкому значенні слова слід розуміти все 
позитивне, створене людством у правовій сфері. Крім того, якщо 
культура – це якісний стан буття суспільства, правова культура – це 
якісний стан правового життя. 

Ю. Шемшученко підкреслює: «Право і культура є 
взаємопов’язаними, взаємодіючими категоріями, оскільки право є 
елементом культури суспільства, його соціальною цінністю» [6]. Отже, 
культура, правова культура пов’язані із соціальним прогресом, системою 
соціальних цінностей, пріоритетними серед яких є права, свободи та 
законні інтереси людини. 

Правова культура суспільства – різновид і невід’ємна частина 
загальної культури, що становить систему духовних і матеріальних 
цінностей у правовій сфері, розвинених суспільством завдяки постійному 
вдосконаленню заходів просвітницько-освітнього характеру з 
урахуванням загальнолюдських цінностей, та визначає рівень розвитку 
правової системи суспільства [4, с. 104]. Слід погодитися з І. 
Голосніченко, що побудова правової держави без поліпшення правової 
культури та підвищення рівня правосвідомості громадян України є 
неможливою і великого значення у світлі цього набувають саме правове 
виховання та правова освіта [2, с. 25]. Особливого значення у зв’язку з 
цим набуває проблема формування правової культури молоді, яка 
визначає майбутнє нашої держави. 

Безсумнівно, молодь повинна мати високий рівень правової 
культури, бути обізнаною в законодавстві, знати свої права й обов’язки, а 
також механізм їхнього забезпечення, адже незабаром вона поповнить 
ряди національної еліти, прямо чи опосередковано впливатиме на процес 
державотворення в Україні, від її вибору значною мірою залежатиме, чи 
бути Україні дійсно демократичною, соціальною, правовою державою.  
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Необхідність правового виховання молоді зумовлюється рядом 
чинників. По-перше, неповнолітні й молоді члени суспільства 
перебувають на стадії переходу до соціальної зрілості, до самостійного 
життя, до здійснення соціальних функцій у повному обсязі. По-друге, в 
їхній поведінці з'являються вікові особливості інтелекту, волі, емоцій 
тощо. Саме ці особливості й зумовлюють, зокрема, недостатнє вміння 
визначати істинне значення того чи іншого факту, давати правильну 
оцінку прикладу, який спостерігається, протистояти негативному 
прикладу мікросередовища, зумовлюють необхідність правового 
виховання молодого покоління в дусі поваги до Закону. Необхідно перш 
за все сформувати в кожної молодої людини розуміння того, яке значення 
має закон в житті всіх і кожного. Причому закон слід розуміти не як 
формальну заборону, а як керівництво до дій, компас для прийняття 
правильного рішення в будь-якій ситуації, причому рішення правильного 
як з точки зору суспільства, так і з точки зору сучасного й майбутнього 
даного індивіда. Важлива роль у цьому відводиться педагогам, батькам та 
правознавцям.  

Висновки. Процес виховання, у тому числі правового, триває 
упродовж усього життя людини. Нагромадження нових знань, зміна та 
зміцнення поглядів і звичок відбувається постійно: різні життєві 
обставини, значна частина з яких може набувати юридичного значення, 
вимагають від людини щоразу нових способів оцінки, реагування, 
пошуку необхідних моделей поведінки. Виховання здійснюється, у тому 
числі, у процесі взаємодії особистості в різних відносно автономних 
сферах життєдіяльності: освіті, яка включає систематичне навчання та 
самоосвіту; організації соціального досвіду людини, яка здійснюється 
завдяки участі в різних формалізованих та неформалізованих 
об’єднаннях; індивідуальній допомозі з боку інших осіб у набутті певних 
знань, навичок для задоволення власних потреб та потреб інших людей.  

Правове виховання включає в себе компоненти формування 
правосвідомості (опанування правовими знаннями; вироблення 
позитивного ставлення до правових норм; переконаність як основу 
соціальної справедливості й захищеності кожної особи) й вироблення 
досвіду правомірної поведінки. Таким чином, правове самовизначення 
молоді – одна з ключових складових динамічного розвитку суспільства. 
Від взаємин молоді з суспільством, її місця і ролі, настроїв, установок 
істотно залежать результати всіх сьогоднішніх реформ, зародження нової 
правової культури, а значить, – і подальший історичний шлях нашого 
суспільства. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СУДОВИХ 
ДОКАЗІВ ТА ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Постановка проблеми. Наявні в теорії цивільного процесу 
погляди, що доказами в цивільних справах виступають тільки фактичні 
дані, відривають докази від їхньої процесуальної форми – засобів 
доказування, без яких вони не можуть бути залучені до цивільного 
процесу. Визнання доказів як фактів об'єктивної дійсності, а також за-
собів встановлення цих даних не повністю відповідає ст. 27 ЦПК України 
[1]. Докази в цивільному процесі характеризуються сукупною єдністю 
змісту, яким є фактичні дані, що інформують про обставини, необхідні 
для правильного вирішення справи, та процесуальної форми, у якій 
закладено таку інформацію – засоби доказування, а також установленим 
процесуальним порядком одержання, дослідження й оцінювання змісту і 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2998-12/print1483987524815155
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процесуальної форми (доказової інформації і засобів доказування). 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми особливостей 

судових доказів та доказування в цивільному процесі досліджували такі 
відомі науковці, як С. Фурса, С. Щербак, О. Евтушенко, М. Й. Штефан,  
Р. В. Тертишніков, В. В. Комаров. 

Формулювання мети статті. Метою цієї статті є дослідження 
особливостей судових доказів та доказування в цивільному процесі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Певний напрям 
наукового дослідження пов’язується з тим, що питанням судового 
доказування та судових доказів приділяли і приділяють увагу учені і 
практики цивільного процесуального права, господарського 
процесуального права та кримінального процесуального права, оскільки 
при розгляді судових справ за правилами, які визначені у вказаних 
галузях права, однією з головних складових процесуальної діяльності 
була і є доказова діяльність. Тому саме в зазначених науках і з’явилося 
поняття доказового права. Як правильно зазначається в юридичній 
літературі, причинами виникнення цього поняття є відносна єдність 
принципів доказової діяльності, подібність або тотожність певних 
правових інститутів: поняття доказів та засобів доказування, предмета 
доказування, доказової діяльності, її суб’єктів, загальності мети 
доказування тощо. 

Об’єктивність появи зазначеного поняття підтверджується і 
виникненням порівняно нових галузей процесуального права, які таким 
же чином регулюють доказову діяльність у Конституційному Суді 
України, господарських та адміністративних судах. Тому одним із 
важливих спільних питань і цивільної процесуальної, і кримінальної 
процесуальної, і господарської процесуальної, і адміністративної 
процесуальної науки, а також, безумовно, загальної теорії держави і 
права, конституційного права є дослідження чинних норм доказового 
права в зазначених галузях і пошуки шляхів подальшого їх зближення та 
гармонізації [4]. Останні зміни в процесуальному законодавстві, що 
пов’язані з прийняттям ЦПК та КАС, викликали необхідність повернення 
до цих питань. Зазначена проблема є актуальною для всіх видів 
судочинства в Україні, оскільки багато учених справедливо стверджують 
про необхідність гармонізації окремих процесуальних інститутів, тяжіння 
судової процедури до певної універсальності [5], уніфікації 
процесуального регулювання, у тому числі й основних положень теорії 
доказів та прийняття уніфікованих законодавчих актів – Основ 
процесуального права України [3, с. 100–104.] або навіть єдиного кодексу 
для розгляду цивільних, господарських і адміністративних справ[7]. Як 
уже зазначалося, норми про докази можуть міститися у процесуальному і 
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матеріально-правовому законодавстві. Поєднання норм як 
процесуального (норми з окремих спеціальних процесуальних 
інститутів), так і матеріально-правового характеру в регулюванні доказів 
надає йому специфічних рис, внаслідок чого воно не може претендувати 
на віднесення до загального цивільного процесуального інституту [8, с. 
16–17]. Говорячи про наявність правового інституту, ми виходимо з ознак 
правового інституту, визначених С. С. Алєксєєвим: 1) однорідності 
фактичного змісту; 2) комплексності, юридичної єдності; 3) законодавчої 
відокремленості у вигляді глав, розділів [9, с. 14.]. Д. А. Керімов [10] та  
С. В. Поленіна [11] також вказують на наявність загальних рис у галузі 
права та її інститутів, про те, що інститути володіють об’єктивною 
уособленістю, відносною самостійністю та автономністю функціонування 
тощо. 

Щодо окремих ознак правового інституту маємо зазначити, що 
норми, які регламентують докази, містяться в нормах різних галузей і 
інститутів права. Тому погоджуємось з І. В. Решетніковою, яка пише: 
«Доказательства не подпадают под традиционное определение правового 
института как структурное подразделение гражданского процесуального 
права. Доказательства – это некий конгломерат норм из разных отраслей 
права, не обладающий: 1) однородностью фактического содержания, ибо 
не охватывается какой-то одной отраслью права; 2) законодательной 
обособленностью в виде глав, разделов и т. д., так как положения о 
доказательствах разбросаны по большому количеству процессуальных 
институтов и норм материального права. Можно говорить лишь о 
наличии такой комплексности, под которой понимается невозможность 
разрешения дела без реализации в процессе доказывания общих и 
специальных норм в совокупности» [8, с. 17–18]. Позиція щодо 
визначення інституту доказів, як міжгалузевого інституту, знайшла 
підтримку серед учених-правників. Так, Ю. К. Осіпов уважав, що 
інститут доказів є загальним і міжгалузевим. До загальних інститутів 
докази відносяться з огляду на регулювання загальних сторін системи 
процесуальних відносин як цілого в кожній підвідомчій цивільній справі 
[12, с. 79]. Міжгалузевий характер інституту доказів обумовлений його 
віднесенням до всіх чи кількох галузей процесуального права [12, с. 8].  
І. В. Решетнікова слушно зазначала: «В 1973 г. Ю. К. Осипов смог 
«перешагнуть» через господствующее и по сей день строгое отраслевое 
представление о праве. Он не только подчеркивал сходство, 
существующее в процессуальных отраслях, но и обосновывал наличие 
межотраслевых институтов. Время подтвердило правильность такого 
похода, достаточно для этого сравнить нормы ГПК України и АПК 
України, имеющие очень много сходств в регламентации доказывания. 
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Это объективный процесс, ибо доказывание в любой отрасли 
процесуального права развивается в силу общих закономерностей 
познания в рамках, предусмотренных процессуальными правилами»  
[5, с. 18–19]. Отже, проведене автором дослідження дозволило зробити 
висновок, що судове доказування є міжгалузевим і комплексним 
інститутом. Міжгалузевий характер обумовлений наявністю відповідного 
інституту в усіх процесуальних галузях права. Комплексний характер 
продиктований тим, що норми про докази та доказування знаходяться як 
у загальній, так і в особливій частинах цивільного процесуального права, 
а також у нормах матеріального права [8 с. 19–20]. Тому у своїх наукових 
дослідженнях ми приділятимемо увагу як нормам про докази та 
доказування, які містяться, крім ЦПК України, і в КПК України, ГПК 
України та КАС України, так і в ЦК України, СК України тощо. Такий 
підхід дозволить узяти найкраще, що було напрацьовано у процесуальній 
науці суміжних процесуальних галузей. Зміст доказів – сукупність 
фактичних даних про обставини, що обґрунтовують вимоги і заперечення 
сторін та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення 
справи. Обставинами будуть юридичні факти – дії (бездіяльність) і події. 
Фактичні дані, як доказова інформація, можуть виступати в безпосередній 
і опосередкованій формах – прямого або побічного доказу. 

Процесуальна форма доказів – засоби доказування, що є джерелами 
інформації про фактичні дані. Статтею 27 ЦПК України (ч. 2) 
встановлено п'ять процесуальних форм одержання фактичних даних: 
пояснення сторін і третіх осіб, показання свідків, письмові докази, речові 
докази, висновки експертів. Але у процесуально-правовому становищі 
сторін перебувають заявники й зацікавлені особи у справах, що 
виникають з адміністративно-правових відносин і окремого провадження, 
а також інші особи, які беруть участь у справі. Вони подають докази (ст. 
30 ЦПК України), дають письмові та усні пояснення суду (ст. 180 ЦПК 
України, у в яких міститься інформація про фактичні дані, одержані в 
результаті особистого спостереження або від інших осіб, що мають 
значення для правильного вирішення справи. Тому пояснення таких осіб 
є засобом доказування [5]. 

У судовій практиці в цивільних справах припускається розширення 
кола засобів доказування. У разі необхідності судами можуть бути 
прийняті як письмові докази документи, одержані за допомогою 
електронно-обчислювальної техніки. А з урахуванням думки осіб, які 
беруть участь у справі, суд може також досліджувати надані звуко-, 
відеозаписи. 

Одержання та дослідження доказової інформації і засобів 
доказування (змісту і процесуальної форми доказів) має здійснюватися в 
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установленому законом процесуальному порядку (статті 28–61, 180–190 
ЦПК України), який є процесуальною гарантією всебічного, повного та 
об'єктивного з’ясування дійсних обставин справи, прав і обов'язків сторін. 
Тому порушення процесуального порядку одержання і дослідження 
доказів знецінює їх, призводить до втрати ними властивостей і значення 
доказів. 

У ст. 61 ЦПК України зазначено, що обставини, визнані сторонами 
та іншими особами, які беруть участь у справі, не підлягають 
доказуванню. Тобто, з огляду на аналіз цієї норми можна дійти висновку, 
що за відсутності будь-якого застереження суд визнаний факт вважає 
встановленим. Але якщо після попереднього судового засідання, на якому 
могло мати місце визнання обставини (факту), особа доведе, що таке виз-
нання було здійснене внаслідок помилки, обману, насильства тощо, суд 
приймає таку відмову від визнання обставин (ст. 178 нового ЦПК 
України), тобто суддя повинен перевірити, чи мали місце обставини, які 
примусили особу до такого визнання, при цьому особа повинна довести 
це на підставі доказів. 

3 одного боку, виходить, що в разі визнання стороною доведеності 
або існування в минулому юридичної обставини, подальше доказування є 
зайвим, оскільки в іншому разі виникатиме суперечність подальшого 
процесу розгляду справи із загальними принципами сучасного цивільного 
процесу. Із позиції принципу диспозитивності ніхто не може зобов'язати 
робити особу те, чого вона не бажає і що відноситься до її прав, – брати 
участь у цивільному процесі та "змусити" виграти справу. 3а принципом 
змагальності подальші розгляд і встановлення обставини просто 
неможливі, оскільки суд позбавлений ініціативи у збиранні доказів. 

Із іншого боку, визнання обставин може бути штучним, коли в разі 
програшу справи сторона не матиме збитків, оскільки вона зможе 
компенсувати збитки за рахунок третьої особи, що виступала на її боці. 
Наприклад, у разі завдання шкоди з вини працівника юридична особа 
зможе надалі звернутися з регресним позовом до нього і погасити 
виплати, що були нею зроблені. 3відси випливає дійсна і реальна 
необхідність з'ясовувати в суб'єктів, що беруть участь у справі, їхню 
думку з приводу визнання обставини (факту) встановленою. Якщо ж 
третя особа заперечуватиме проти визнання обставини (факту) 
встановленою, то вона й доводитиме підстави власних заперечень проти 
позову. 

Висновки. Таким чином, визнання може бути зроблене не тільки в 
разі впевненості сторін в існуванні обставини (факту), а й з метою, 
суперечною інтересам інших осіб, а також під впливом обману, 
насильства, погрози, помилки або з метою приховування істини, що 
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практично в суді встановити неможливо, але суддею має бути з'ясована 
ця обставина зі слів зацікавлених осіб. 

Отже, що умови визнання обставини (факту) можуть бути 
висловлені не тільки усно, а й письмово поза залом судового засідання. 
Тому такий доказ перестане належати лише до пояснень сторін, а 
водночас належатиме до письмових засобів доказування, з чого можна 
зробити висновок про його змішаний характер і певні особливості 
визнання обставини (факту). 

Останній аспект, на який слід звернути увагу, – наведений в  
ст. 57 ЦПК України вичерпний перелік засобів доказування, хоча 
розвиток науки і техніки давно зумовив необхідність його розширення за 
рахунок новітніх засобів доказування. 

У теорії цивільного процесу необхідно постійно здійснювати 
перегляд новітніх доказів, що застосовуватимуться в судовій практиці, 
щодо їх віднесення до засобів доказування, а останніх – щодо 
допустимості в цивільному процесі. 

До новітніх засобів доказування і доказів, які потрібні для 
встановлення певних обставин справи, доцільно віднести такі досягнення 
науки і техніки, які виникли як давно, так і недавно, але до останнього 
часу не мали практичного застосування в цивільному процесі. 

Наприклад, Л.М. Звягінцева так визначає докази, що підтверджують 
походження дитини від конкретної особи: висновок судово-біологічної 
експертизи рідини крові матері, дитини і батька для встановлення їх 
групової приналежності; комісійної експертизи медичних документів для 
встановлення строку зачаття дитини; експертизи для перевірки доводів 
батька про неможливість його батьківства; молекулярно-генетична ек-
спертиза (генна, геномна, генетична, дактилоскопічна); судово-
почеркознавча експертиза (за необхідності доказування батьківства на 
підставі письмових доказів, що підтверджують визнання відповідачем 
батьківства, у разі оспорювання вірогідності документа). Тобто в цьому 
переліку наведено багато доказів, які належать до такого засобу 
доказування, яким є висновок експерта. 

Не важко уявити картину, коли суддя має винести ухвалу про 
призначення експертизи і йому необхідно зазначити ту установу, на яку 
покладається її виконання, а він не володіє зазначеною вище 
інформацією. Отже, поряд із розглядом потреб сучасного цивільного 
процесу в новітніх засобах доказування, необхідно розглядати й проблему 
забезпечення суддів та всіх зацікавлених осіб відповідною інформацією. 

Визнання стороною в цивільному процесі факту не є для суду 
обов'язковим. Він може не вважати визнаний факт встановленим, якщо 
виникне сумнів, що визнання не відповідає дійсним обставинам справи, 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

86 
 

порушує чиї-небудь права й законні інтереси, зроблене під впливом 
обману, насильства, погрози, помилки або з метою приховування істини. 
У такому разі сторона повинна продовжити доказову діяльність на 
підтвердження цього факту. 

Визнання факту може бути без застереження (просте) та із 
застереженням (кваліфіковане), але завжди є безумовним. 

Пояснення сторін і третіх осіб підлягають перевірці й оцінюванню 
поряд з іншими у справі доказами, одержаними від інших осіб та інших 
засобів доказування. 
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СУБ’ЄКТИВНІ ЦИВІЛЬНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

 
Постановка проблеми. Із дослідженням природи цивільних 

правовідносин у цивілістиці пов'язаний комплекс різного роду проблем – 
від з'ясування семантики ключових понять до усвідомлення особливостей 
структури цього правового явища. Деякі найбільш гострі моменти 
вимагають особливої уваги. Так, з урахуванням змісту наукова абстракція 
«цивільні правові відносини» є бінарною категорією, оскільки 
складається із двох невід'ємних частин. «Приватноправове відношення є 
заснована на юридичному факті відповідність прав та обов'язків, які 
встановлюються між особами» [13, с.56]. На наш погляд, як елементи 
цивільних правовідносин доцільніше розглядати здійснення суб'єктивних 
цивільних прав і виконання відповідних суб'єктивних цивільних 
обов'язків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми правового 
регулювання суб’єктивних цивільних прав та обов’язків в Україні 
досліджували такі відомі науковці, як С.С, Алексеев, В.К. Андреев, 
Вавилин Е.В. Васильев, A.M. Гукасян, Я.М. Шевченко, О.В.Дзера,  
Н.С. Кузнєцова, В.В.Луць та ін. 

Формулювання мети статті. Метою даної статті є дослідження 
правового стану суб’єктивних цивільних прав та обов’язків в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Нерозривність, 
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діалектична єдність функціонування здійснення суб'єктивних цивільних 
прав і виконання суб'єктивних цивільних обов'язків характеризує їх як 
парні юридичні категорії. Це дозволяє використовувати в нашому 
дослідженні один із найважливіших сучасних методологічних підходів – 
порівняльно-правовий, заснований на порівнянні протилежних явищ 
юридичної дійсності, «… Із позиції цього підходу значно розширюються 
пізнавальні можливості при розгляді тих або інших взаємодіючих 
юридичних явищ і процесів, повніше фіксуються їх внутрішні зв'язки, 
чіткіше встановлюються як елементи єдності, так і елементи 
протилежності» [8, c. 390]. Парні наукові категорії, як спеціальна логічна 
форма, спрямовані не тільки на констатацію факту взаємозв'язку між 
певними юридичними абстракціями, але й на пізнання дійсної взаємодії 
протилежних правових явищ, розкриття їхньої єдності та особливостей 
індивідуальної розвитку [9, c. 256]. 

Якщо суб'єктивні цивільні права та обов'язки в цивілістичній науці 
традиційно співставляли одне з одним, встановлювали властиві їм 
внутрішньо ознаки, єдність і відмінність даних протилежних правових 
феноменів, то проблемі співвідношення «здійснення суб'єктивних 
цивільних прав – виконання суб'єктивних цивільних обов'язків» 
приділялася набагато менша увага. Досі вона залишається однієї з 
малодосліджених у правознавстві. 

Парні категорії «суб'єктивні цивільні права – суб'єктивні цивільні 
обов'язки» і «здійснення суб'єктивних цивільних прав – виконання 
суб'єктивних цивільних обов'язків» генетично, детерміновано 
взаємопов’язані. На нашу думку, ці логічно утворені правові пари 
поєднує спільна фундаментальна інституційна основа, родовидовий 
характер змісту їх єдиного начала. Точніше, вони «відображають, взяті з 
точки зору єдиної основи протилежні прояви її сутності, позитивні й 
негативні сторони одного процесу» [7, с. 244]. Звідси й подібність 
багатьох змістовних (описових) елементів» більшою або меншою мірою – 
єдність характеристики. 

Відмінність цих пар правових феноменів виявляється в їх 
функціональному призначенні. Суб'єктивні цивільні права й обов'язки 
відображають статику (певний стабільний стан) правового відношення. 
Це ідеальна модель стану суб'єктивних прав і обов'язків, правовідносини 
в цілому в певний зафіксований момент часу. Тоді як здійснення 
суб'єктивних прав і виконання суб'єктивних обов'язків і є «рух» 
правовідношення, інакше кажучи, динаміка правового явища, яке 
врегульовує соціальні процеси, реальну поведінку суб'єктів, постійно та 
невпинно відбувається в часі й просторі. 
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Таким чином, формально-логічному й сутнісному порівнянню 
можуть піддаватися не тільки парні категорії права, але й кілька пар 
правових феноменів, якщо вони містять у собі основоположну, 
конститутивну, об'єднуючу властивість, яка дозволяє вважати їх єдиною 
основою більш абстрактного категоріального ряду чи поняття [6, с. 100–
104]. Зокрема, такими парами будуть виступати пари «суб'єктивні 
цивільні права – суб'єктивні цивільні обов'язки» і «здійснення 
суб'єктивних цивільних прав виконання суб'єктивних цивільних 
обов'язків». 

Вони, як складні багатофункціональні правові явища, відображають 
статику й динаміку змісту більш широкої юридичної абстракції – 
цивільного правовідношення й далі за категоріальним рядом – механізму 
здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків. 

Єдність і взаємодія здійснення цивільних прав і виконання 
обов'язків виявляється в діалектичному взаємозв'язку їх сутностей. 
Відштовхуючись від даної базової передумови, використовуючи 
дедуктивний метод, можна виявити конкретні прояви цього юридичного 
феномена. 

По-перше, як суб'єктивні права, так і суб'єктивні обов'язки можуть 
відбутися, існувати й реалізовуватися лише в рамках певного 
правововідношення [10, с. 384]. Інакше кажучи, цивільні право- 
відносини – не підстава виникнення вимоги до зобов'язаної особи (осіб), а 
спеціальна форма, та правова конструкція, у рамках якої здійснюється 
суб'єктивне цивільне право й відповідно виконується суб'єктивний 
цивільний обов'язок. Саме подібний підхід дозволяє найбільше ефективно 
вибудувати теоретичну модель правового механізму гарантованого 
здійснення прав і виконання обов'язків. 

Існує й інша вагома, аргументована позиція, відповідно до якої 
суб'єктивне право може бути не тільки елементом правовідношення, 
якому кореспондується обов'язок, але й елементом складних 
правовідносин без відповідного йому обов'язку, вони можуть входити у 
правовий статус громадян, компетенцію юридичних осіб [5, с. 51]. 

По-друге, суб'єктивне право і суб'єктивний обов'язок виступають не 
тільки поняттями одного категоріального ряду – вони ще й дефініційно 
взаємозалежні. «Уявлення про одне, – писав Г.Ф. Шершенєвич, – 
нерозривно пов'язане з уявленням про інше» [13, с. 56]. Суб'єктивне 
цивільне право й суб'єктивний цивільний обов'язок визначаються через 
властиві їм основні характеристики. Наприклад, « найбільш загальне 
розуміння суб'єктивного права може бути обмежено вказівкою на те, що 
особа наділена мірою можливої (дозволеної) поведінки, у 
правовідносинах, забезпеченою обов'язками інших осіб» [4, с. 135]. 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

90 
 

По-третє, суб'єктивні права й обов'язки кореспондують 
(протистоять) одне одному, тобто виступають як полярні категорії. 

По-четверте, суб'єктивні права й обов'язки не тільки 
співвідносяться, але й неминуче детерміновано обумовлюють одне 
одного. Так, якщо продавцеві належить певне право вимоги у 
правовідносинах купівлі-продажу, то в покупця, відповідно, є обов'язок 
вчинити (реалізувати) певну дію й навпаки. Наприклад, продавцеві 
належить право вимагати оплати товару в повному обсязі й у належний 
строк, відповідно, на покупцеві лежить обов'язок здійснити ці дії та 
здійснити їх належним чином. «Установлення правовідношення має місце 
тоді, коли певний юридичний факт пов'язує право з певним суб'єктом, 
покладаючи одночасно обов'язок на інших» [13, c. 59]. Залежність між 
правами й обов'язками є такою, що без юридичних обов'язків зникає й 
саме право [14, c. 165]. 

По-п'яте, суб'єктивне цивільне право й відповідний йому 
суб'єктивний цивільний обов'язок відображають «пов'язаність» суб'єктів 
(кредитора й боржника) конкретних правовідносин [11, c. 323]. 

По-шосте, суб'єктивні права й обов'язки взаємозалежні: зміни у 
змісті суб'єктивного права одночасно призводять до зміни у змісті 
суб’єктивного обов'язку й навпаки. Ця властивість іманентна 
розглянутому правовому явищу. Суб'єктивні права й обов'язки «прагнуть 
до єдності, тотожності, збігу» [12, с. 172]. Можна стверджувати, що 
«суб'єктивні права та обов'язки виникають одночасно, тісно 
взаємопов’язані та відповідність між ними не порушується ніколи»  
[13, с.234]. Це конститутивна ознака, внутрішньо властива право- 
відношенню, тому її порушення об'єктивно веде до появи деструктивних 
елементів у правовідносинах чи припиняє їх. 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, доходимо висновку, що 
єдність і взаємодія здійснення цивільних прав і виконання обов'язків 
виявляється в наступному: 1) як суб'єктивні права, так і суб'єктивні 
обов'язки можуть відбутися, існувати й реалізовуватися лише в рамках 
певного правовідношення; 2) суб'єктивне право і суб'єктивний обов'язок є 
поняттями одного категоріального ряду, які дефініційно взаємозалежні;  
3) суб'єктивні права й обов'язки кореспондують (протистоять) одне 
одному, тобто виступають як полярні категорії; 4) суб'єктивні права й 
обов'язки не тільки співвідносяться, але й обумовлюють одне одного;  
5) суб'єктивне цивільне право та відповідний йому суб'єктивний 
цивільний обов'язок відображають «пов'язаність» суб'єктів (кредитора й 
боржника) конкретних правовідносин; 6) суб'єктивні права й обов'язки 
взаємозалежні: зміни у змісті суб'єктивного права одночасно призводять 
до зміни у змісті суб’єктивного обов'язку й навпаки; 7) сучасні 
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дослідники відзначають таку властивість (форму єдності), як 
взаємопроникнення суб'єктивних прав і обов'язків. 
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ПРИНЦИП СВОБОДИ ВИБОРУ В ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОМУ 

ДОГОВОРІ 
  

Постановка проблеми. Цивільний договір є однією з 
найпоширеніших підстав виникнення цивільних зобов'язань. Як 
юридичний факт, договір належить до числа правомірних дій, що 
вчиняються з волі його учасників і спрямовуються на виникнення, зміну 
чи припинення цивільних прав або обов'язків. Проте роль договору не 
обмежується тільки тим, що він впливає на динаміку цивільних 
правовідносин (породжує, змінює або припиняє їх). Відповідно до вимог 
Цивільного кодексу України, звичаїв ділового обігу, вимог розумності та 
справедливості договір також визначає зміст конкретних прав та 
обов'язків учасників договірного зобов'язання. У цьому розумінні договір 
є засобом регулювання поведінки цивільних правовідносин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До з'ясування змісту 
свободи договору та її меж звертались у своїх працях МЛ. Брагінський, 
В.Г. Вердніков, В.В. Вітрянський, Ф.І. Гавзе, С.А. Денісов,  
О.Ю. Кабалкін, В.В. Луць, Б.В. Покровський, А.М. Статівка, Р.О. Халфіна 
та інші дослідники. 

Формулювання мети статті. Метою даної статті є дослідження 
принципу свободи вибору в цивільно-правовому договорі.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Свобода, як 
філософсько-правова категорія, має відносний характер, який, зокрема, 
виявляється в обмеженні її певними чинниками. Свобода договору могла 
б стати абсолютною лише за умови, що всі акти цивільного законодавства 
складалися б виключно з диспозитивних і факультативних норм, що є 
об’єктивно неможливим на сучасному етапі суспільного розвитку. Саме 
тому цивільне законодавство окреслює її межі, які за своєю природою є 
винятками із загального принципу свободи договору. Як правило, такі 
обмеження встановлюються в інтересах суспільства, економічно слабшої 
сторони договору або кредитора. 

Обмеження свободи договору в суспільних інтересах здійснюється 
з метою забезпечення прав і законних інтересів усіх учасників цивільних 
відносин. У судовому порядку недійсним може бути визнаний договір, 
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який прямо суперечить нормам законодавства або моралі. Зокрема, згідно 
зі ст. 6 ЦК, сторони не можуть відступити від положень акта цивільного 
законодавства, якщо він прямо вказує на це, а також якщо обов’язковість 
для сторін положень закону випливає з його змісту або із суті відносин 
між сторонами (ст. 6 ЦК). 

Економічна та юридична свобода сторін при укладенні договору 
часто не є зіставними, тому одна зі сторін під впливом суто економічних 
чинників (товарного дефіциту, відсутності здорової конкуренції) буде 
вимушена погоджуватися на запропоновані їй умови, незважаючи на її 
право не приймати подібну оферту [3, c. 221]. 

Саме в цих випадках законодавець відступає від принципу 
формальної рівності сторін договору, надаючи за належних передумов 
певні переваги його економічно слабшій стороні при укладенні, зміні або 
розірванні договору та визначенні його змісту. Наприклад, договір 
приєднання протистоїть договору з вільно узгодженими умовами, 
оскільки у визначенні його умов бере участь лише один із контрагентів, 
тоді як інша сторона може укласти договір лише повним і безумовним 
приєднанням до нього. Деякі дослідники взагалі вважали формуляри 
(тобто договори приєднання) квазідоговорами з огляду на відсутність 
узгодження між сторонами змісту договору, який натомість визначається 
лише однією зі сторін. 

Договір є основною підставою виникнення зобов'язально-правових 
відносин – окремого виду цивільних правовідносин, який встановлює 
певні суб'єктивні права і суб'єктивні обов'язки для сторін, що його  
уклали [3, c. 222]. 

Кожна особа, яка має намір укласти договір для досягнення тієї чи 
іншої мети, керуючись своїми власними міркуваннями щодо шляху та 
способу отримання необхідних результатів, може на власний розсуд 
обирати контрагента. Контрагентом вважається інша сторона цивільного 
договору, із якою пов’язане існування спільних правовідносин, котрі 
випливають зі змісту договору, який укладений [1]. 

Правовідносини – це правовий зв'язок, що ґрунтується на нормах 
цивільного права, між юридично рівними суб'єктами, що виступають 
носіями цивільних прав і обов'язків. Цивільні правовідносини – це 
правовий зв'язок, що ґрунтується на нормах цивільного права, між 
юридично рівними суб'єктами, що виступають носіями цивільних прав і 
обов'язків. З аналізу визначення цивільних правовідносин, які і є взагалі 
предметом цивільного права, можна констатувати, що в дуже широку 
категорію рівності суб’єктів цивільного правовідношення разом із 
великою кількістю різних структурних складових, які в сукупності 
складають зазначену категорію, входить також однакова, вольова, 
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незалежна можливість кожної особи самостійно та на власний розсуд 
обирати іншу сторону, з якою особа хоче мати взаємні права та обов’язки, 
тобто перебувати в цивільних правовідносинах [3, c. 227]. 

Договір можна визначити як угоду двох або кількох осіб, 
спрямовану на встановлення, зміну чи припинення цивільних 
правовідносин. Предметом договору завжди є певна дія, але ця дія може 
бути тільки правомірною. Якщо предметом договору буде неправомірна 
дія, тобто незаконна, то такий договір визнається недійсним. 

Слід зазначити, що договір вважається дійсним за дотримання 
таких умов: законності дії; волевиявлення сторін; дотримання 
встановленої законом форми договору; право- та дієздатності сторін. 
Тобто вольова ознака вчинення договору є невід’ємною частиною його 
дійсного юридичного значення. Вольова ознака розкривається також у 
тому, що головною метою кожного договору є досягнення певної 
правомірної, що не суперечить законові, мети та досягнення відповідних 
юридичних наслідків. 

Свобода договору виявляється в можливості особи вільно обирати 
собі партнера в майбутньому договірному зв’язку. Залежно від характеру 
та виду договору ним може бути продавець або покупець за договором 
купівлі-продажу, довіритель чи повірений за договором доручення, 
замовник чи підрядник за договором підряду тощо; це може бути як 
юридична, так і фізична особа, як український, так і зарубіжний партнер 
тощо. 

Можна стверджувати, що свобода укладення договору полягає в 
можливості вступу в договірні відносини на основі внутрішнього 
волевиявлення їхнього потенційного суб’єкта, тобто сторони договору. В 
основі такого волевиявлення повинна знаходитися юридично 
неушкоджена автономна воля сторони, яка полягає в її бажанні настання 
правових наслідків, що можуть бути досягнуті шляхом вступу у 
відповідні договірні відносини саме з тим контрагентом, який вільно 
обирається особою. Наголосимо, що у структурі автономної волі сторони 
первинним є саме бажання досягти певних правових наслідків 
(відповідно, – економічних результатів), а бажання укласти конкретний 
договір має вторинний характер, оскільки вступ у договірні відносини 
здійснюється не заради нього як такого, а є інструментом реалізації 
стороною своїх інтересів [4, c. 93].  

Жорстке планування матеріально-технічного постачання, поставок 
товарів, перевезення вантажів, будівельних робіт, дефіцит багатьох 
матеріальних і грошових ресурсів за часів планово-адміністративної 
системи зумовлювали прив’язку споживачів до конкретних 
постачальників, виконавців робіт, перевізників, банків та інших 
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послугонадавачів через індивідуалізовані планові акти (наряди, плани, 
прикріплення, ліміти кредитування, плани перевезень тощо). Можливість 
вибору іншого контрагента, аніж того, що був визначений плановим 
завданням, фактично зводилась нанівець. Більше того, спроби реалізації 
продукції постачальником поза плановим розподілом і навіть 
використання її для власних потреб могли призвести до несприятливих 
наслідків. Зокрема, відповідно до п. 62 Положення про поставки 
продукції виробничо-технічного призначення 1988 р.(котра втратила 
чинність), за відвантаження (відпуск) розподілюваної продукції 
споживачам, яким вона не виділена, у разі невиконання договірних 
зобов’язань з поставок виготовлювач (постачальник) сплачував за заявою 
органу матеріально-технічного постачання в дохід відповідного бюджету 
штраф у розмірі 20% вартості цієї продукції. За окремими видами 
продукції, які були визначені законодавством, штраф за ці порушення міг 
стягуватися з виготовлювача (постачальника) незалежно від виконання 
ним договірних зобов’язань. 

Звичайно, допускалось укладення господарських договорів на 
поставку продукції, яка не розподілялась у плановому порядку, на 
перевезення вантажів понад план або поза планом тощо. 

Перехід до ринкової економіки і саме функціонування ринкового 
механізму можливі лише за умови, що основна маса товаровиробників – 
підприємств, господарських товариств, кооперативів, громадян – має 
свободу господарської діяльності та підприємництва. Результати ж цієї 
діяльності реалізуються на ринку товарів і послуг на договірних засадах. 
Шлях до ринку супроводжується звуженням планово-адміністративного 
впливу держави на майнові відносини і, отже, розширюється свобода 
вибору партнерів у господарських зв’язках і визначення змісту 
договірних зобов’язань. Так, у сфері поставок вільний вибір контрагента 
можливий не тільки шляхом укладення прямих договорів між 
постачальниками і покупцями або за допомогою посередницьких фірм, 
але й через систему товарних ринків – товарних бірж, ярмарків, аукціонів, 
тендерів та інших ринкових структур [3, c. 331]. 

У сучасній правовій державі значно розширюється свобода вибору 
контрагента в тих цивільних та господарських зв’язках, де раніше такий 
вибір обмежувався законом. Так, наприклад, господарюючий суб’єкт 
може укладати тепер договори на банківське обслуговування з кількома 
комерційними банками. Зокрема, юридичні особи, їхні філії, відділення та 
інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а 
також фізичні особи, в тому числі фізичні особи – суб’єкти 
підприємницької діяльності, відкривають поточні й інші рахунки для 
зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських операцій 
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у будь-яких банках України за своїм вибором і за згодою цих банків у 
порядку, що встановлюється Національним банком України. Якщо 
підприємство відкриває в установах банків більше одного рахунку, то 
один із цих рахунків визначається як основний [2]. За Законом України 
«Про електроенергетику» від 16 жовтня 1997 р. споживачі електроенергії 
на свій вибір укладають договори з постачальниками (продавцями) на 
оптовому ринку електроенергії України, учасниками якого є суб’єкти 
підприємницької діяльності.  

Висновки. Аналіз вищевикладеного вказує на те, що сторони 
самостійно й незалежно одна від одної і від держави можуть вирішувати 
питання про встановлення договірних відносин та вибору контрагента 
відповідних відносин. У вузькому розумінні даний принцип свободи 
договору полягає перш за все в тому, що особа є вільною в праві 
ініціювати направлення оферти тому чи іншому з майбутніх контрагентів. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЗА 

КОЛЕКТИВНИМИ ДОГОВОРАМИ 
 
Вступ. З ухваленням 1949-го року МОП Конвенції №98 про 

застосування принципів права на організацію і ведення колективних 
переговорів, а 1951-го року – Рекомендації №51 щодо її застосування 
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колективні угоди та договори дістали загальне визнання в усьому світі. 
Обов’язковість укладання колективних договорів і угод в Україні 
передбачена КЗпП України (ст. 11), Законом України «Про колективні 
договори і угоди». Колективний договір на підприємстві є основним 
нормативно-правовим документом, який має врегулювати соціально-
трудові відносини між роботодавцем та працівниками. У колективному 
договорі мають бути зацікавлені обидві сторони – і трудовий колектив, і 
роботодавець. Угода, що укладена з урахуванням реальних можливостей 
підприємства, сприяє стабільній, високопродуктивній роботі, створенню 
надійних засад для соціального захисту працівників, значно зменшує 
ризик виникнення трудових конфліктів і соціальної напруженості в 
колективі. 

Результати дослідження. Саме за допомогою колективного 
договору можна врегулювати розміри та форми оплати праці, довести 
правомірність включення до валових видатків сум матеріальної 
допомоги, оформити відпустку працівника за свій рахунок, надати 
додаткову відпустку за ненормований робочий день, запровадити різні 
галузеві нормативні стандарти в роботі, ввести додаткові гарантії та інше. 
Узгоджуючи взаємні зобов'язання сторін через колективну угоду, можна 
уникнути загострень у трудових відносинах, а в результаті – чималих 
матеріальних втрат. 

Але на переважній більшості підприємств України колективні 
договори ще не стали тим основним нормативно-правовим документом, 
що має відрегулювувати соціально-трудові відносини. Особливо на малих 
та середніх підприємствах вони або практично відсутні, або їх наявнісь є 
суто формальною справою. Тільки на тих підприємствах, де діють сильні 
профспілкові організації, колективні договори є важливим інструментом 
соціального захисту найманих працівників і гарантом стабільності роботи 
підприємства.  

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про колективні договори і 
угоди» і ст. 18 КЗпП України норми і положення колективного договору є 
обов'язковими для роботодавця і для всіх працівників підприємства, і саме 
профспілки, як представники працюючих людей, мають забезпечувати 
захист їхніх соціально-економічних прав та інтересів на виробництві.  

Практика правового регулювання колективних відносин на початку 
становлення ринкової економіки в державі певною мірою відповідала 
умовам, що складалися, але сучасний стан соціально-трудових відносин 
доводить, що цей механізм потребує вдосконалення. 

Висновки. Відсутність у законодавстві чітко визначеної 
відповідальності посадових осіб за відмову від укладання чи відсутність 
колдоговору на підприємстві сприяє численним порушенням трудового 
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законодавства при прийомі та звільненні працівників, оплаті праці, 
наданні відпусток тощо. Тому роботодавці, ухиляючись від укладання 
колективних угод, порушуючи чинне трудове законодавство, впевнені, 
що дієвих засобів для притягнення їх до адміністративної, дисциплінарної 
або іншої відповідальності немає, затягують процес або ігнорують 
пропозиції профспілкового комітету, якщо він є на підприємстві, Якщо ж 
профкому немає, то працівники залишаються соціально незахищеними, 
позбавленими відповідних гарантій. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ЯК НАУКОВА КАТЕГОРІЯ 

 
Постановка проблеми. Останнім часом не тільки юристи-

правознавці, але й наукові співробітники недостатньо уваги приділяють 
теоретичному осмисленню основних понять права. Так, спостерігається 
неоднакове тлумачення терміна «правовий статус» та суміжних з ним 
понять, які використовуються у великому спектрі правових досліджень 
без належного обґрунтування, а іноді – суперечливо, що визначає 
актуальність та своєчасність даного дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичну основу 
дослідження склали роботи Н.В. Вітрука, Л.Д. Воеводіна,  
А.А. Стрємоухова та інших учених. Проте роботи вказаних та деяких 
інших авторів були присвячені питанням співвідношення лише окремих 
суміжних понять. Метою статті є дослідження співвідношення понять 
«правовий статус», «правове положення», «правове становище», а також 
«процесуальний статус», «процесуальне положення», «процесуальне 
становище» для уніфікації використання досліджуваної термінології.  

Формулювання мети статті. Мета статті – дослідження правового 
статусу особи як наукової категорії. 

Виклад основного матеріалу. В юридичній літературі існує 
дискусія щодо використання термінів «правовий статус», «правове 
положення», «правове становище». Більшість учених схиляються до 
ототожнення цих понять. Так, М.І. Матузов, О.В. Малько визначають 
сутність правового статусу особи як юридично закріплене положення 
людини в суспільстві  [1, c. 183]. О.В. Скакун наполягає на тому, що це – 
слова-синоніми і вони етимологічно збігаються [2, c. 378]. Л.Д. Воєводін 
вказує, що правовий статус особи – це місце людини в суспільстві та 
державі [3, c. 50], та зазначає, що за підсумками аналізу конституцій 
окремих країн дійшов до висновку, що при застосуванні понять «статус», 
«положення», «становище» та інших подібних категорій, які визначають 
місце суб’єкта правового спілкування, окрім виняткових випадків, між 
згаданими термінами не робиться будь-яких відмінностей [3, c. 12]. Деякі 
науковці відстоюють позицію про доцільність розмежування понять 
«правовий статус» і «правове положення». Зокрема, М.В. Вітрук, 
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відокремлюючи правове положення від правового статусу, характеризує 
положення як більш широке поняття та наводить такі його елементи, як 
правовий статус, громадянство, правосуб’єктність, юридичні гарантії  
[4, c. 40]. Він наполягає, що правове положення – це узагальнююча 
категорія, що розкриває всі елементи закріпленого у праві стану особи, 
які знаходяться між собою у певних зв’язках та в соціальному плані 
обумовлені тим місцем, котре особа займає в системі суспільних відносин  
[4, c. 10–11]. На думку О.І. Харитонової, навпаки, правовий статус 
асоціюється із стабільним правовим станом суб’єкта, а правове 
положення змінюється залежно від правовідносин, у яких він бере участь 
[5, c. 71]. За підсумками аналізу застосування вказаних термінів при 
проведенні наукових досліджень також не можна дійти однозначного 
висновку про межі використання цих понять. Зокрема, термін «правове 
становище» був використаний у назвах дисертаційних досліджень І.В. 
Лукач «Правове становище холдингових компаній за законодавством 
України», О.В. Щербини «Правове становище акціонерів за 
законодавством України» та деяких інших. При цьому з аналізу змісту 
вказаних авторефератів стає зрозумілим, що їхні автори є прибічниками 
думки про ототожнення понять «статус» та «положення». Термін 
«правовий статус» досить часто використовується в різних галузях права. 
Зокрема, вказаний термін був використаний у назвах дисертаційних 
досліджень Ю.Ю.  Бальція «Правовий статус міського голови в Україні», 
Є.В. Булатова «Правовий статус установи як учасника господарських 
відносин», Л.В. Винара «Правовий статус юридичних осіб, заснованих 
державою», І.Я. Заяця «Правовий статус області в Україні», М.Г. Ісакова 
«Правовий статус підприємства як суб’єкта господарювання»,  
Л.Л. Лабенської «Правовий статус депутатів місцевих рад», І.В. Назарова 
«Правовий статус Вищої ради юстиції», О.М. Ярошенка «Правовий 
статус сторін трудових правовідносин» та деяких інших. Слід зауважити, 
що серед вказаних робіт у дослідженнях Л.Л. Лабенської і І.В. Назарова 
терміни «правовий статус» і «правове становище» використовуються як 
тотожні. Зокрема, І.В. Назаров у дисертаційному дослідженні доходить 
висновку, що нормативно-правове визначення положення Вищої ради 
юстиції в системі державної влади входить до структури правового 
статусу Вищої ради юстиції [6, c. 14], тобто він є прибічником 
розмежування цих понять, причому узагальнюючим поняттям вважає 
статус. «Правове положення» використовується як синонім терміна 
«правовий статус» у роботі І.Я. Заяця, М.Г. Ісаков, О.М. Ярошенко 
використовують як синоніми всі три терміни – «правовий статус», 
«правове становище», «правове положення». Так, О.М. Ярошенко, даючи 
визначення правового статусу, вказує, що «це визнаний нормами права 
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правовий стан суб’єкта права, який відображає його становище у 
взаємовідносинах з іншими суб’єктами права» [7, c. 8]. А в дисертаційних 
дослідженнях Л.В. Винара і Є.В. Булатова взагалі не використовується 
інших термінів, крім терміна «правовий статус», що вказує на те, що вони 
є прибічниками розрізнення вказаних понять. Розмежовує поняття 
«становище» і «статус» і Ю.Ю. Бальцій, використовуючи перший термін 
у визначенні місця міського голови в системі органів місцевого 
самоврядування [8, c. 12]. У дослідженнях процесуального спрямування 
також немає чіткої термінологічної визначеності: при дослідженні 
учасників різних видів судочинства автори використовують терміни 
«процесуальне становище» (В.В. Вапнярчук, «Процесуальне становище 
особи, яка провадить дізнання»), «процесуальний статус»  
(О.І. Литвинчук, «Процесуальний статус слідчого в кримінальному 
процесі України»). Одночасно деякі дослідники вважають за можливе 
користуватися терміном «правовий статус» і для характеристики певного 
учасника процесу (О.В. Белькова, «Правовий статус свідка в 
кримінальному процесі України»). При цьому О.В. Белькова у своєму 
дослідженні чітко визначає, що терміни «правовий статус» і «правове 
становище» використовуються як тотожні, оскільки ці поняття за своєю 
етимологією є синонімами [9, c. 10]. Названа дослідниця досить широко 
розуміє правовий статус особи як систему соціально припустимих, 
нормативно закріплених та гарантованих авторитетом держави 
можливостей особи як суб’єкта правовідносин [9, c. 9]. Вважаємо вказане 
визначення занадто широким тлумаченням змісту поняття «правовий 
статус». О.Г. Юшкевич використовує термін «процесуально-правовий 
статус» [10, c.10-103], маючи на увазі права та обов’язки певного 
учасника у процесі. Проте, з нашої точки зору, використання даного 
терміна можливе винятково у випадку комплексного розкриття і 
правового, і процесуального статусів особи. Наприклад, вважаємо 
обґрунтованим використання даного терміна для дослідження фізичної 
особи, оскільки, з одного боку, фізичні особи можуть вступати в будь-які 
правовідносини, що не суперечать чинному законодавству, а з іншого 
боку, в процес фізична особа може вступити як позивач, відповідач, третя 
особа, інший учасник справи, і в кожному з цих випадків дана особа 
набуває певного процесуального статусу. І якщо здійснюватиметься 
дослідження взаємовпливу участі фізичної особи у правовідносинах і 
визначення її місця в системі учасників, в такому дослідженні цілком 
ймовірно може бути використаний термін «процесуально-правовий 
статус». Серед учених спостерігається також і напрямок ухилення від 
визначення теоретичних питань формулювання правового 
(процесуального) статусу (положення) шляхом формулювання проблеми 
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в більш загальному вигляді (наприклад, дисертаційні дослідження  
О.В. Анпілогова на тему «Правове регулювання участі прокурора в 
адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод 
громадянина», М.А. Малетича на тему «Фізична особа, зацікавлена у 
розгляді справи, як учасник господарського процесу» взагалі не 
аналізують проблему правового або процесуального статусу). Щодо 
останньої роботи, то, на нашу думку, тему дисертаційного дослідження – 
«Фізична особа, зацікавлена у розгляді справи, як учасник господарського 
процесу» – сформульовано некоректно, оскільки немає такого учасника 
процесу, як «фізична особа» – у процесі фізична особа може виступати як 
позивач, відповідач, третя особа, перекладач, судовий експерт, посадова 
особа підприємства, організації чи іншого органу. Поряд з визнанням 
тотожності термінів «правове положення» та «правове становище» 
вважаємо, що термін «правовий статус» має самостійний зміст. Останнє 
поняття є більш вузьким та включає лише права, обов’язки та 
відповідальність. Правове положення (становище) є більш широким, 
об’ємним поняттям та включає також правосуб’єктність, місце в системі, 
принципи, гарантії реалізації і захисту прав. У процесуальній сфері може 
бути трансформований лише термін «правовий статус» – у 
«процесуальний статус», що включає права, обов’язки та відповідальність 
особи у процесі. Тобто правовий статус відносно процесуального статусу 
виступає як загальне та спеціальне. Щодо терміна «процесуальне 
положення», то вважаємо можливим використання даного поняття лише 
щодо визначення місця певної особи в системі суб’єктів (учасників) 
процесу (процесуальне положення адвоката як представника сторони у 
справі, процесуальне положення судового експерта у процесі), тобто у 
випадках, коли необхідно визначитися з колом та змістом взаємовідносин 
конкретного учасника процесу з іншими учасниками. З цього приводу 
цікавою є позиція та обґрунтування О.І. Литвинчука про «рівнозначність 
за змістом» понять «процесуальний статус» і «процесуальне положення»: 
з огляду на контекст, стилістичну перевагу можна використовувати те чи 
інше словосполучення [11, c. 17]. Автор розглядає поняття 
«процесуальний статус слідчого» як систему закріплених у кримінально-
процесуальному законі функцій, прав і обов’язків, процесуальних 
гарантій діяльності та відповідальності слідчого за порушення норм цього 
закону, що відображає його фактичне положення у взаємовідносинах з 
іншими учасниками кримінального процесу в ході провадження 
досудового слідства [11, c. 17]. Аналізуючи вказану дефініцію, слід 
звернути увагу на те, що автор зводить систему функцій, прав, обов’язків, 
гарантій та відповідальності до визначення місця учасника процесу серед 
інших учасників. Хоча, на нашу думку, процесуальний статус учасника 
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процесу – це те стабільне, чим наділений учасник у процесі, що не 
залежить від взаємовідносин з іншими учасниками у справі. Безперечно, 
всі учасники справи знаходяться у зв’язку між собою для досягнення 
спільними зусиллями мети розгляду справи – її вирішення та винесення 
підсумкового акта. Проте не можна говорити про те, що наявність в 
учасника процесу прав брати участь у справі, надавати пояснення та 
докази, брати участь у дослідженні доказів, ознайомлюватися з 
матеріалами справи лише «відображає його фактичне положення у 
взаємовідносинах з іншими учасниками». Так, будь-який учасник процесу 
зобов’язаний виконувати вказівки суду, поважно ставитися до інших 
учасників процесу тощо, однак це не визначає його фактичне положення 
у взаємовідносинах з іншими учасниками. Тому не можна погодитися з 
таким визначенням процесуального статусу та ототожненням термінів 
«процесуальний статус» та «процесуальне положення». З огляду на 
вищезазначене та визнання співвідношення «процесуального 
положення», «правового статусу» та «процесуального статусу» слід 
зауважити, що, на нашу думку, процесуальне положення суб’єкта не є 
складовою ані правового, ані процесуального статусу учасника процесу. 
Так, фізична особа апріорі має певні права та можливості, не пов’язані з 
судовим процесом, володіє право- та дієздатністю, які вона набуває до 
вступу в судовий процес і незалежно від нього. Господарський суд при 
залученні фізичної особи у процес лише перевіряє наявність в особи 
правосуб’єктності, що вказує на позапроцесуальний характер даної 
властивості фізичної особи. Вступивши у процес, наприклад, в особі 
позивача, фізична особа набуває процесуальний статус позивача (усі 
права, обов’язки та відповідальність будь-якого позивача в 
господарському процесі) та певне процесуальне положення відносно 
інших учасників судового процесу. Тому слід визнати, що правоздатність 
та дієздатність фізичної особи (які виникають, відповідно, з моменту 
народження та досягнення певного віку), як і правосуб’єктність суб’єкта 
господарювання (яка виникає в момент його державної реєстрації), 
належать до складу правового положення. Вступаючи в конкретні 
правовідносини, обираючи конкретні види господарської діяльності 
(наприклад, укладаючи договір поставки), особи наділяються певним 
правовим статусом (правами, обов’язками та відповідальністю за 
невиконання обов’язків за договором поставки), а під час вступу в 
процес, залежно від того, яким учасником процесу стає вказана особа, – 
відповідним процесуальним статусом. Тобто правове положення наявне в 
особи в будь-який момент часу, а процесуальне положення, правовий або 
процесуальний статус – під час вступу в правовідносини (матеріальні або 
процесуальні). При цьому слід зауважити, що, оскільки вступ у 
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правовідносини можливий як в активній формі (наприклад, укладання 
договору, подання позову позивачем), так і в пасивній формі (наприклад, 
якщо відповідач у справі взагалі не з’явився на процес та не надав 
жодного пояснення по справі), правовий і процесуальний статус означає 
лише наділення певними правами суб’єкта, але не зобов’язання ними 
користуватися. З іншого боку, господарський суд може встановити 
обов’язок виконання певних дій (явка в судове засідання, надання 
експертного висновку тощо), невиконання яких може привести до 
негативних наслідків. Слід зауважити, що з питання структури 
процесуального статусу також немає єдності думок. Так, О.О. Бондаренко 
до структури процесуального статусу включає процесуальні права, 
гарантії процесуальних прав, процесуальні обов’язки і ретроспективну 
відповідальність за їхнє невиконання [12, c. 6]. О.І. Литвинчук включає до 
структури процесуального статусу функції, права та обов’язки, 
процесуальні гарантії діяльності та відповідальність за порушення норм 
закону [11, c. 6]. А.Є. Голубов вважає, що його складовими є суб’єктивні 
права (свободи), юридичні обов’язки та законні інтереси особи [13, c. 8]. 
Вказана позиція є цікавою з огляду на те, що законний інтерес є 
«двигуном» особи у справі, і система прав та можливостей певного 
учасника процесу повинна будуватися на законних інтересах такої особи. 
Проте не завжди у процесуальному законодавстві України були 
встановлені можливості захистити свої права особам, які з незалежних від 
них обставин не були залучені у процес у першій інстанції.  

Висновки. На підставі вищевказаного слід підсумувати, що правове 
положення (становище) є найбільш широким поняттям та наявне в особи 
в будь-який момент часу, а процесуальне положення, правовий або 
процесуальний статус – під час вступу в правовідносини (матеріальні або 
процесуальні). Процесуальне положення визначає місце учасника в 
системі учасників процесу. Правовий і процесуальний статус включають 
права, обов’язки та відповідальність за невиконання обов’язків, що 
виникають у ході участі, відповідно, у матеріальних або процесуальних 
правовідносинах. Доцільним видається уніфікувати використання 
досліджуваної термінології в матеріальному та процесуальному праві для 
чіткого окреслення об’єкта та предмета досліджень.  
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ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК 

ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 
 

Постановка проблеми. В Україні постійно здійснюються різні 
заходи з розвитку громадянського суспільства, але політична та 
економічна ситуація обумовлює у процесі формування громадянського 
суспільства виникнення низки проблем, які надають особливої 
актуальності досліджуваній темі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування 
громадянського суспільства досліджували такі відомі науковці, як  
О. Ф. Скакун , Т. А. Войтенко, А. С. Гончарук, Ю. А. Привалов та інші.  

Формулювання мети статті. Метою даної статті є дослідження 
проблеми розвитку громадянського суспільства як форми реалізації прав 
людини і громадянина. 

Виклад основного матеріалу. Громадянське суспільство 
визначають як сукупність рівноправних індивідів та сукупність 
державних і недержавних об'єднань і різноманітних суспільних відносин 
між даними суб'єктами. Існують також різні підходи до визначення кола 
інститутів, що входять до складу громадянського суспільства. Проте 
юридична наука вивчає не всі сторони громадянського суспільства, а 
концентрується на питаннях його взаємозв’язку з державою і правом. З 
огляду на це юриспруденцію цікавлять переважно питання правового 
впливу на відносини громадянського суспільства і питання формування та 
діяльності його інституційної системи. У юридичній науці громадянське 
суспільство розуміють як суспільство з високорозвиненою системою 
взаємодії в межах права вільних і рівноправних громадян, їх об'єднань з 
реальним забезпеченням державою їх рівних можливостей вільно і 
безпечно розпоряджатися своїми силами, здібностями, майном, 
спираючись на право і власну правосвідомість [4]. Громадянське 
суспільство – це суспільство, якому притаманне самоврядування членів 
суспільства і створених ними організацій. Громадянське суспільство і 
правова держава є взаємопов’язаними інститутами, оскільки 
громадянське суспільство захищається законами та іншими правовими 
нормами, які створює держава. Високий рівень розвитку і функціонування 
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громадянського суспільства може забезпечити тільки демократична 
правова держава. Головна ознака громадянського суспільства полягає в 
забезпеченні широких прав людини і громадянина. Громадянське 
суспільство реалізується у вільному виборі особистості різних форм 
економічного і політичного життя, форм ідеології і світогляду, у виборі 
професії і роду занять, виборі місця проживання і вільного пересування, в 
можливості пропагувати і відстоювати свої погляди і переконання, 
захистити свої права і свободи, законні інтереси суспільства і держави. 
Становлення громадянського суспільства постає для України у практичній 
площині, оскільки нині діяльність Української держави спрямована на 
децентралізацію влади, вирішення соціальних проблем, подальшу 
демократизацію суспільного життя. Громадянське суспільство може 
існувати тільки у правовій державі, яка правовими засобами забезпечує 
верховенство права, реальне здійснення, гарантування, охорону, захист і 
поновлення порушених прав людини і громадянина, взаємну 
відповідальність держави й особи, контроль і нагляд за створенням і 
застосуванням юридичних законів.  

Громадянське суспільство сьогодні йде еволюційним шляхом 
розвитку, а в Конституції України фактично зафіксовані базові засади його 
розбудови. Так, за Конституцією Україна є демократичною, соціальною, 
правовою державою; права і свободи людини та їх гарантії визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави; держава відповідає перед 
людиною за свою діяльність; утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов'язком держави. Основний Закон України, 
закріплюючи права і свободи людини і громадянина, визначає 
невичерпність конституційних прав і свобод [1]. На шляху до побудови 
громадянського суспільства в Україні було ухвалено низку Законів, 
зокрема «Про об'єднання громадян», «Про соціальний діалог в Україні», 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про молодіжні та 
дитячі громадські організації», «Про організації роботодавців», «Про 
органи самоорганізації населення», «Про професійних творчих 
працівників та творчі спілки», «Про благодійництво та благодійні 
організації», «Про волонтерську діяльність», «Про свободу совісті та 
релігійні організації», «Про соціальні послуги», «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про політичні 
партії». Ці акти визначають засади внутрішньої політики України у 
сферах розбудови державності, формування інститутів громадянського 
суспільства, порядок забезпечення права кожного громадянина. У своїй 
діяльності держава повинна бути пов’язана законними правами і 
свободами людини, нормами приватного і публічного права. У правовій 
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державі влада повинна визначатися певними межами, які вона не може і 
не повинна переступати [2]. З огляду на сучасні особливості розвитку 
Української держави має бути реалізована повністю концепція 
співвідношення прав і свобод особи та інтересів суспільства і держави, 
яка дозволила б не тільки змінити сьогоднішній менталітет людини, але й 
сприяти формуванню вільної особи з високою політичною, економічною і 
правовою культурою, яка усвідомлює свою цінність і гідність. Ця 
концепція передбачає, що епіцентром громадянського суспільства є 
людина, її права, свободи й інтереси, що всі інститути громадянського 
суспільства і держави утворюються стільки, скільки є необхідність 
створити умови для нормальної життєдіяльності людини, захисту її прав і 
свобод. При цьому державні інститути мають нести подвійний тягар, 
забезпечуючи через закони, по-перше, рівні для всіх людей можливості й 
умови, по-друге, – нормальне функціонування громадянського 
суспільства в цілому. Повинна бути закладена якісно нова модель 
правової організації життя людини і суспільства, відповідно до якої весь 
державний і суспільний механізм спрямовується на здійснення і захист 
прав і свобод людини. Усі політичні, економічні, соціальні і культурні 
права людини мають знайти своє відображення у відповідних інститутах 
громадянського суспільства, як-от власність, свобода підприємництва, 
екологічна безпека, сім’я, освіта, наука та культура, громадські 
об’єднання, свобода інформації та ін. Ці інститути повинні стати 
надійним матеріальним фундаментом прав і свобод людини [3]. 

Основними шляхами побудови громадянського суспільства в 
Україні є: 

 розширення основної бази влади, підвищення політичної культури 
населення;  

 активізація процесу роздержавлення всіх сфер суспільного життя, 
формування реальних інститутів громадянського суспільства;  

 постійне удосконалення контрольних механізмів, тобто механізмів 
зворотного зв’язку від суспільства до держави; 

 максимальне розширення сфери судового захисту прав і свобод 
людини, формування поваги до права та закону;  

 виховання нормального природного патріотизму; 
 зміцнення свободи інформації, відкритості суспільства на основі 

зав’язків із закордонним світом; 
  підвищення рівня суспільної свідомості, подолання явищ 

соціальної пасивності [5, с. 285]. 
Розвиток громадянського суспільства включає і місцеві 

організаційно-масові заходи – референдуми, петиції, громадське 
обговорення, громадські експертизи та різні консультації щодо проектів 
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місцевих і загальнодержавних актів. Розвиток таких процедур, як 
соціальне замовлення та соціальне підприємництво, громадські роботи з 
благоустрою, волонтерство, благодійництво та інші заходи в суспільному 
житті регіону будуть сприяти побудові громадянського суспільства в 
цілому в Україні. Завданнями реалізації державної політики сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Україні є: приведення 
національного законодавства щодо діяльності інститутів громадянського 
суспільства у відповідність з європейськими стандартами; конституційне 
закріплення в рамках процесу модернізації Конституції України 
інститутів громадянського суспільства, основ їхньої взаємодії з органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; сприяння 
становленню та розвитку мережі інститутів громадянського суспільства в 
багатоманітності їхніх форм; налагодження ефективної взаємодії 
інститутів громадянського суспільства з органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування; забезпечення участі громадянського 
суспільства та його інститутів у процесах формування та реалізації 
державної, регіональної політики; упровадження європейських підходів 
до питань делегування інститутам громадянського суспільства окремих 
функцій держави щодо реалізації державної політики в гуманітарній та 
соціальній сферах; забезпечення умов для активізації участі громадян у 
процесі підготовки та ухвалення управлінських рішень, здійснення 
ефективного громадського контролю за діяльністю органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування, зокрема щодо запобігання та 
протидії корупції, підвищення прозорості діяльності цих органів; 
підтримка різноманітних форм місцевої демократії; укорінення 
громадянської культури та суспільної практики волонтерства і 
благодійництва, забезпечення сприятливих умов для їхнього розвитку; 
створення системи ресурсного забезпечення сталої діяльності інститутів 
громадянського суспільства; підтримка громадських ініціатив, 
спрямованих на формування культури гендерної рівності, подолання 
стереотипів щодо ролі та місця чоловіків і жінок у суспільстві [6].  

Висновки. Добре розвинене, структуроване та функціональне 
громадянське суспільство є основою стабільності держави і необхідною 
умовою розвитку демократії. Ефективність побудови громадянського 
суспільства в Україні залежить від того, якою мірою держава і суспільство 
здатні створити умови, що усувають дестабілізуючі фактори в кожній зі 
сфер життєдіяльності суспільства. Вирішальною умовою побудови 
громадянського суспільства є дотримання законів, існування справедливої 
соціальної системи, усунення протиріч між державою і суспільством. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС АДВОКАТА  
В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Постановка проблеми. Представництво в господарському суді має 

важливе значення у справах захисту суб’єктивних прав і законних 
інтересів сторін і третіх осіб, оскільки сприяє повному здійсненню їхніх 
процесуальних прав і обов’язків, у тому числі реалізації їхнього права на 
правову допомогу, особливо у випадках, коли представництво 
здійснюється адвокатом. На жаль, чинний Господарський процесуальний 
кодекс України (надалі – ГПК) [1] не приділяє достатньої уваги адвокату 
як процесуальному представнику, що надає правову допомогу в 
господарському судовому процесі, зрівнявши його у правовому статусі з 
іншими представниками. Проте, виконуючи поряд з представництвом у 
суді функцію захисту прав та свобод людини і громадянина та надання 
правової допомоги, адвокат потребує окремого закріплення його статусу, 
що має не тільки вивести його на окремий щабель серед інших 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/
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представників, але й гарантувати особам, інтереси яких представляють 
адвокати, належну якість правової допомоги.  

На сьогодні в Україні актуальним є питання законодавчого 
закріплення можливості отримання учасниками господарського процесу 
юридичної допомоги в особі адвоката, хоча ст. 59 Конституції України 
передбачає право на захист усім учасникам судового процесу. Тому 
актуальним є дослідження на теоретичному рівні особливостей участі 
адвоката в господарському процесі, його прав і функцій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових 
досліджень і публікацій свідчить про те, що проблемам представництва 
адвокатом інтересів юридичних і фізичних осіб у господарському процесі 
не було приділено належної уваги. Деякі автори торкалися проблем 
представництва лише в загальному аспекті дослідження науки 
господарського процесуального права, серед них такі науковці, як  
В. Е. Беляневич, С. С. Бичкова, О. І. Харитонова, Т. Б. Вільчик,  
О. Задніпровський, С. А. Халатов, Д. П. Ватман, В. А. Єлізаров,  
В. М. Шерстюк, М. Й. Штефан та ін. 

Проте дана проблематика потребує більш ретельної наукової уваги, 
особливо в контексті сучасних змін, які відбуваються в Україні в умовах 
судово-правової реформи, що й зумовило необхідність даного 
дослідження. У цьому контексті окремого висвітлення та правової ревізії 
потребує чинне законодавче врегулювання питання процесуального 
представництва адвокатом інтересів активних учасників господарського 
процесу, зокрема підтвердження ним своїх повноважень та забезпечення 
його добросовісності як процесуального представника, що й було вперше 
висвітлено в цій статті та становить її новизну. Тривалий час у ГПК 
України адвокат, як представник юридичних осіб, діяв у господарському 
процесі поряд з іншими представниками за письмовою довіреністю від 
імені підприємства, організації, а від імені громадян – на підставі 
нотаріально посвідченої довіреності. 

Формулювання мети статті. Метою даної статі є дослідження 
правового регулювання статусу адвоката нормами господарського 
процесуального права.  

Виклад основного матеріалу дослідження. На думку 
О. Задніпровського, адвокат є спеціальним самостійним суб’єктом 
цивільного, господарського, кримінального й адміністративного процесу, 
що здійснює в будь-якому суді тільки одну функцію – сприяння захисту 
законних прав і свобод особи, що представляється ним, з обмеженими 
правами й обов’язками і представництво її інтересів шляхом надання 
юридичної допомоги [3, с.  294 ]. 

Відповідно до чинного Господарського процесуального кодексу 
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(далі ГПК) участь адвоката, як представника сторін і третіх осіб у 
господарському процесі, необхідно розглядати лише через призму 
інституту процесуального представництва. Загальноприйнятим є 
визначення представництва в господарському процесі як діяльності 
представника при розгляді справи в судовому процесі, що здійснюється 
від імені особи, яку представляють із метою досягти для неї найбільш 
сприятливого рішення, а також для надання допомоги в реалізації своїх 
прав.  

Діяльність представника в господарському процесі складається з 
юридичних дій, які йому доручає здійснити особа, яку він представляє. У 
літературі процесуальний представник визначається як учасник судового 
процесу, який на підставі певних повноважень виступає від імені іншої 
сторони або третьої особи і виконує процесуальні дії в суді в її інтересах, 
набуваючи (змінюючи, припиняючи) для неї права та обов’язки [4].  

Справи в господарському суді через представників можуть вести як 
організації, так і громадяни.  

Справи юридичних осіб у господарському суді ведуть їхні органи, 
що діють у межах повноважень, наданих їм законодавством та 
установчими документами, через свого представника. Представниками 
юридичних осіб можуть бути керівники підприємств та організацій, інші 
особи, повноваження яких визначені законодавством або установчими 
документами, які діють на підставі документів, що посвідчують їхнє 
посадове становище, а також інші особи, повноваження яких 
підтверджуються довіреністю від імені підприємства, організації, за 
підписом керівника або іншої уповноваженої особи, скріпленим печаткою 
підприємства, організації.  

Громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності можуть вести 
свої справи в господарському суді особисто або через представників, 
повноваження яких підтверджуються нотаріально посвідченою 
довіреністю. 

Указане положення закону не можна визнати досконалим, оскільки 
в інших процесуальних кодексах прописана можливість участі адвоката в 
судовому процесі на підставі ордера чи угоди. 

Процесуальні права й обов’язки адвоката, як представника, 
визначаються з огляду на обсяг прав та обов’язків тієї особи, яку він 
представляє, і в межах повноважень, які закріплені в довіреності (ордері, 
угоді). Однак у представника відсутні самостійні процесуальні права й 
обов’язки. Тому можна стверджувати, що адвоката, як представника, не 
можна вважати самостійним учасником господарського процесу.  

Така діяльність для адвоката, а саме представництво в 
господарському судочинстві, – це вид публічно-правової діяльності, 
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змістом якої є надання кваліфікованої юридичної допомоги довірителеві 
(клієнтові).  

Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» незалежність адвоката від органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій 
тощо обумовлена його особливим становищем і гарантіями, 
встановленими законом.  

За цим законом неприпустиме будь-яке втручання в адвокатську 
діяльність, вимагання від адвоката, його помічника, посадових осіб і 
технічних працівників адвокатських об’єднань відомостей, що становлять 
адвокатську таємницю. Не може бути внесене подання органом дізнання, 
слідчим, прокурором, а також винесена окрему ухвалу суду щодо 
правової позиції адвоката у справі. 

Спираючись на це, можна стверджувати, що представництво в 
господарському процесі для адвоката, швидше за все, є одним із видів 
діяльності, при здійсненні якої він реалізує багато функцій.  

Представництво, як вид діяльності адвоката в господарському 
процесі, охоплює і включає різні напрями. Зокрема, такі, як надання 
юридичних порад і консультацій, підготовка і складання різних 
юридичних, у тому числі процесуальних, документів (наприклад запитів, 
довідок із законодавства, позовних заяв, відзивів на позовні заяви, заяв, 
апеляційних і касаційних скарг тощо), збирання доказів, подання їх суду 
й участь у дослідженні доказів, участь у судових засідання на різних 
стадіях процесу.  

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що в Україні 
існує потреба вдосконалення закріплення правового статусу адвоката як 
процесуального представника в господарському процесі. 

Дещо змінює цю ситуацію на краще проект ГПК, відповідно до ч. 3 
ст. 41 якого передбачено, що права і свободи недієздатних громадян 
захищають у господарському суді їхні законні представники, до яких, 
згідно з ч. 2 ст. 52 проекту ГПК України, належать батьки, усиновителі, 
опікуни або піклувальники, які можуть доручити ведення справи в 
господарському суді іншому обраному ними представнику. В разі 
відсутності представника в недієздатної або обмежено дієздатної сторони 
чи третьої особи, а також у разі, коли законний представник не має права 
вести справу в суді з підстав, передбачених законом, відповідно до 
проекту ГПК господарський суд повинен зупинити провадження у справі 
і порушити перед органами опіки і піклування питання про призначення 
чи заміну законного представника. Названу норму не можна визнати 
вдалою, оскільки вирішення питання про забезпечення особи новим 
законним представником може тривати досить довго, що безпідставно 
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затягне вирішення спору в зупиненій провадженням справі та порушить 
право особи на справедливий суд упродовж розумного строку. У зв’язку з 
цим, з огляду на особливу роль адвокатури в державі та забезпечення 
конституційного права на безоплатну правову допомогу у випадках, 
передбачених законом, доцільно було б запровадити в ГПК, як і в інших 
процесуальних кодексах, норму, згідно з якою передбачити обов’язкову 
участь адвоката у справі в разі відсутності законного представника в 
недієздатної або обмежено дієздатної сторони чи третьої особи, а також у 
разі, коли законний представник не має права вести справу в суді з 
підстав, передбачених законом, що забезпечило б такій особі, яку 
представляють, не тільки реалізацію права на судовий захист і правову 
допомогу, гарантовані Конституцією України, але і здійснення 
судочинства на засадах змагальності та рівності сторін упродовж 
розумних строків. 

 Тому вважаємо за необхідне в ГПК України передбачити, що 
адвокат у господарському процесі має право здійснювати представництво 
і надавати довірителю юридичну допомогу в суді на підставі ордера або 
угоди, а також може бути представником особи за довіреністю з обсягом 
прав і обов’язків, визначених довірителем у вказаній довіреності. У 
такому випадку адвокат матиме право вчиняти передбачені Законом 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» усі покладені на 
нього функції, не буде обмежений у своїх повноваженнях і зможе 
здійснювати захист законних прав і свобод кожного громадянина. 
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ЮРИДИЧНИЙ ФАКТ: ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРЕТИЧНОГО 
ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ 

 
Постановка проблеми. Юридичними фактами визнаються 

обставини реального життя, з якими норми права пов'язують 
встановлення, зміну чи припинення правовідносин [1, c. 193]. Крім того, 
юридичні факти можуть бути охарактеризовані як такі обставини, що 
несуть у собі інформацію про стан суспільних відносин, які входять у 
предмет правового регулювання; ними виступають лише такі обставини, 
що прямо чи опосередковано стосуються прав та інтересів особи, 
суспільства, держави та соціально-публічних утворень [2, с. 30]. Не 
торкаючись тут дискусійних питань визначення поняття юридичних 
фактів, варто зазначити лише ту обставину, що, крім дефініції понять, 
важливе значення має їхня класифікація, оскільки саме вона дає 
можливість осягнути все розмаїття того чи іншого правового феномена. 
Недаремно класифікації були улюбленим методологічним прийомом ще в 
давньоримських правознавців і зберігають свою популярність до 
теперішнього часу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто зазначити, що 
питання класифікації юридичних фактів як окремо, так і в контексті 
дослідження категорії правовідносин уже були об'єктом наукових 
досліджень (праці О. О. Красавчикова, Г. Кикотя, О. І. Харитонової  
та ін.).  

Формулювання мети статті. Мета дослiдження витiкає з 
актуальностi i ступеня наукової розробленостi проблеми. Оскільки 
класифікації юридичних фактів можливі за різними підставами, їхнє 
подальше дослідження зберігає науковий інтерес з теоретичної та 
практичної точок зору. Тому й розглянемо далі ті з них, які здаються 
найбільш значущими. 

Виклад основного матеріалу. Зокрема, являє інтерес класифікація 
юридичних фактів залежно від характеру наслідків. За таким критерієм 
традиційно розрізняють правовстановлюючі, правозмінюючі та 
правоприпиняючі юридичні факти. З існуванням правовстановлюючих 
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юридичних фактів пов'язане виникнення правовідносин; правозмінюючі 
факти тягнуть зміну вже існуючих правовідносини; із 
правоприпиняючими фактами закон пов'язує припинення вже існуючих 
правовідносин. Проте така класифікація не враховує всі варіанти 
трансформацій правовідносин, наприклад можливість призупинення 
останніх, поновлення після призупинення тощо. Тому більш точним 
видається підхід до класифікації юридичних фактів за ознакою характеру 
наслідків, котрі настають унаслідок існування певних обставин, коли 
вони можуть бути поділені не на три, а більше видів, як-от: 1) юридичні 
факти, що встановлюють право; з їхнім існуванням пов'язане виникнення 
правовідносин, наприклад, договір найму житла є основою виникнення 
прав і обов'язків щодо користування відповідним житлом (ст. 810 ЦК 
України); 2) юридичні факти, що змінюють право; наявність цих фактів 
спричиняє зміну правовідносин, що вже існують; прикладом може 
служити договір міни (ст. 713 ЦК України); 3) юридичні факти, що 
припиняють право; це такі обставини, наявність яких спричиняє 
припинення правовідносин, що вже існують; наприклад, конфіскація 
позбавляє особу права власності на майно (ст. 354 ЦК України);  
4) юридичні факти, що перешкоджають виникненню або трансформації 
права; це обставини, наявність яких зумовлює правову неможливість 
виникнення, зміни, припинення тощо правовідносин; наприклад, таким 
«перешкоджаючим» фактом є перебування у близькій спорідненості, що 
виключає можливість укладення шлюбу (ст. 26 СК України); 5) юридичні 
факти, що призупиняють право; наприклад, зупинення позовної давності 
у випадках, передбачених ст. 263 ЦК України; 6) юридичні факти, що 
поновлюють право; до них належать обставини, наявність яких спричиняє 
відновлення прав, що існували раніше; наприклад, у разі появи особи, 
оголошеної небіжчиком, суд скасовує відповідне рішення і така особа 
може зажадати від інших суб'єктів повернення майна, що належить їй (ст. 
48 ЦК України); у цьому випадку відновлення права власності пов'язане з 
двома обставинами: а) появою особи, оголошеної небіжчиком 
(померлою), б) скасування судом рішення про оголошення особи 
померлою.  

За ознакою галузевої приналежності юридичні факти можна 
поділити на: 1) приватноправові (мають місце у галузі приватного права – 
цивільного, сімейного, трудового тощо); 2) публічно-правові (мають 
місце в галузі публічного права – адміністративного, кримінального, 
фінансового та ін.).  

За ознакою пов'язаності правових наслідків з існуванням певного 
явища або з його відсутністю можна розрізняти такі юридичні факти:  
1) позитивні (їхня наявність необхідна для виникнення правовідносин; 
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наприклад, договір є підставою виникнення зобов'язальних договірних 
правовідносин); 2) негативні (їхня наявність перешкоджає виникненню 
правовідносин; наприклад, наявність близьких родинних стосунків є 
перешкодою виникненню шлюбних правовідносин). За ознакою вимог 
спеціального (формального, документального) закріплення юридичні 
факти можна поділити на: 1) суворо формалізовані (договори із 
спеціально застережною в законодавстві формою; правочини, що 
нотаріально посвідчуються; процесуальні документи тощо);  
2) неформалізовані (конклюдентні дії; усні домовленості; договори у 
простій письмовій формі, що укладаються на бажання сторін, та под.). За 
ознакою важливості для динаміки правовідносин можна розрізняти 
наступні юридичні факти: 1) головні (найбільш повно відображають 
наміри сторін) або вказані у законодавстві як головні; наприклад, 
основний договір, факт завдання шкоди тощо; 2) підлеглі або ж 
другорядні (усі інші обставини, що є юридично значущими для 
виникнення та трансформації правовідносин; наприклад, додатковий 
договір про приєднання до основного договору; заповідальні 
розпорядження в заповіті та ін. Зазначений перелік класифікацій 
юридичних фактів, звісно, не є вичерпним і припускає поділ та 
групування останніх і за іншими ознаками (наприклад, на прості та 
складні, на матеріальні, процедурні та процесуальні тощо). Поряд зі 
«звичайними» юридичними фактами можна також виокремити «факти-
правовідносини», сутність яких полягає в тому, що для виникнення, 
припинення тощо одного правового відношення юридичне значення має 
існування (чи відсутність) іншого правового відношення. Так, для 
виникнення аліментних правовідносин чоловік та жінка мають 
перебувати у шлюбі (ст. 75 СК України), якщо тільки не йдеться про 
обставини, передбачені ст. 91 СК України. Проте, зазначивши можливість 
найрізноманітніших класифікацій юридичних фактів, головну увагу 
доцільно приділити класифікації юридичних фактів залежно від наявності 
та характеру вольового елемента, тобто значення волі суб'єкта права для 
виникнення, припинення або трансформації правовідносин, котра є 
найбільш поширеною у вітчизняній юриспруденції. Відповідно до цього 
критерію як у загальній теорії права, так і в окремих галузях права 
розрізняють дві великі групи юридичних фактів – дії та події [3, с. 232; 4, 
с. 60; 5, с. 79; 6, с. 82], іноді згадуючи при цьому ще одну групу 
юридичних фактів такого ж рівня – юридичні стани [7, с. 385]. (Слід 
зазначити, що за такої класифікації юридичних фактів деякі автори ведуть 
мову не про «дії», а про «діяння», підкреслюючи при цьому, що останні 
охоплюють як дії, так і бездіяльність [8, с. 459]. Такий підхід, звісно, 
можливий, однак не має істотного практичного значення, оскільки в 
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літературі поняття «дії» зазвичай вживається в широкому значенні, як 
синонім «поводження», охоплюючи, таким чином, і бездіяльність у її 
побутовому значенні). Відрізняється певною оригінальністю підхід до 
класифікації юридичних фактів, одним з критеріїв якої є «вольовий 
момент», запропонований Г. Кикотєм, котрий вважає, що класифікацію 
юридичних фактів можна поділити на три взаємозалежні принципи. За 
першим принципом – «вольовий» критерій – усі юридичні факти 
поділяються на події і дії; за другим принципом дії поділяються на 
правомірні та неправомірні. Відповідно до третього принципу правомірні 
дії поділяються на юридичні вчинки та юридичні акти [2, с. 30]. Проте, 
попри її оригінальність, така концепція викликає заперечення. По-перше, 
неясно, що мається на увазі, коли пропонується «класифікацію 
юридичних фактів поділити на три взаємозалежні принципи». Термін 
«принцип» має в теорії права своє достатньо чітке значення [9, с. 16–17], 
яке не узгоджується із запропонованим тлумаченням. У зв'язку з цим 
можна припустити, що маються на увазі критерії поділу, які чомусь 
іменуються «принципи». По-друге, запропоновані критерії («принципи») 
недостатньо відповідають вимогам єдності класифікації, які мають бути 
витримані, якщо йдеться про єдину систематизацію, котра, очевидно, 
мається на увазі в даному випадку. Нарешті, залишається відкритим 
питання про те, у чому ж власне полягає сутність і специфіка 
запропонованих «принципів», без з'ясування чого не можна сподіватися 
на довершеність запропонованої класифікації юридичних фактів. З цих 
міркувань видається доцільним дотримуватися первісного поділу 
юридичних фактів за вольовим критерієм на: 1) дії, тобто обставини, що 
залежать від волі людини, і 2) події – обставини, які виникають та 
існують незалежно від волі людини і непідвладні їй. Останні мають 
юридичне значення у випадках, коли вказані в актах законодавства або 
договорі як такі, що породжують правові наслідки. Події в літературі 
класифікують за різними ознаками: за походженням – природні (стихійні) 
і залежні у своєму генезисі від буття та діяльності людини (соціальні); 
залежно від повторюваності події – унікальні й повторювані (періодичні); 
за тривалістю – моментальні (події) і тривалі у часі (процеси); за 
кількістю учасників – персональні, колективні, масові; останні – на події з 
визначеною і з невизначеною кількістю осіб, що беруть у них участь; за 
характером наслідків, що настали, – на події оборотні та необоротні тощо 
[2, с. 32]. Що ж до дій, то вони, у свою чергу, поділяються на: 1) 
правомірні, тобто такі, що не суперечать нормам права дії, дозволені або 
прямо не заборонені нормами права; 2) неправомірні (правопорушення, 
делікти). Правомірні дії є різновидом правомірної свідомої поведінки, яка 
своїм вольовим характером відрізняється від інших проявів існування 
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особи (рефлексів, інстинктів тощо). Оскільки в суспільстві на поведінку 
людини поміж різних факторів впливає право, то, роблячи ті чи інші 
вчинки, вона співвідносить свої дії з вимогами правових норм, після чого 
виконує розпорядження останніх або порушує їх. Саме залежно від 
результатів вибору особи йдеться про її правомірну поведінку або про 
правопорушення. При цьому правомірна поведінка і правопорушення 
співвідносяться одне з одним як протилежності. І саме як протилежності 
вони, по-перше, існують в органічному взаємозв'язку, тобто з 
необхідністю припускають одне одного, а по-друге, – перебувають у стані 
«змагання», тобто полярного розходження, що визначає динаміку їхньої 
взаємодії. Тому правомірна поведінка і правопорушення в юридичній 
літературі нерідко характеризуються як парні категорії: правомірна 
поведінка може мати сенс лише позаяк існує правопорушення; 
правопорушення, як правова категорія, навпаки, існує тому, що існує 
правомірна поведінка [10, с. 482]. Втім слід зазначити, що розмежування 
правомірної поведінки і правопорушення, виокремлення тільки цих двох 
категорій не зовсім точно відображає оцінку вчинків людини через 
призму права. Як слушно зазначається іноді в літературі [11, с. 331; 12, с. 
524], правові норми передбачають три основні варіанти поведінки 
людини – правомірну, неправомірну та юридично байдужу. У принципі 
юридично байдужа поведінка з формально-юридичної точки зору також 
може бути охарактеризована як правомірна – адже людина в цьому 
випадку не порушує норми права, не виходить за межі, окреслені 
законом, не порушує правових розпоряджень. Однак можливе й 
розмежування юридично байдужої та правомірної поведінки. Особливо, 
коли необхідно точніше співвіднести поведінку особи з правовими 
розпорядженнями, по-перше, і з її ставленням до соціальних норм узагалі, 
по-друге. На цьому підґрунті в найпростішому вигляді правомірна 
поведінка може бути визначена як поведінка людей, що відповідає (не 
суперечить) вимогам правових норм. Однак у більшості випадків фахівці 
в галузі теорії права уникають абстрактних визначень цієї категорії, 
зосереджуючи увагу на окремих її ознаках, а також характеризуючи 
останню за допомогою різноманітних класифікацій. Так, правомірну 
поведінку характеризують як явище суспільно корисне, спрямоване на 
задоволення державних, суспільних і особистих інтересів, яке позитивно 
оцінюється суспільством і державою [13]. 

При характеристиці юридичних вчинків вдається розрізняти вчинки 
вольові і вчинки невольові. Вольові юридичні вчинки здійснюються 
суб'єктом права за наявності в нього волі (бажання) діяти певним чином, 
тобто усвідомлено, навмисно, однак без спеціального наміру створити 
для себе або інших осіб юридичні права й обов'язки. Разом із тим такі 
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свідомі, вольові дії породжують певні правовідносини, передбачені 
нормами права, незалежно від наявності відповідного наміру на їхнє 
встановлення в особи, що діяла. Цим моментом вольові юридичні вчинки 
суттєво відрізняються від односторонніх правочинів. Характерною 
ознакою таких вольових вчинків є намір особи діяти тим чи іншим 
способом, без чого правовідносини, передбачені нормою права, не 
виникають. Тому суб'єктом правовідносин, що виникають на підставі 
вольових юридичних вчинків, може бути тільки дієздатна особа. 
Виокремлення невольових юридичних вчинків ґрунтується на 
припущенні, що воля особи, яка їх вчинила, взагалі не має значення: уже 
сам факт вчинення дій унаслідок прямого припису норми права 
спричиняє виникнення певних правовідносин. Завершуючи цю спробу 
класифікації юридичних фактів, варто згадати про те, що в загальній 
теорії права також зверталася увагу на доцільність розрізнення реальних 
юридичних фактів та уявних юридичних фактів (фактів, які 
припускаються, тобто правових презумпцій). При цьому правові 
презумпції визначаються як припущення про наявність або відсутність 
певних обставин (юридичних фактів), котре може спричинити 
виникнення, трансформації або припинення правовідносин (презумпція 
добросовісності володіння майном особою, у якої це майно знаходиться, 
презумпція невинності тощо)  

Висновки. Варто зазначити, що правові презумпції поряд з 
юридичними фікціями (котрі тлумачаться як обставини, що не існують, 
але за допомогою встановленої законом процедури можуть бути визнані 
такими, що існують, – наприклад оголошення особи такою, що померла) 
деякими авторами розглядаються як особлива, специфічна категорія, так 
звані «квазіфакти». При цьому квазіфакти характеризують як такі, що, на 
відміну від реальних явищ дійсності, являють собою ті життєві ситуації, 
котрі можуть мати місце в майбутньому, але можуть і не настати, тобто 
мають вірогідний характер.  Перша з наведених позицій видається більш 
точною, оскільки запровадження категорії «квазіфакти» саме по собі мало 
що дає, адже за наявності вказівки закону й дотримання необхідної 
процедури обставини, що припускаються, набувають значення 
«повноцінних юридичних фактів», що спричиняють виникнення, 
трансформації або припинення відповідних правовідносин. Разом із тим 
варто зазначити, що перелік уявних фактів (точніше їх називати 
«юридичними фактами, що припускаються») не слід обмежувати лише 
правовими презумпціями. До таких фактів мають бути віднесені також 
згадані вище юридичні фікції і такі правові феномени, як аналогія закону 
та аналогія права, котрі також ґрунтуються на припущеннях про 
наявність або можливість певних обставин, встановленні подібності норм 
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права тощо, а відтак спричиняють виникнення, трансформації або 
припинення певних правовідносин. Запропоновані вище класифікації 
юридичних фактів, звісно, не претендують на вичерпність, але можуть 
бути матеріалом для подальших дискусій у цій галузі.  
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ 
НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

 

Постановка проблеми. Для будь якої країни ринок цінних паперів 
є невід’ємною частиною фінансової системи, не є винятком і наша країна. 
Для України цей інститут набуває дедалі важливішого значення, оскільки 
соціально-економічні перетворення, що здійснюються в Україні і 
спрямовані на розвиток ринкових відносин, визначили інституціональне 
становлення та розвиток ринку цінних паперів.  

В умовах необхідності залучення в економіку України як внутрішніх, 
так і зовнішніх інвестицій надзвичайно актуальним є питання визначення 
ролі та особливостей правового регулювання діяльності різних суб’єктів 
фондового ринку, в тому числі банків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем 
діяльності банків на ринку цінних паперів у спеціальній науковій 
літературі приділено певну увагу. Дану тему в своїх працях висвітлювали 
такі науковці: В. О. Сичов, В. Т. Александров, В. В. Астапенко. Ними 
досліджувалося питання надання банками послуг, до яких також 
належить здійснення банками діяльності на фондовому ринку. Крім того, 
Б.Л. Луців зосередив свою увагу на банківській діяльності у сфері 
інвестицій. 

Формулювання мети статті. Метою даної статті є дослідження 
стану правової регламентації діяльності банків як учасників ринку цінних 
паперів в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Економічні системи 
відрізняться одна від іншої мірою втручання держави у процеси, які в них 
відбуваються. Як правило, державне втручання концентрується на двох 
аспектах – на контролі (нагляді) та регулюванні. 

У цілому слід зазначити, що за своєю структурою банківські 
системи, як частини економічних систем, різних країн істотно різняться. 
Разом з тим низка ознак, які властиві банківським системам, що 
функціонують у ринковій економіці, – це передусім дворівнева побудова. 

На першому рівні міститься один або кілька банків (як у США), 
який виконує функції центрального емісійного банку. Він несе 
відповідальність за забезпечення сталості національної валюти і всієї 
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банківської системи країни. На другому рівні банківської системи 
розміщені всі інші банки – універсальні (комерційні) та спеціалізовані, які 
обслуговують економічних суб'єктів, здійснюючи розрахункові, 
депозитні та кредитні операції. 

У нашій державі систему цілей банківського інвестування в цінні 
папери можна характеризувати за такими основними напрямами: 
збереження і приріст капіталу; придбання цінних паперів, які мають усі 
властивості готівки і є засобом обігу та платежу; отримання контролю над 
діяльністю підприємства через придбання цінних паперів і здійснення 
перерозподілу власності; спекулятивна гра на коливаннях курсів цінних 
паперів [6, с. 41]. Активні операції комерційних банків дають їм змогу 
ефективніше використовувати свої можливості щодо одержання 
прибутків, підтримуючи при цьому показники ліквідності на необхідному 
рівні. Таке поєднання прибутковості та ліквідності позитивно впливає на 
загальний фінансовий стан банку [5, с. 123]. 

Як правило, в Україні банки вкладають кошти в корпоративні 
(акції, облігації тощо) та державні цінні папери. Здійснюючи 
інвестування на фондовому ринку, банк формує свій портфель цінних 
паперів, що дають йому змогу отримувати дохід від операцій з ними. 

Державне регулювання діяльності банків на фондовому ринку, 
їхньої інвестиційної діяльності, здійснюють Національний банк України 
(далі –НБУ) та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі –НКЦПФР). Основними законодавчими актами, які регулюють 
інвестиційну діяльність банків на фондовому ринку, є закони України 
"Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", 
"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні 
папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства", "Про 
інвестиційну діяльність". 

По-перше, у межах наданих йому повноважень НБУ надає 
письмовий дозвіл на здійснення банками прямих інвестицій, у тому числі 
в цінні папери. Чинним банківським законодавством України визначено, 
що банк має право здійснювати діяльність щодо інвестицій [6, с. 47]. 
Інвестиціями вважаються всі види майнових та інтелектуальних 
цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів 
діяльності, у результаті якої створюється прибуток (дохід) або 
досягається соціальний ефект [5, ст. 28]. Банки мають право здійснювати 
інвестиційні операції за рахунок власних коштів і від власного імені лише 
на підставі письмового дозволу НБУ. 

Відповідно до банківського законодавства НБУ, здійснюючи 
індикативне регулювання та з метою обмеження інвестиційного ризику, 
пов'язаного зі здійсненням банками інвестицій і операцій із цінними 
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паперами, встановив такі нормативи інвестування: норматив інвестування 
в цінні папери окремо за кожною установою (Н11) та норматив загальної 
суми інвестування (Н12). Норматив інвестування в цінні папери окремо за 
кожною установою (Н11) встановлюється для обмеження ризику, 
пов'язаного з інвестуванням в акції, паї, частки та інвестиційні 
сертифікати окремої юридичної особи, а норматив загальної суми 
інвестування (Н12) встановлюється для обмеження ризику, пов'язаного із 
здійсненням банком інвестиційної діяльності. При цьому, розраховуючи 
нормативи інвестування, банки не включають вартість акцій та інших 
цінних паперів, придбаних ними на тих самих підставах, що зазначені в 
ст. 50 Закону України "Про банки і банківську діяльність" [6, с. 50]. 

У межах наданих чинним законодавством України повноважень для 
мінімізації інвестиційного ризику НБУ впроваджене правила оцінки 
цінних паперів та формування відповідного резерву. Цінні папери, які 
перебувають у власності банку, класифікуються як цінні папери в 
торговому портфелі, цінні папери в портфелі до погашення, цінні папери 
в портфелі на продаж, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії. 
Нормативно-правовими актами НБУ встановлений порядок розрахунку та 
формування банками України резерву за операціями з цінними паперами. 

Так, банк зобов'язаний розробити та затвердити 
внутрішньобанківське положення, яке має містити: умови та підстави 
віднесення цінного папера до відповідного портфеля; порядок оцінки 
цінних паперів та ризику цінного папера та ін. 

НКЦПФР, як орган, що здійснює державне регулювання ринку 
цінних паперів в Україні, щодо інвестиційної діяльності банків на ринку 
цінних паперів має також певні повноваження. Так, операції з 
формування банком портфеля цінних паперів належать до одного з видів 
професійної діяльності на фондовому ринку – торгівлі цінними паперами, 
а саме дилерської діяльності, яку вони можуть здійснювати після 
отримання відповідної ліцензії НКЦПФР. Дилерська діяльність полягає в 
укладенні банком-торговцем цінними паперами цивільно-правових 
договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою 
перепродажу. Таким чином, ліцензію на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами 
(дилерської діяльності) – може бути видано банку, створеному у формі 
публічного акціонерного товариства, у статуті якого передбачений 
відповідний вид діяльності з торгівлі цінними паперами, а мінімальний 
розмір статутного капіталу та фінансовий стан банку відповідає вимогам, 
що встановлені НБУ. Перелік документів та вимоги до їхнього 
оформлення врегульовано відповідними нормативно-правовими актами 
НКЦПФР. 
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Виконання банками ліцензійних вимог контролює НКЦПФР, якій 
законодавством надано право в разі здійснення діяльності на ринку 
цінних паперів без ліцензії, якщо законом передбачене її одержання для 
здійснення такої діяльності, застосувати до банків фінансові санкції у 
вигляді штрафу. Крім застосування фінансових санкцій за 
правопорушення, НКЦПФР може за наявності обґрунтованих підстав 
зупиняти або анулювати ліцензію на право провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку, яка була видана такому професійному 
учаснику фондового ринку [5, с. 112]. 

У свою чергу, НБУ, здійснюючи відповідно до наданих йому 
повноважень банківський нагляд, стежить за дотриманням ними 
(банками) встановлених економічних нормативів. Контроль за 
дотриманням банками встановлених економічних нормативів 
здійснюється НБУ на постійній основі. Економічні нормативи банки 
розраховують на підставі щоденних балансів і додаткових даних. Звіт про 
дотримання банками нормативів інвестування в цінні папери окремо за 
кожною установою (Н11), загальної суми інвестування (Н12) подається 
до НБУ щомісяця. 

Якщо банками не дотримуються вказаних економічних нормативів 
Н11 та Н12 або не подають, не своєчасно подають чи подають не в 
повному обсязі звітність, встановлену НБУ, останній має право 
застосувати до "порушників" відповідні заходи впливу. Чинне банківське 
законодавство визначає такі заходи впливу до банків за порушення ними 
банківського законодавства та нормативно-правових актів, встановлених 
економічних нормативів: письмове застереження; укладення угоди з 
банком про виправлення ситуації; скликання загальних зборів учасників 
банку, спостережної ради банку, правління (ради директорів) банку для 
ухвалення програми фінансового оздоровлення або плану реорганізації 
банку; видання розпорядження про: зупинення виплати дивідендів чи 
розподілу капіталу в будь-якій іншій формі, установлення для банку 
підвищених економічних нормативів, обмеження, зупинення чи 
припинення проведення окремих видів здійснюваних банком операцій з 
високим рівнем ризику, заборону надавання бланкових кредитів, 
накладання штрафів на банки, заборону власнику істотної участі в банку 
використовувати право голосу придбаних акцій (паїв), відсторонення 
посадової особи банку від посади [6, с. 73]. 

Крім заходів впливу до банків, НБУ має право притягнути до 
адміністративної відповідальності їхніх керівників, якщо їхні особисті 
неправомірні дії призвели до порушення банком банківського 
законодавства та нормативно-правових актів НБУ. Адміністративна 
відповідальність у вигляді штрафу до відповідного керівника банку 
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застосовується для виховання особи-порушника в дусі дотримання 
банківського законодавства, нормативно-правових актів НБУ, а також з 
метою запобігання вчиненню нових правопорушень як 
правопорушником, так і іншими особами. Законом України "Про банки і 
банківську діяльність" також передбачено застосування до банку-
порушника процедури тимчасової адміністрації. У виняткових випадках 
за наявності обґрунтованих підстав відповідно до банківського 
законодавства України НБУ може відкликати банківську ліцензію та 
розпочати ліквідацію банку. 

Ефективність інвестиційної діяльності банків на ринку цінних 
паперів залежить від стану банківської системи. Розвиток банківської 
системи та виконання нею поставлених цілей і пріоритетних завдань 
можливі за таких умов: забезпечення сталого розвитку економіки 
держави; усунення диспропорцій у структурі та темпах розвитку 
економіки України та її банківської системи; проведення ефективної 
макроекономічної політики; збалансованості бюджетної політики, що 
базується на своєчасній підготовці та затвердженні реальних бюджетів 
усіх рівнів та їхнього виконання; розвитку комплексності та системності 
законодавства з метою усунення існуючих колізій та прогалин; розвитку 
фінансових ринків [7, с. 16]. 

Для посилення надійності банківської системи, а отже, і 
покращення інвестиційного клімату в Україні, на думку деяких науковців, 
необхідним, зокрема, є: забезпечення притоку капіталу до банківської 
системи; нарощування дохідності банків, у тому числі за рахунок 
розширення спектра без ризикових комісійних операцій; оптимізація 
структури витрат банків, зокрема більш виважений підходу до 
операційних та адміністративних витрат; забезпечення гармонійного 
співіснування великих банків з малими та середніми банками на основі 
рівності вимог щодо дотримання ними норм пруденційного  
нагляду [7, с. 17]. 

На сьогодні фондовий ринок не виконує притаманних йому 
функцій, покладених на нього державою, що призводить до значних втрат 
для економіки України та стримує надходження інвестицій 
інституціональних та приватних інвесторів. Однією з основних причин 
цього є недосконалість депозитарно-розрахункової інфраструктури, 
створеної державою шляхом прийняття, зокрема, відповідних 
законодавчих актів. Побудова системи грошових розрахунків (переказу 
коштів) за укладеними на фондовій біржі договорами за принципом 
"поставка проти платежу" перетворює електронну торгівлю фіктивним 
капіталом на реальний обмін активами. 

Згідно з принципами Ю5СО (Міжнародна організація комісій з 
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цінних паперів) застосування принципу "поставка проти платежу" дає 
змогу зменшити ризик того, що учасник торгів, який поставить іншій 
стороні за договором цінні папери на повну вартість, не отримає належної 
йому оплати. Цей принцип передбачає здійснення поставки цінних 
паперів лише тоді, коли здійснюється оплата. Саме це повністю 
забезпечує виконання трьох основних завдань регулювання ринку цінних 
паперів, визначених Ю5СО: 

 захисту інвесторів; 
 забезпечення справедливості, ефективності і прозорості ринків; 
 зменшення системного ризику. 

Зазначений принцип закріплено і на рівні держави в українському 
законодавстві, у якому чітко й однозначно викладено, що договори, 
укладені на організації торгівлі, виконуються виключно за принципом 
поставки цінних паперів проти оплати [4, с. 5]. 

Проте повноцінної системи поставки цінних паперів проти оплати в 
Україні не існує. Потреба у практичній реалізації принципу "поставка 
проти платежу" на фондовому ринку України вже назріла, адже нічого 
кращого у світовій практиці поки що не існує. Суттєве зниження 
активності на міжнародних фондових ринках унаслідок розгортання 
світової фінансово-економічної кризи надає учасникам ринку і 
регулятору – державі в особі її відповідних органів – додаткову 
можливість для якісного оновлення та модернізації вітчизняної 
розрахунково-клірингової системи. 

Висновки. Інвестиційна діяльність банків на ринку цінних паперів 
поширюється як на корпоративні, так і на державні цінні папери. 
Проаналізувавши роль держави у здійсненні регулювання інвестиційної 
діяльності банків на ринку цінних паперів, можна дійти висновків, що 
основні регулятори цього процесу – Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку та Національний банк України – різною мірою 
впливають на діяльність банків у даному напрямі: НКЦПФР має більше 
функцій щодо регулювання процесу інвестиційної діяльності банків 
шляхом ліцензування певного виду професійної діяльності на фондовому 
ринку та застосування відповідних санкцій за порушення ліцензійних 
умов, а НБУ – щодо нагляду за банками з питань дотримання ними 
банківського законодавства та нормативно-правових актів НБУ. 

Для активізації діяльності банків у процесі інвестування, на думку 
автора, держава в особі її відповідних органів повинна: 1) забезпечити 
можливість накопичення необхідних коштів для інвестування; 2) у разі 
необхідності розділити ризик інвестиційної діяльності з банками; 3) 
сприяти підвищенню прибутковості інвестиційної діяльності банків. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО 

ДОГОВОРУ ПОРУКИ 
 

Постановка проблеми. Сучасна судова практика характеризується 
різноманітністю та має тенденцію до постійної зміни. Причин того багато, 
а їхнє вивчення може бути предметом самостійного наукового 
дослідження. Проте, аналізуючи деякі з сучасних правозастосовчих 
проблем, про які дискутують практики, можна дійти висновку, що деякі з 
них уже були вирішені на теоретичному рівні або цивілістична доктрина 
має певні напрацювання, які слід враховувати у практичній діяльності. 
Таким чином, у багатьох випадках вирішення проблемних питань 
залежить від рівня теоретичної підготовки правозастосувача та його 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
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обізнаності щодо результатів відповідних наукових досліджень. Так, 
договір поруки та особливості його виконання стали предметом 
численних обговорень, роз’яснень та, через неоднакове застосування 
норм матеріального права, які його регламентують, – предметом 
перегляду Верховного суду України та Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних та кримінальних справ. Разом з тим у 
судовій практиці одним із проблемних питань залишилося питання 
обсягів відповідальності поручителя, зокрема майнового, а також випадки 
припинення поруки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам правового 
регулювання забезпечення виконання зобов’язань присвячені праці таких 
відомих науковців, як В.І. Борисова, Л.М. Баранова, Т.І. Бєгова  
Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького та інших.  

Формулювання мети статті. Метою статті є визначення 
співвідношення поняття поруки та майнової поруки, обсягу 
відповідальності поручителів, а також відповідність судової практики в 
цьому аспекті сучасній цивілістичній доктрині, аналіз останніх 
досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Загальні питання 
виконання зобов’язання та його забезпечення неодноразово були 
предметом наукових досліджень [1; 4; 8]. Предметом спеціальних 
досліджень були застава та іпотека [16; 5]. Разом з тим, якщо йдеться про 
поруку як засіб забезпечення виконання зобов’язань, єдине дослідження з 
цієї проблематики було підготовлене О.В. Михальнюк після захисту 
кандидатської дисертації [10]. Слід зауважити, що значно більшу увагу 
питанням поруки та її видам приділяли російські науковці [12; 7; 6; 3; 2], 
чиї здобутки необхідно враховувати через подібність законодавства. 
Проте, дедалі частіше на практиці зустрічаються випадки звернення осіб з 
позовами про припинення майнової поруки – іпотеки з підстав 
збільшення обсягу відповідальності внаслідок підвищення кредитором 
розміру процентів, відстрочення виконання, що призвело до збільшення 
періоду, за який нараховуються проценти за користування чужими 
грошовими коштами, встановлення (збільшення розміру) неустойки, 
встановлення нових умов щодо порядку зміни процентної ставки в бік 
збільшення тощо. Як правило, обґрунтовуючи позов про припинення 
іпотеки, позивачі вказують на те, що майнова порука є різновидом поруки, 
а тому положення ст. 559 ЦК України про припинення поруки є підставою 
для припинення майнової поруки та, відповідно, розірвання договору 
іпотеки. Деякі суди погоджуються з такою позицією та задовольняють 
позов, посилаючись на загальні положення про поруку, На користь такої 
позиції судів можна навести роз’яснення національного банку України, у 
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якому було визначено, що майновий поручитель – це особа, яка, 
відповідно до договору поруки, зобов’язується перед кредитором іншої 
особи (банком) відповідати за виконання останнім (боржником) свого 
зобов’язання в повному обсязі або в його частині за рахунок заставленого 
майна [9]. Утім, така практика є помилковою з огляду на наступне: 
поручитель і майновий поручитель істотно відрізняються за обсягом своїх 
прав та обов’язків у відповідних правовідносинах; так, якщо те, чим 
відповідає поручитель, у ЦК України не встановлюється, тобто він 
відповідатиме всім своїм майном, на яке може бути звернене стягнення, то 
майновий поручитель відповідає предметом застави – конкретно 
визначеною річчю або майновим правом. Звичайно, щодо обсягу 
відповідальності поручителя не слід зваблюватися, бо відповідати всім 
майном – ще не значить повністю погасити заборгованість, адже цього 
майна може або не вистачити або ж взагалі не існувати, тому поруку і 
відносять до особистих способів забезпечення зобов’язань, на відміну від 
застави, яка є майновим способом такого забезпечення. Як слушно 
підкреслювалось у літературі, вид відповідальності поручителя і 
боржника – солідарна, а майновий поручитель сам відповідає перед 
заставодержателем, і не тільки тому, що він є стороною в договорі застави 
(бо і поручитель є стороною в договорі поруки), а й тому, що він 
відповідає своїм майном, яке ним заставлене [14, с. 10–13]. Іпотека за 
своєю правовою природою є заставою та регулюється нормами параграфа 
6 (ст. ст. 572–593) глави 49 ЦК України та Законом України «Про іпотеку» 
від 05.06.03 р. Підстави припинення іпотеки (майнової поруки) 
безпосередньо врегульовані окремими нормами цивільного закону, а тому 
суд не може вдаватися до аналогії закону і застосовувати норми, які 
регулюють підстави припинення інших видів забезпечення виконання 
зобов’язання, незалежно від ступеня їхньої подібності. Пунктом 23 
Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ №5 від 30.03.2012 р. «Про практику 
застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають 
із кредитних правовідносин» [11] роз’яснено, що при вирішенні спорів за 
участю майнових поручителів суди мають виходити з того, що, відповідно 
до статті 11 закону України «Про заставу», статей 1, 11 Закону України 
«Про іпотеку», майновий поручитель є заставодавцем або іпотекодавцем. 
Відповідно до статті 546 ЦК застава (іпотека) та порука є різними видами 
забезпечення, тому норми, що регулюють поруку (статті 553–559 ЦК), не 
застосовуються до правовідносин кредитора з майновим поручителем, 
оскільки він відповідає перед заставо- / іпотекодержателем за виконання 
боржником основного зобов’язання винятково в межах вартості предмета 
застави / іпотеки. З огляду на наведене Вищим спеціалізованим судом 
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України з розгляду цивільних і кримінальних справ були скасовані 
рішення приморського районного суду м. Одеси від 11 жовтня 2011 року 
та ухвала Апеляційного суду Одеської області від 21 березня 2012 року в 
частині позовних вимог Н. і. В. про визнання поруки припиненою та 
розірвання договору поруки, іпотеки, та ухвалено в цій частині нове 
рішення про відмову в задоволенні позовних вимог. При цьому суд 
касаційної інстанції зазначив, що правовідносини, що виникають з 
договору іпотеки, регулюються спеціальним законом, а саме Законом 
України «Про іпотеку» та статтями 553–559 ЦК України. Оскільки порука 
та іпотека є різними самостійними способами забезпечення виконання 
зобов’язань, норми ч. 1 ст. 559 ЦК України, якими передбачено 
припинення поруки у разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, 
внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності, не можуть 
застосовуватися до правовідносин іпотекодерджателя та іпотекодавця за 
договором іпотеки. Колегія суддів ВССУ зазначила, що судом першої 
інстанції не було враховано, що підставами припинення поруки є 
підстави, визначені у ст. 559 ЦК України, а припинення іпотеки настає з 
підстав, передбачених ст. 17 Закону України «Про іпотеку» (справа №6-
17165св12) [13]. Слід зауважити, що в літературі зверталась увага на те, 
що від поруки слід відрізняти випадки забезпечення виконання 
зобов’язання заставою, коли заставодавцем виступає не боржник за 
основним зобов’язанням, а третя особа – майновий поручитель, яким теж 
може бути фізична або юридична особа. Попри схожість термінів – 
«поручитель» та «майновий поручитель» – ідеться про самостійні та різні 
за своєю природою види забезпечення виконання зобов’язання, тому до 
правовідносин застави, у яких бере участь майновий поручитель, 
положення про поруку не можуть застосовуватися. Останнє означає, що у 
разі забезпечення виконання зобов’язання порукою кредитор має право 
пред’явити до поручителя вимогу про виконання порушеного боржником 
зобов’язання та стягнення штрафних санкцій, викликаних цим 
порушенням [15]. Корисним, з точки зору практики, може бути 
дослідження випадків, коли майновий поручитель є іпотекодавцем, проте 
має інших кредиторів, аніж кредитор, перед яким він поручався майном. 
У літературі підкреслювалося, що в абзаці 3 ст.1 Закону України «про 
іпотеку» вказується на переважне право, яке надається кредитору 
(іпотекодержателю) «перед іншими кредиторами цього боржника». На 
думку А.Р. Чанишевой, це не зовсім правильно, оскільки у випадку 
майнової поруки «інші кредитори боржника», що не є кредиторами 
майнового поручителя, на предмет іпотеки претендувати не можуть 
узагалі. Словами «перед іншими кредиторами цього боржника» за межі 
визначення іпотеки, що наводиться у ст.1 Закону «про іпотеку», 
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виводяться відносини, у яких іпотекодавцем є майновий поручитель та в 
яких на задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки поряд з 
іпотекодержателем претендують треті особи – кредитори майнового 
поручителя. Отже, відповідно до визначення поняття іпотеки в абзаці 
третьому ст.1 Закону України «Про іпотеку», якщо іпотекодавцем є 
майновий поручитель, іпотекодержатель не отримує переважного права на 
задоволення своєї забезпеченої іпотекою вимоги [16]. 

Висновки. З метою забезпечення виконання зобов’язань боржника з 
поручителем може укладатися не тільки договір поруки, але й договір 
іпотеки, у такому випадку йдеться про майнову поруку згідно зі ст. 11 
Закону України «Про заставу», ст.ст. 1, 11 Закону України «Про іпотеку». 
Майновий поручитель є заставодавцем або іпотекодавцем. Відповідно до 
статті 546 ЦК України застава (іпотека) та порука є різними видами 
забезпечення, тому норми, що регулюють поруку, не застосовуються до 
правовідносин кредитора з майновим поручителем, оскільки він 
відповідає перед заставо- / іпотекодержателем за виконання боржником 
основного зобов’язання винятково в межах вартості предмета застави / 
іпотеки. У зв’язку з цим на боржника та майнового поручителя не може 
покладатися солідарна відповідальність. Наведене має враховуватися під 
час вирішення спорів відповідної категорії, що, у свою чергу, має сприяти 
формуванню єдиної судової практики.  
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АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ ЯК ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ 

ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 
 

Постановка проблеми. Конституцiя України закрiплює право 
кожного громадянина на судовий захист, а за нею i КАС України 
закрiплює право кожного громадянина на звернення до суду. В разi 
порушення або оспорювання прав будь-яка зацiкавлена особа може 
звернутися до суду з вимогою про захист її прав. Основною формою 
такого захисту виступає позовна форма захисту права. Основна кiлькiсть 
адміністративних справ у судах загальної юрисдикції розглядається в 
порядку позовного провадження. Таким чином, позовне провадження – 
основний вид адміністративного судочинства, що встановлює найбiльш 
загальнi правила судового розгляду. Позов, як засiб судового захисту 
суб'єктивних прав i законних інтересів, належить до фундаментальних 
категорiй українсько-правової системи. У той же час, напевно, у 
процесуальнiй теорiї не iснує бiльш дискусiйної проблеми, нiж поняття 
позову. 

Актуальнiсть вибраної теми, на наш погляд, полягає у величезному 
значеннi позову як засобу захисту. Але проблема цiєї роботи полягає в 
тому, що громадяни, що звертаються до суду, або iнший юрисдикцiйний 
орган для захисту своїх прав iнодi юридично безграмотнi, i вони 
звертаються до суду з позовною заявою, не вказавши предмет i пiдставу 
позову. Засобом порушення позовного провадження є позов. Позов 
справедливо вважається найдосконалiшим засобом захисту суб'єктивного 
права, яке порушене або оспорене. Особа, що вважає себе володарем 
порушеного або оспореного права, шукає в суду захисту у встановленому 
законом процесуальному порядку. Подiбне звернення до суду i дiстало 
назву " позов". Таким чином, є наявною актуальнiсть сформульованої 
теми роботи, яка дозволяє не лише визначити новi пiдходи до 
дослiдження категорії поняття позову i його елементiв, але й 
систематизувати накопиченi юридичною наукою знання i 
правозастосовчу практику.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття позову i його 
еляментiв широко використовується в юридичнiй науцi i 
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правозастосовчiй практицi. 
Окремi аспекти проблеми визначення поняття позову i його 

елементiв неодноразово розглядалися у правовiй науцi. 
Загальнотеоретичнi аспекти поняття позову i його елементiв розробляли 
такi ученi, як А. А. Добровольський, М. А. Гурвiч, Г. Л. Осокина,  
М. Д. Матiєвський, А. Ф. Клейнман, М. Рожкова та iн.  

При написаннi роботи використанi працi таких учених, як  
М. А. Вiкут, М. Зайцев, В. В. Ярков, М. К. Треушников, Н. А. Чечина, 
К.С. Юдельсон та багато iнших, а також пiдручники адмiнiстративного 
процесу, iнша навчальна i наукова лiтература. 

Формулювання мети статті. Мета дослiдження витiкає з 
актуальностi i ступеня наукової розробленостi проблеми.  

Метою статті є теоретико-правовий аналiз проблеми визначення 
поняття позову, проведений за наступними напрямами:  

 аналiз правових актiв, якi дiють в Українi, як джерел законодавчого 
визначення поняття позову; 

 розгляд проблем доктринального i правозастосовчого пiдходiв до 
поняття позову.  

Виклад основного матеріалу. Адміністративний позов – звернення 
до адміністративного суду про захист прав, свобод та інтересів у 
публічно-правових відносинах.  

У юридичній літературі не існує єдиного підходу до визначення 
позову. Найбільш поширеним та обґрунтованим є визначення позову як 
«вимоги позивача до відповідача, зверненої через суд, про захист 
порушеного чи такого, що оспорюється, суб'єктивного права або 
охоронюваного законом інтересу, здійснене у визначеній законом 
процесуальній формі». Така точка зору була висунута й обґрунтована 
М.А. Турвичем, А.Ф.Клейнманом та А.А.Добровольским. 

Серед представників даної теорії є деякі розбіжності. Так, ряд 
учених дотримується думки про існування двох самостійних понять 
позову. Під позовом у процесуальному значенні розуміється звернена до 
суду вимога про захист порушеного чи оскарженого права або законного 
інтересу. Під позовом у матеріально-правовому значенні розуміється 
звернена через суд матеріально-правова вимога позивача до відповідача. 
Позов у матеріальному значенні – право на задоволення своїх позовних 
вимог. Саме в цьому плані використовується поняття права на позов і 
позовна давність. В Україні поняття позову вживається у значенні 
здатності матеріального суб'єктивного права до примусового здійснення 
через суд. Пропуск терміна позовної давності спричиняє за собою втрату 
права на позов у матеріально-правовому значенні. Таким чином, право на 
позов у матеріально-правовому розумінні –це саме спірне суб'єктивне 
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право, яке може бути примусово здійснене. 
Більшість учених все-таки вважає, що позов – єдине поняття, яке 

включає в себе як матеріальний, так і процесуальний аспекти. При цьому 
вимога позивача до відповідача становить матеріально-правовий аспект 
позову, а вимога його до суду про захист права - процесуально- 
правовий  [7, с. 123]. 

Зазначені розходження в думках не дуже значні, оскільки обидві 
групи учених розуміють позов насамперед як матеріально-правову 
вимогу позивача до відповідача і вимогу до суду одночасно. За такого 
підходу не береться до уваги та обставина, що спір про право між 
сторонами може існувати до звернення до суду. Сторони при цьому 
перебувають у протиборстві, але позивачем і відповідачем не є. Тому 
викликає заперечення головна роль матеріально-правової вимоги при 
визначенні позову. Третя група учених дотримується позиції, відповідно 
до якої позов розуміється як суто процесуальний інститут, тобто вимога 
до суду про захист порушеного права. Розгляд позову тільки у 
процесуальному аспекті збіднює його поняття, оскільки практично 
виводить за його межі питання про матеріально-правову вимогу позивача 
до відповідача. Не раз у літературі наголошувалася важливість 
матеріального змісту позову. Зазначимо, що важливість матеріально-
правової вимоги не слід абсолютизувати. Зрозуміло, що не враховувати її 
зовсім при формуванні дефініції позову не можна, однак слід зазначити, 
що навіть при зміні матеріально-правової вимоги сам хід процесу 
залишиться незмінним.  

Крім того, за такого розуміння позову вимогу особи, що виступає 
від свого імені за захистом прав і законних інтересів інших осіб, не можна 
назвати позовом, тому що ця вимога не містить і не може містити 
матеріально-правової вимоги позивача до відповідача. Такий висновок 
суперечить чинному законодавству. Таким чином, матеріально-правова 
вимога позивача до відповідача – це зміст позову, але на встановлену 
процесуальну форму розгляду справи вона не впливає. Отже, визначення 
позову може містити і матеріально-правовий, і процесуально-правовий 
аспекти, але акцент, безсумнівно, повинен бути зроблений на тому, що 
позов – це право пред’являти вимогу до суду. Крім того, у правовій 
державі форми позовного захисту може набувати охорона об'єктивного 
правопорядку , зокрема норм об'єктивного права від різного роду 
протиправних посягань. Відповідно, метою позову може виступати захист 
встановленого правопорядку від порушень як з боку приватних осіб, так і 
з боку адміністративних органів. За такого підходу цілком виправдане 
віднесення до інституту адміністративного позову процесуальної вимоги 
про притягнення особи до адміністративної відповідальності за 
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адміністративну провину і вимоги про перевірку законності притягнення 
до такої відповідальності. У Франції, наприклад, подібні позови 
називають позовами з приводу заходів каральної відповідальності або у 
зв'язку із застосуванням репресії. У цьому контексті можна стверджувати, 
що чинне законодавство впритул наблизилося до встановлення 
повноцінної юридичної конструкції позову про притягнення до 
адміністративної відповідальності і позову про перевірку законності. 

Адміністративний позов може бути визначений як вимога до 
юрисдикційного органу про перевірку законності адміністративного акту, 
захист суб'єктивних публічних прав і законних інтересів або публічного 
правопорядку, що виходить із вказаного заявником спірного публічно-
правового відношення і припускає вирішення конфліктної ситуації за 
допомогою застосування правовідновлювальних або адміністративно-
каральних заходів [9, с. 74]. 

Висновки. Позов займає центральне місце серед інститутів 
адміністративного процесуального права. Позов знаходиться в тісному 
взаємозв'язку з усіма інститутами адміністративного процесуального 
права, визначає увесь регламент розгляду адміністративних справ, 
служить орієнтиром правового регулювання судової діяльності.  

Аналізуються рiзнi точки зору дефініції позову, ми дійшли 
висновку про необхідність визначення позову як вимоги зацікавленої 
особи, з огляду на спірне матеріальне правовiдношення, про захист свого 
або чужого права або законного інтересу, предмет розгляду i вирішення у 
встановленому законом порядку. Саме таке визначення позову, як 
процесуального інституту, є найбільш правильним, воно вiдповiдає сутi 
позовної форми захисту права i законного iнтересу, внутрiшньо 
узгоджується з iншими позовними категорiями й iнститутами 
процесуального права та якнайповнiше вiдображає його змiст. Це 
визначення вiдповiдає вимозi єдностi i унiверсальностi поняття позову.  

Отже, позов – це фундаментальна правова категорiя, широко 
дослiджена наукою. Разом з цим основнi питання теорiї позову не 
отримали однозначного вирішення. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗМІШАНИХ ФОРМ САНКЦІЙ У СФЕРІ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

Постановка проблеми. Змішані форми санкцій санкції широко 
застосовуються в господарських правовідносинах, але ще не достатньо 
досліджені правовою наукою. Цій формі відповідальності присвячена 
велика кількість наукових робіт, але дискусії щодо її правової природи та 
сфери застосування не припиняються, не існує єдиної думки щодо цих 
питань. У процесі застосування на практиці норм, що регулюють цю 
сферу правовідносин, виникли нові проблеми, вирішення яких потребує 
ретельного дослідження та аналізу, що обумовлює актуальність тематики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, до якого виду 
юридичної відповідальності належать адміністративно-господарські 
санкції, має дискусійний характер. Деякі науковці, зокрема  
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О. Подцерковний, Н. Шевченко, вважають зазначені санкції однією з 
форм господарсько-правової відповідальності, О. Денисенко та  
О. Рябченко дотримуються думки, що їх слід розглядати як вид 
адміністративної відповідальності. 

Формулювання мети статті. Мета цієї роботи – аналіз змішаних 
форм санкцій, а саме адміністративно-господарських санкцій, з'ясування 
їхньої правової природи та визначення проблемних питань, які виникають 
на практиці. 

Виклад основного матеріалу. Дійсно, така змішана форма, як 
адміністративно-господарські санкції за своїми матеріальними і 
процесуальними властивостями має багато загальних рис та ознак із 
адміністративною та господарсько-правовою відповідальністю, проте слід 
зазначити, що мають місце і їхні значні відмінності. 

Проте не можна погодитися і з позицією, що адміністративно-
господарські санкції є виключною формою господарсько-правової 
відповідальності. По-перше, ці санкції у ст. 217 ГК називаються окремо 
від господарських санкцій (відшкодування збитків, штрафні санкції, 
оперативно-господарські санкції). По-друге, у п. 22 ч.1 ст. 92 Конституції 
України встановлено, що виключно законами України визначаються 
засади цивільно-правової відповідальності, діяння, які є злочинами, 
адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та 
відповідальність за них. У переліку видів юридичної відповідальності 
господарської відповідальності немає. 

Тому вважаємо, що адміністративно-господарські санкції слід 
розглядати як такі, що за своєю правовою природою є адміністративними 
санкціями, які застосовуються за правопорушення у сфері 
господарювання.  

Ще одним проблемним та дискусійним питанням є строки 
застосування адміністративно-господарської відповідальності. Так, 
відповідно до ч.1 ст. 250 ГК, адміністративно-господарські санкції 
застосовуються до суб'єктів господарювання протягом шести місяців з 
дня виявлення порушення, але не пізніше, ніж через один рік з дня 
порушення цим суб'єктом встановлених законодавством правил 
здійснення господарської діяльності, окрім випадків, передбачених 
законом. Переважна більшість нормативно-правових актів, що 
передбачають відповідальність у сфері господарювання, не встановлює 
строків застосування відповідних санкцій, що й призводить до 
маніпулювання та різноманітного тлумачення вже існуючих норм, 
незастосування в таких випадках загальних норм щодо строків, 
закріплених у ГК. 

Погоджуючись із Д. Лук'янцем, вважаємо, що проблемним є також 
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питання визначення дня порушення для застосування таких санкцій  
[ 5, c. 11]. Адже днем порушення можна вважати будь-який день, протягом 
якого існують ознаки правопорушення. За таких умов в особи, 
уповноваженої застосовувати санкції, завжди буде шість місяців для 
застосування санкцій, оскільки день виявлення збігається з днем 
порушення. 

Попри те, що, згiдно із Законом №2756-VI вiд 02.12.10 р., у зв'язку з 
прийняттям Податкового кодексу зазначена стаття була доповнена 
частиною другою такого змiсту: «дiя цієї статтi не поширюється на 
штрафнi санкції, розмiр i порядок стягнення яких визначенi Податковим 
кодексом та iншими законами, контроль за дотриманням яких покладено 
на органи фіскальної служби, проте це не усунуло проблеми в 
застосуваннi цих санкцiй на практицi. 

Для науковців створювалося чимало приводів для дискусій та 
різних точок зору про функції та зміст правових інститутів, зокрема 
адміністративної відповідальності у сфері господарювання та санкцій, які 
можуть накладатися, їх відмінність.  

Як зазначає Н.В. Добрянська, однією з особливостей 
адміністративної відповідальності є те, що на порушників накладаються 
певні види адміністративних стягнень, які вичерпно визначені ст. 24 
Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), а також 
санкції, передбачені Главою 27 Господарського кодексу України  
(ГКУ) [1; 2]. Вони накладаються багатьма органами та посадовими 
особами, передбаченими главою 17 КУпАП. Між органами (посадовими 
особами), які розглядають адміністративні справи та накладають 
адміністративні стягнення, і правопорушниками відсутні службові 
відносини. Разом з тим, попри те, що в певних випадках адміністративні 
стягнення застосовуються районними (міськими) судами (суддями), 
адміністративна відповідальність є позасудовим видом правової 
відповідальності [3, с. 104]. 

Перш за все необхідно зазначити саме поняття адміністративно-
господарських санкцій. Згідно зі ст. 238 ГКУ за порушення встановлених 
законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності до 
суб’єктів господарювання можуть бути застосовані уповноваженими 
органами державної влади або органами місцевого самоврядування 
адміністративно-господарські санкції, тобто заходи організаційно-
правового або майнового характеру, спрямовані на припинення 
правопорушення суб’єкта господарювання та ліквідацію його  
наслідків [2]. 

З даного законодавчого визначення можна виділити наступні 
основні ознаки: 
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 адміністративно-господарські санкції застосовуються до суб’єктів 
господарювання; 

 адміністративно-господарські санкції за змістом є заходами 
організаційно-правового характеру або майнового; 

 метою застосування адміністративно-господарських санкцій є 
припинення правопорушення суб’єкта господарювання та 
ліквідація його наслідків; 

 адміністративно-господарські санкції застосовуються 
уповноваженими органами державної влади або органами 
місцевого самоврядування; 

 підставою застосування адміністративно-господарських санкцій є 
порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення 
господарської діяльності [3, с. 105]. 

Також у ст. 250 ГКУ зазначається, що адміністративно-господарські 
санкції можуть бути застосовані до суб'єкта господарювання протягом 
шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше, ніж через один 
рік з дня порушення цим суб'єктом встановлених законодавчими актами 
правил здійснення господарської діяльності, крім випадків, передбачених 
законом [2]. Тобто визначаються два види строків: шість місяців та один 
рік але, на жаль, переважна кількість нормативно-правових актів не 
встановлює строки застосування відповідних санкцій. 

Види адміністративно-господарських санкцій, умови та порядок 
їхнього застосування визначаються ГКУ та іншими законодавчими 
актами. Адміністративно-господарські санкції можуть бути встановлені 
виключно законами. 

Стаття 239 ГКУ встановлює, що органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень та у порядку, 
встановленому законом, можуть застосовувати до суб’єктів 
господарювання такі адміністративно-господарські санкції: 

  вилучення прибутку (доходу); 
 адміністративно-господарський штраф; 
 стягнення зборів (обов’язкових платежів); 
 застосування антидемпінгових заходів; 
 припинення експортно-імпортних операцій; 
 застосування індивідуального режиму ліцензування; 
 зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом 

господарювання певних видів господарської діяльності; 
 анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом 

господарювання окремих видів господарської діяльності; 
 обмеження або зупинення діяльності суб’єкта господарювання; 
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 скасування державної реєстрації та ліквідацію суб’єкта 
господарювання; 

 інші адміністративно-господарські санкції, встановлені цим 
Кодексом та іншими законами [2]. 

Зазначені санкції за своїм змістом не в повному обсязі відповідають 
визначенню адміністративно-господарських санкцій. 

Застосування адміністративно-господарських санкцій не звільняє 
особу правопорушника від інших видів відповідальності (кримінальної, 
адміністративної, цивільно-правової тощо). 

Адміністративні санкції, у свою чергу, є мірою адміністративної 
відповідальності і можуть бути застосовані визначеним у ст. 213 КУпАП 
колом осіб, наділених відповідною юрисдикцією [1]. 

У ст. 24 КУпАП закріплена систему адміністративних стягнень, а 
саме: 1) попередження; 2) штраф; 3) оплатне вилучення предмета, який 
став знаряддям вучинення або безпосереднім об’єктом адміністративного 
правопорушення; 4) конфіскація: предмета, який став знаряддям учинення 
або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, 
одержаних унаслідок учинення адміністративного правопорушення;  
5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові 
(права керування транспортними засобами, права полювання);  
6) громадські роботи; 7) виправні роботи; 8) адміністративний арешт [1]. 

Стаття 238 ГКУ передбачає метою застосування адміністративно-
господарських санкцій припинення правопорушення суб’єкта 
господарювання та ліквідацію його наслідків. Попри те, що 
адміністративно-господарські санкції та адміністративна відповідальність 
мають спільні риси, до адміністративно-господарських санкцій не можна 
віднести штрафи, що застосовуються до громадян-суб’єктів 
підприємницької діяльності за правопорушення, передбачені Кодексом 
України про адміністративні правопорушення, оскільки штраф є одним із 
видів адміністративних стягнень, а ст. 23 КУпАП передбачає, що 
адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою 
виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення [1; 2].  

Отже, можна зробити висновок, що штраф є заходом юридичної 
відповідальності, але не може вважатися адміністративно-господарською 
санкцією. 

Т.О. Коломоєць, аналізуючи порівняльно-правову характеристику 
адміністративних та фінансових штрафів, правильно підкреслює, що в 
науковій літературі «має місце факт помилкового асоціювання штрафних 
санкцій різної правової природи», який призводить до плутанини та 
негативно впливає на всю нормотворчу діяльність щодо штрафів  
[4, 75–76]. Також слід додати, що фінансові санкції (штрафи), як спосіб 
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державного впливу, охоплює досить широке коло суспільних відносин у 
сфері підприємницької та господарської діяльності. 

Висновки. З огляду на вищенаведене слід зазначити, що вирішення 
питань щодо правової природи адміністративно-господарських санкцій та 
порядку їхнього застосування має велике теоретичне і практичне значення. А 
тому перш за все теорія має створити положення, які надалі реалізуються в 
законодавстві і виключать можливість виникнення даних проблем. 

Питання щодо правової природи адміністративно-господарських 
санкцій та їхнього застосування викликає багато проблемних моментів на 
практиці, з'ясування та вирішення яких має теоретичне та практичне 
значення. Таким чином, ця сфера потребує врегулювання та нормативного 
закріплення положень, які виключали б можливість довільного 
тлумачення законодавчо закріплених норм та призводили б до помилок у 
правозастосуванні. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ 
ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 

 

Вступ. Підвищення рівня правових знань у громадян України, 
їхньої правосвідомості та правової культури можливе лише за 
систематичного, повсякденного, професійно організованого правового 
виховання. Найуразливішою на сьогодні залишається сфера особистих 
немайнових прав фізичних осіб. Оскільки особисті права не мають 
майнового економічного змісту тривалий час, до появи нового цивільного 
законодавства вони були практично законодавчо не забезпечені. 

Значних зусиль до правового захисту таких прав доклали вчені 
О. Дзера, Н. Кузнєцова, Т. Варфоломеєва, В. Єрмоленко, О. Іванов, 
Л. Красавчикова, Р. Сивий, Р. Стефанчук та багато інших дослідників. 
Уведення в дію ряду нових нормативних актів, зокрема Цивільного 
Кодексу України з 1 січня 2004 року [2], значною мірою забезпечило і 
посилило захист особистих немайнових прав фізичних осіб. 

Результати дослідження. Проаналізувавши міжнародні правові 
акти та закони і підзаконні акти, уведені в Україні з приводу забезпечення 
і захисту особистих немайнових прав фізичних осіб, ми дійшли ми 
з’ясували, що ряд норм, покликаних забезпечити права, людини 
прописані не чітко або викликають суперечності і потребують 
подальшого уточнення. Зупинимося, окрема, на наступних моментах. 

У ЦК містяться посилання на те, що, окрім самої фізичної особи, її 
інтереси мають право захищати довірені особи (окрім випадків, коли це 
не дозволено (при усиновленні), батьки (усиновлювачі), опікуни, 
піклувальники. На сьогодні порушується питання про те, чи варто в 
законі увесь час посилатися на усиновлювачів, які теж мають право 
представляти та захищати інтереси особи. Більшість учених дотримується 
думки про те, що термін «усиновлювач» має місце для позначення 
процесу, тобто способу набуття права на дитину. Наприклад, для 
забезпечення права на батьківство і на материнство держава дозволяє 
усиновлювати дитину. Однак після завершення цього процесу такі особи 
називаються батьками. Аналізуючи це питання ми теж згодні з такою 
позицією [3, с. 49–50].  
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Висловлюється думка про те, що майнові права, які забезпечують 
фізичне та психологічне благополуччя особи, повинні мати пріоритет під 
час здійснення та захисту порівняно з іншими цивільними правами. Саме 
у випадку, коли суб’єкти зловживають правом і в суді їх інтереси 
стикаються. Однак чи справедливою буде підтримка судом інтересів того 
з батьків, хто в суді претендує на виховання дитини і доводить своє право 
посилаючись на власні високі доходи, наявність майна тощо. Цей аспект 
потребує глибшого вивчення та юридичного забезпечення. 

Дещо проблемним є звучання ст. 27 Конституції України яка 
свідчить, що: «Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя» [1]. 
Однак це свідчить про те, що в Україні діє лише відносне право на життя, 
хоча смертна кара відсутня. Виходить, що «не свавільно» – може. На 
нашу думку, норма має звучати «Ніхто не може бути позбавлений 
життя». Як можна зрозуміти із тексту ч. 2 ст. 281 ЦК, мова йде про 
абсолютне право на життя: «Фізична особа не може бути позбавлена 
життя». Гадаємо, що галузеву природу прав на життя потрібно визначати 
з урахуванням того, якою галуззю права регулюються відносини, зміст 
яких складає зазначене право. 

Щодо введення права на евтаназію, то варто відзначити, що в 
Україні взагалі відсутні проекти нормативних актів, які б могли 
регулювати таку проблему. Сама заборона евтаназії пояснюється 
можливими зловживаннями в цій сфері. Хоча заборона є відносною, 
оскільки право на життя вже розуміє право розпорядитися життям на свій 
розсуд. Законотворень у цій сфері діє методом заборон. Щодо проблеми 
евтаназії в літературі склалися принаймні дві протилежні точки зору. 
Відповідно до однієї з них евтаназія неприпустима з моральних і 
юридичних позицій, оскільки ніхто не має права позбавляти людину 
життя, яке повинно підтримуватися в усіх випадках до природного кінця. 
Крім того, необхідно враховувати можливість помилки у прогнозі стану 
хворого, можливість зловживань евтаназією з боку лікаря чи інших осіб. 
Деякі прихильники евтаназії пропонують вирішувати цю проблему з 
огляду на філософські позиції. Головним вони вважають те, що пацієнт 
вирішує прискорити свою смерть, не заподіявши нікому шкоди. Таким 
чином, лікарі і суспільство, на думку останніх, повинні дозволити 
евтаназію, допомогти хворому в цьому, поважаючи його рішення, вибір, 
оскільки свобода є найвищою цінністю. 

Прихильники евтаназії вважають її припустимою у виключних 
випадках за наявності:  

 свідомого та наполегливого прохання хворого, неможливості 
полегшити страждання хворого відомими засобами;  

 точної доведеності факту неможливості врятувати життя, 
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встановленого колегією лікарів за обов'язкової одностайності;  
 попереднього попередження органу прокуратури [4]. 

ЦК України закріплює положення про заборону задоволення 
прохання фізичної особи про припинення її життя [5]. 

Достатньо багато конфліктів на сьогодні виникає з приводу того, як 
варто розуміти і трактувати право на інформацію про стан свого здоров’я, 
надане статтею 285 ЦК України, а саме ч. 3, у якій зазначено, що в разі 
необхідності, якщо інформація може погіршити стан хворого, зашкодити 
процесові лікування, лікар має право не надавати йому інформацію або 
надати не в повному обсязі [6]. Це дає підстави стверджувати, що лікарю 
надається можливість на власний розсуд визначати, у яких саме випадках 
він може надавати хворому неповну інформацію про стан його здоров’я, 
що певною мірою ставить реалізацію права фізичної особи на інформацію 
в залежність від рішення медичних працівників. Однак, як показує 
практика, людина, яка попереджена про свій стан здоров’я, може навпаки 
не впадати у відчай, а зовсім по-іншому прожити час, який у неї 
залишається. Як правило, це стосується укладання цивільних угод 
(заповітів, дарування). Людина впорядковує майнову сферу та сферу 
особистого життя, по-іншому переосмислює ситуацію, у якій вона 
знаходиться. Якщо в людини є право на інформацію про стан свого 
здоров’я, то, на нашу думку, воно має бути повним.  

У ході аналізу змісту статей 284 і 285 ЦК звертає на себе увагу явна 
розбіжність у підходах законодавця до визначення віку, з якого фізична 
особа має право на достовірну і повну інформацію про стан свого 
здоров’я. Так, у ч. 1 ст. 285 йдеться лише про повнолітню фізичну особу, 
а у ч. 2 ст. 284 – про фізичну особу, яка досягла 14 років і має право 
звернутися самостійно за наданням медичної допомоги, має право на 
вибір лікаря та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій. 
На наш погляд, вважається правильним надати право на інформацію про 
стан свого здоров’я фізичній особі, яка досягла 14 років, для здійснення 
всіх інших прав, передбачених, зокрема, ст. 284 ЦК. Такий підхід буде 
відповідати також і змісту ст. 286 ЦК [2]. 

На нашу думку, доповнення об’єктів таємниці у ЦК фактом 
звернення за медичною допомогою, а також захистом від розголошення 
будь-яких відомостей, одержаних під час медичного огляду, вважається 
дуже вдалим, оскільки передбачити, яку саме інформацію надасть хворий, 
звертаючись по медичну допомогу, досить важко. Не можуть бути також 
розголошені відомості, почуті від хворого, коли він перебував у 
непритомному стані. Не існує вичерпного переліку об’єктів медичної 
таємниці і в міжнародному законодавстві. Зокрема, Декларація про 
політику в галузі забезпечення прав пацієнта в Європі встановлює, що вся 
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інформація про стан здоров’я пацієнта, діагноз, прогноз і лікування 
захворювання, а також будь-яка інша інформація особистого характеру 
повинні зберігатися в таємниці навіть після смерті пацієнта [4]. Отже, 
абсолютний характер таємниця про стан здоров’я пацієнта зберігає і після 
його смерті. Існує думка про те, що обов’язок лікаря зі збереження 
медичної таємниці не закінчується у зв’язку зі смертю пацієнта, але 
близькі померлого, перш за все дружина, можуть звільнити лікаря від 
цього обов’язку. 

Також варто звернути увагу на ч. З ст. 289 ЦК, де міститься 
положення про те, що у разі жорстокої аморальної поведінки фізичної 
особи стосовно іншої особи, яка перебуває в безпорадному стані, 
застосовуються заходи, встановлені ЦК та іншим законом. Безпорадний 
стан слід розуміти як з точки зору фізичної, так і психологічної [6]. Однак 
поширення інформації саме під таким кутом зору в Україні практично 
відсутнє. Більшість людей розуміють безпорадний стан як фізичний стан 
(стан непритомності, наприклад). Хоча стан безпорадності варто вважати 
і відносно психологічної безпорадності малолітніх осіб. 

Щодо права на ім’я людини законодавець захистив дитину в 
момент присвоєння їй імені недостатньо. Закон говорить, що у випадку, 
коли батьки виявляють бажання присвоїти дитині певне «екзотичне» ім’я, 
на кшталт Усама Бен Ладен, Дазраперма, Октябрь тощо, то, на нашу 
думку, органи опіки та піклування або ж суд можуть, використовуючи 
принцип розумності (ст. З ЦК України), відмовити батькам в реєстрації 
такого імені, керуючись при цьому інтересами дитини. Однак прямої 
заборони реєструвати таке ім’я дитини в нашій державі немає, і якщо 
рішення суду щодо конкретного випадку не буде, держслужбовці 
продемонструють бездіяльність та байдужність, то дитина з таким іменем 
все одно буде зареєстрована. Тому необхідно розробити положення щодо 
заборон у випадках присвоєння імен та процесуальних спрощень цієї 
процедури. 

Законодавець, закріпивши за фізичною особою право на 
недоторканність гідності та честі, на жаль, не навів повного й 
однозначного їх визначення. Формулювання самого «права на повагу» не 
розкриває сутності відносин, які потребують правового врегулювання та 
охорони.  

Щодо питання поваги до іншої особи, порушеного в новому 
Цивільному Кодексі, можна зробити таке зауваження. На сьогодні не 
можна особу примусити поважати іншу особу з огляду на проголошений 
конституційний принцип свободи думки та слова, не можна і віднайти 
оцінювач глибини поваги тощо. Інша справа, коли особу можна 
примусити не порушувати те чи інше право, а у випадку порушення цього 
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обов’язку – здійснити захист даного права, про що саме йдеться у ст. 297 
ЦК. Тому більш доцільно було б закріпити в даній статті право на гідність 
та честь, аніж право на повагу до них. 

Питання спростування неправдивої інформації, неточної інформації 
в мережі ІНТЕРНЕТ майже не врегульоване.  

Необхідно зазначити, що на сьогодні зроблено великий крок у бік 
захисту особистих немайнових прав фізичної особи. Кожна особа має 
право звернутися до суду із захистом своїх прав. Тільки через суд особа 
може бути обмежена у дієздатності. Розвиток правової держави неминуче 
підштовхуватиме законодавця до вдосконалення нормативних актів, 
зокрема у тих сферах, які врегульовані недостатньо. Виділені нами сфери, 
які потребують подальшого врегулювання, рано чи пізно знайдуть своє 
повне відображення в нормативних актах нашої держави. 

Висновки. З огляду на вищевикладене ми дійшли висновків, що 
наразі українське цивільне законодавство потребує уточнень та 
доповнень щодо питань: оперування поняттям «усиновлювач»; ретельної 
регламентації права батьків на виховання дитини, які демонструють 
виключно свої майнові доходи; виправлення змісту 27 ст. Конституції й, 
нарешті, повного забезпечення права на життя; регламентації процедури 
евтаназії; ліквідації правової колізії щодо вікових рамок особи, яка 
претендує на інформацію про стан свого здоров’я; доповнення 
визначення поняття «безпорадний стан» психологічною складовою; 
розробки положень щодо заборон у випадках присвоєння імен та 
процесуальних спрощень цієї процедури; розлогого коментаря до змісту 
понять «честь» і «гідність» фізичної особи; детального опису процедури 
спростування неправдивої інформації або неточної інформації в мережі 
ІНТЕРНЕТ. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУТУ ПРЕДСТАВНИЦТВА В 
ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ 

  
Постановка проблеми. Відповідно до статей 1, 21 Господарського 

процесуального кодексу України підприємства установи й організації, 
інші юридичні особи (зокрема іноземні), громадяни, які здійснюють 
підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в 
установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької 
діяльності, є сторонами в судовому процесі – позивачами і відповідачами. 
Справи юридичних осіб у господарському суді ведуть їхні органи, що 
діють у межах повноважень, наданих їм законодавством та установчими 
документами, через свого представника. Керівники підприємств та 
організацій, інші особи, повноваження яких визначені законодавством 
або установчими документами, подають до господарського суду 
документи, що посвідчують їхнє посадове становище [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До змісту сутності 
інституту представництва в господарському процесі зверталися у своїх 
працях В.І. Горевий, А.М. Куліш, В.Д. Чернадчук, І.А. Балюк та інші. 

Формулювання мети статті. Метою даної статті є дослідження 
особливостей правової регламентації представництва в господарському 
судочинстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Представниками 
юридичних осіб можуть бути також інші особи, повноваження яких 
підтверджуються довіреністю від імені підприємства, організації. 
Довіреність видається за підписом керівника або іншої уповноваженої 
ним особи та посвідчується печаткою підприємства, організації. 
Повноваження сторони або третьої особи, від імені юридичної особи 
може здійснювати її відокремлений підрозділ, якщо таке право надане 
йому установчими або іншими документами [5, c. 37]. 

Громадяни можуть вести свої справи в господарському суді 
особисто або через представників, повноваження яких підтверджуються 
нотаріально. 

Визначення «представники сторін і третіх осіб» містить ст. 28 
Господарського процесуального кодексу України [1]. Норма названої 
статті викладена чітко, перелік осіб, які є представниками сторін у 
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господарському суді, є вичерпним. Така процесуальна норма 
узгоджується з нормами матеріального права. 

З 1 січня 2004 р. набули чинності Цивільний і Господарський 
кодекси України. Розглянемо поняття «представництво», яке пропонує 
глава 17 Цивільного кодексу України. 

Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу 
юридичної особи та з інших підстав, установлених актами цивільного 
законодавства. Звернімося спочатку до представництва власне 
громадянином як сторони (або третьої особи) у справах у господарському 
судочинстві. 

Людина, як учасник цивільних відносин, вважається фізичною 
особою, набуває прав та обов'язків і здійснює їх під своїм  
ім'ям [2, ст. 24, 28]. Людина – фізична особа має право на здійснення 
підприємницької діяльності за умови її державної реєстрації в порядку, 
встановленому законом [2, ст. 50]. Легалізація людини як суб'єкта 
підприємницької діяльності починається після державної реєстрації 
суб'єкта підприємницької діяльності – фізичної особи органом державної 
реєстрації, видачі свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта 
господарювання. 

У випадках, коли громадяни – суб'єкти господарювання ведуть свої 
справи в господарському суді особисто, при зверненні до господарського 
суду з позовною заявою або із запереченнями на позов такі особи повинні 
подавати копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта 
підприємницької діяльності. При здійсненні представництва в засіданнях 
господарського суду особисто, громадяни – суб'єкти господарювання 
мають надавати суду для ознайомлення оригінал свідоцтва про державну 
реєстрацію. 

Юридична особа – організація, створена і зареєстрована у 
встановленому законом порядку [2, ст. 92] – набуває цивільних прав та 
обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до 
установчих документів та закону. Цивільним кодексом встановлюються 
порядок створення, організаційно-правові форми, правовий статус 
юридичних осіб приватного права. Конституцією України та законом 
встановлюються порядок утворення та правовий статус юридичних осіб 
публічного права [4, c. 124]. 

Дані державної реєстрації юридичної особи – відомості про 
організаційно-правову форму юридичної особи, її найменування, 
місцезнаходження, органи управління, філії та представництва, мету 
установи, а також інші відомості, встановлені законом, – включаються до 
єдиного державного реєстру, відкритого для загального  
ознайомлення [2, ст. 89]. 
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При зверненні до господарського суду з позовною заявою або з 
запереченнями щодо позову інших осіб юридичній особі доцільно 
подавати належну копію документа про державну реєстрацію на 
підтвердження найменування, організаційно-правової форми, 
місцезнаходження юридичної особи. 

За організаційно-правовою формою юридичної особи 
господарський суд бачить, які документи є необхідними для 
підтвердження повноважень органу (керівника такого органу) 
здійснювати представництво юридичної особи в суді. 

Стаття 92 ЦК України встановлює, що юридична особа набуває 
прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до 
установчих документів та закону [2]. 

У ч. 2, ст. 57 ГК України міститься перелік даних, що мають бути 
зазначені в установчих документах [3]. З установчих документів 
зрозуміло, який орган управління або виконавчий орган юридичної особи 
наділений повноваженнями вести справи від імені юридичної особи в 
господарському суді чи уповноважувати інших осіб на ведення таких 
справ. Повноваження органів тих юридичних осіб, цивільна дієздатність 
яких виникає з огляду на закон, містить закон. 

Органи управління, виконавчі органи юридичних осіб очолюють 
керівники. Документами, що повинні надавати в судовому процесі 
керівники підприємств і організацій, повноваження яких визначені 
законодавством або установчими документами, є документи, які 
посвідчують їхнє посадове становище – посвідчення, наказ про 
призначення, протокол про обрання в порядку, визначеному установчими 
документами. 

Дані про прізвище, ім'я, по батькові керівника містить довідка, яка 
складається органом статистики за даними ЄДРПОУ. 

У разі, коли справи ведуть не особисто громадяни – суб'єкти 
господарювання, справи юридичних осіб – керівники, вони можуть 
вестися представниками за довіреностями. Представництво за 
довіреністю, як встановлює ст. 244 Цивільного кодексу України, 
ґрунтується на договорі або на акті органу юридичної особи [2]. 

Як наголошувалося, повноваження представників громадян у 
господарському суді підтверджуються нотаріально посвідченою 
довіреністю. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом 
або іншою юридичною особою, уповноваженою на це установчими 
документами, та скріплюється печаткою юридичної особи. 

При здійсненні повноважень сторони в господарському суді 
представникам доцільно мати документ, що посвідчує особу. 

У ст. 247 ЦК України йдеться про строк дії довіреності [2]. 
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Слід зазначити, що в господарському судочинстві суд приділяє 
чималу увагу строку дії довіреності, тобто терміну повноважень особи, 
якою здійснюється представництво юридичної особи у процесі. 

Обов'язковою є дата вчинення довіреності, позаяк, з огляду на зміст 
ч. 3, ст. 247 ЦК України, довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є 
нікчемною [2]. 

Довіреність представникам видають сторони (та треті особи) в 
судовому процесі – фізичні особи, юридичні особи, які в господарському 
процесі виступають як позивачі, відповідачі (або як треті особи). При 
оформленні довіреностей представників сторін (третіх осіб) сторонам 
(третім особам) необхідно враховувати норми статей 22, 26, 27 ГПК 
України [1] про права й обов'язки третіх осіб. Тобто в довіреності повинні 
чітко й повно викладатися права, якими сторона у справі наділила 
представника (всіма правами, передбаченими ст. 22 ГПК України [1], чи 
окремо визначеними правами). Помилковим є зазначення в довіреності 
такого формулювання представництва, як «представляти інтереси» без 
зазначення конкретних дій, як-от: знайомитися з матеріалами справи, 
робити з них витяги, знімати копії, брати участь у господарських 
засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти 
клопотання, давати усні та письмові пояснення господарському суду, 
наводити свої міркування з усіх питань, що виникають у ході судового 
процесу, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового 
процесу, оскаржувати судові рішення господарського суду в установленому 
Господарським процесуальним кодексом порядку тощо [4, c. 24]. 

У провадженні у справах про банкрутство громадяни – фізичні 
особи, зокрема ті, що не є суб'єктами господарювання, можуть виступати 
як кредитори щодо боржника. У разі, коли громадянин-кредитор 
самостійно веде свої справи в господарському суді у провадженні про 
банкрутство, він має надати господарському суду документ, що посвідчує 
його особу. 

Коли ж громадяни уповноважує інших осіб здійснювати 
представництво кредитора в судовому процесі у справах про банкрутство, 
нотаріально посвідчена довіреність, крім прав сторони, передбачених у 
ст. 22 Господарського процесуального кодексу України [1], може містити 
і перелік тих прав, якими наділений кредитор за Законом України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом», зокрема брати участь у зборах кредиторів, обирати комітет 
кредиторів тощо. 

Належна фахова підготовка представників сторін і третіх осіб, їхня 
компетентність, оформлені належними чином документи на 
підтвердження повноважень у справах у господарському суді є 
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обов'язковою вимогою до таких представників. 
Висновки. Отже, інститут представництва в господарському суді 

має важливе значення для господарського процесу в справах захисту 
суб’єктивних прав і законних інтересів сторін і третіх осіб, оскільки 
сприяє повному здійсненню їхніх процесуальних прав та обов’язків. 

Узагальнивши досліджені матеріали щодо здійснення 
представництва в господарському судочинстві, можна дати наступне 
визначення представництву в господарському процесі: це – діяльність 
представника при розгляді справи в судовому процесі, що здійснюється 
від імені особи, яку представляють із метою досягти для неї найбільш 
сприятливого рішення, а також для надання допомоги в реалізації своїх 
прав. Діяльність представника в господарському процесі складається з 
юридичних дій, які йому доручає здійснити особа, яку він представляє. 
Таким чином, представництво в господарському суді – це правовідношення, 
з огляду на яке одна особа (судовий представник) здійснює процесуальні дії в 
межах наданих йому повноважень від імені та в інтересах особи, яку він 
представляє (сторони, третьої особи), унаслідок чого безпосередньо для 
останнього виникають права й обов’язки [4, c. 127]. 

Як уже зазначалося, справи в господарському суді через 
представників можуть вести як організації, так і громадяни. Справи 
юридичних осіб у господарському суді ведуть їхні органи, що діють у 
межах повноважень, наданих їм законодавством та установчими 
документами, через свого представника. Керівники підприємств та 
організацій, інші особи, повноваження яких визначені законодавством 
або установчими документами, подають господарському суду документи, 
що посвідчують їхнє посадове становище. 

Представниками юридичних осіб можуть бути також інші особи, 
повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені підприємства, 
організації. Довіреність видається за підписом керівника або іншої 
уповноваженої особи та посвідчується печаткою підприємства, 
організації. Повноваження сторони або третьої особи від імені юридичної 
особи може здійснювати її відокремлений підрозділ, якщо таке право 
йому надане установчими чи іншими документами. 

Громадяни можуть вести свої справи в господарському суді 
особисто або через представників, повноваження яких підтверджуються 
нотаріально посвідченою довіреністю. 

Обсяг повноважень представника залежить від повноважень особи, 
яку представляють, і від того, які повноваження ця особа надала 
представнику. Тому процесуальні права й обов’язки представника з 
огляду на обсяг прав та обов’язків тієї особи, яку він представляє, і в 
межах повноважень, які закріплені в довіреності. При цьому в 
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представника відсутні самостійні процесуальні права й обов’язки. З 
огляду на це представника не можна вважати самостійним учасником 
господарського процесу.  
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ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВА 

ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД 
ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКОВОЇ ДУМКИ 

 
Вступ. Актуальною, на наш погляд, є тема дослідження 

О.І. Настіної «Європейські стандарти захисту права власності на землю», 
яка, за твердженням ученого, обумовлена необхідністю вироблення 
стандартів захисту права власності на землю в Україні на основі 
сформованої європейської правозастосовної практики та практики 
Європейського суду з прав людини зокрема.  

Проводячи аналіз практики Європейського суду з прав людини 
щодо захисту права власності на землю, дослідниця зауважує про те, що 
новизна її роботи полягає у проведенні наукового аналізу практики 
Європейського суду з прав людини щодо захисту права власності на 
землю та виведенні стандартів захисту такого права, які засновані на 
застосуванні Європейської конвенції про захист прав людини та основних 
свобод [1], адже окремого наукового дослідження застосування 
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європейських стандартів захисту права власності на землю в Україні ще 
не проводилося.  

За результатами проведеного дослідження О.І. Настіна підсумовує: 
«Зазначимо, що в контексті права Європейського союзу в регулюванні 
питань власності на землю державі дається широка свобода розсуду, 
включаючи визначення змісту права власності або обмеження його 
правочинності, що досить чітко простежується з правозастосовної 
практики Суду».  

Це положення означає, що Суд при вирішенні питання захисту 
майнових земельних прав прискіпливо оцінює, чи виважено 
правозастосовний акт, прийнятий національним судом, обмежує 
власність на землю, чи позбавляє власності і чи застосовує виправдані 
заходи обмеження права пропорційно легітимній меті.  

Принцип балансу приватних і публічних інтересів застосовується 
Судом для захисту земельних прав як фізичних, так і юридичних осіб. 
При цьому судовій оцінці піддається не тільки дія (бездіяльність) 
державних органів (у тому числі судів), а й виконання своїх зобов’язань 
приватними особами.  

Суд допускає, що держава може у виняткових випадках обмежувати 
приватні майнові права в ім’я підтримки публічного громадського 
порядку.  

Для формування усталених стандартів міжнародної 
правозастосовної практики захисту права власності на землю в Україні 
складною і поки ще не до кінця вирішеною проблемою є неоднакове, 
різне розуміння національним законодавцем та Судом сутності права 
власності, змісту, обсягу, глибини його порушень і, що важливо, – 
механізму захисту. Тому концепція розгляду Судом справ щодо земельної 
власності ґрунтується на дослідженні Судом фактів справи, вивченні 
національного законодавства, змісту положень права.  

Важливим є наявність чи відсутність загальноєвропейського 
консенсусу в цих питаннях щодо можливого порушення суті власності. У 
результаті з’являється прецедентна практика захисту земельної власності 
в Європейському суді з прав людини, яка може впливати і впливає на 
формування національної судової практики у сфері захисту права 
власності на землю в Україні [2].  

Результати дослідження. Законами України «Про державний 
земельний кадастр» [3] та «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» [4] передбачено ведення електронних 
реєстрів земельних ділянок та прав власності на них. Це, по суті, 
унеможливлює втрату документа, що посвідчує право власності на 
земельну ділянку, з такими наслідками, як невизнання права власності на 
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земельну ділянку особи, яка втратила документ. Адже за цими законами 
точне місце розташування земельних ділянок фіксується в Державному 
земельному кадастрі, а право власності на неї посвідчується записом у 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.  

У науковій розвідці О.П. Кулинич досліджуються особливості 
застосування інституту визнання права власності на земельні ділянки в 
Україні в умовах формування електронних реєстрів нерухомості. 
Автором доводиться, що протягом останніх 20 років земельні ділянки 
надавалися з різним ступенем точності і при внесенні відомостей про них 
в електронні реєстри мають місце випадки накладення земельних ділянок.  

Дослідником формулюється висновок, що у зв’язку з накладенням 
земельних ділянок їх власники стикатимуться з оспоренням та 
невизнанням набутих прав на такі ділянки, тому застосування норм 
цивільного права [5] щодо визнання прав власності на земельні ділянки як 
засобу їх захисту набуває особливої актуальності.  

Підсумовуючи результати свого дослідження, О.П. Кулинич 
констатує, що викладене вище дає підстави для прогнозу про те, що в 
найближчі кілька років норми інституту визнання права власності на 
земельні ділянки активно використовуватимуться для цивільного захисту 
набутих прав власності на земельні ділянки їх власниками, судами та 
іншими органами влади України [6–9]. 

За твердженням Я.М. Романюка, земельні відносини в Україні, як і в 
будь-якій іншій державі, мають особливі правові ознаки, а їх регулювання 
викликає підвищену увагу держави та суспільства передусім у зв’язку зі 
специфікою землі як об’єкта матеріального світу та цивільного права [10]. 

Висновки. Досліджуючи окремі аспекти застосування ст. 1 
Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод та гарантії захисту права власності на землю, 
Я.М. Романюк зауважує: «Підсумовуючи викладене, можна констатувати, 
що судам належить важлива роль у захисті прав і законних інтересів не 
лише громадян, юридичних осіб, а й держави та територіальних громад у 
земельних правовідносинах, у тому числі до компетенції судів належить і 
розгляд процесуальних звернень, спрямованих на задоволення суспільної 
потреби у відновленні законності при вирішенні суспільно значущого 
питання про безоплатну передачу земельної ділянки з державної чи 
комунальної власності у приватну.  

Разом із тим у таких спорах безумовно наявний конфлікт між 
публічними, суспільними та приватними особистими інтересами, що 
потребує при здійсненні правосуддя як правильного та однакового 
застосування судами норм національного законодавства, так і зваженого, 
грамотного та обґрунтованого застосування приписів Конвенції, 
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протоколів до неї й правильного застосування прецедентної практики 
Європейського суду з прав людини» [10]. 
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АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА У ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ 

УКРАЇНИ 
 

Постановка проблеми. Необхідність дослідження обумовлена тим, 
що при правовому регулюванні акціонерного товариства залишаються 
колізії в законодавстві України. Акціонерне товариство є достатньо 
поширеною організаційно-правовою формою суб'єкта господарювання в 
Україні. Адже створення саме акціонерного товариства дозволяє 
об'єднати майно та зусилля необмеженої кількості осіб для здійснення 
господарської діяльності, легко залучити додатковий капітал інших осіб 
для досягнення певної мети, рівномірно розподілити ризики від 
здійснення господарської діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми доктринального 
розуміння природи акціонерних товариств досліджували такі відомі 
науковці, як В.С. Щербина, В.М. Гайворонський, О. Бойко,  
О. Подцерковний та інші. 

Формулювання мети статті. На підставі аналізу чинних норм 
цивільного та господарського законодавства, яке регулює правові аспекти 
функціонування акціонерних товариств, можна виділити ознаки дуалізму 
правового регулювання відповідних відносин. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «акціонерне 
товариство» закріплюється в ЦК України, ГК України та Законі України 
«Про акціонерні товариства». Згідно із ч.1 ст. 152 ЦК України акціонерне 
товариство – господарське товариство, статутний капітал якого поділено 
на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, 
корпоративні права за якими посвідчуються акціями [2]. Таке ж 
визначення поняття акціонерного товариства міститься в ч. 1 ст. 3 Закону 
України «Про акціонерні товариства». Щодо ГК України, то в ч.2 ст. 80 
дається інше, більш детальніше, визначення: акціонерним товариством є 
господарське товариство, яке має статутний капітал, поділений на 
визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе 
відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери 
несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, у межах 
вартості належних їм акцій [3]. 
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Отже, можна зазначити, що поняття акціонерного товариства, яке 
закріплюється в ч.2 ст. 80 ГК України, розкриває більш повну сутність 
акціонерного товариства, ніж це передбачено ч.1 ст. 152 ЦК України та ч. 
1 ст. 3 Закону України «Про акціонерні товариства», які у визначенні 
акціонерного товариства замість терміна «акцій» вживають термін 
«частка», що робить дане поняття дещо схожим з іншими поняттями – 
«товариство з обмеженою відповідальністю» і «товариство з додатковою 
відповідальністю». Тому вважаємо, що необхідно закріпити в ЦК 
України, ГК України та Законі України «Про акціонерні товариства» одне 
визначення поняття акціонерного товариства, яке міститься в ГК України. 

Із прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства» було 
здійснено поділ акціонерних товариств у цьому законі за типом на 
публічні та приватні акціонерні товариства. Також цим законом були 
внесені відповідні зміни до ЦК України, згідно з якими було доповнено 
статтю 152 новою частиною 6, де відповідно розподілили акціонерні 
товариства на типи, які зазначені вище (абз. 5 підп. 1 п. 3 розділу XVII 
Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про акціонерні 
товариства»). До прийняття даного закону існував розділ акціонерних 
товариств на відкриті та закриті акціонерні товариства. Законом України 
«Про акціонерні товариства» була виключена ст. 81 ГК України, яка 
закріплювала види акціонерних товариств (відкриті та закриті). Тому на 
цей час у ГК України немає поділу акціонерних товариств взагалі, що не є 
прийнятним для положень про акціонерні товариства в ГК України. Отже, 
ГК України потребує відповідних змін, які є в ЦК України, щодо 
закріплення типів акціонерних товариств як базисних положень 
регулювання акціонерних товариств; 

Акціонерне товариство, як юридична особа, повинне мати своє 
найменування (повне та скорочене). Відповідно до ч. 4 ст. 3 Закону 
України «Про акціонерні товариства» повне найменування акціонерного 
товариства українською мовою має містити назву його типу (публічне чи 
приватне) й організаційно-правової форми (акціонерне товариство). 
Товариство може мати скорочене найменування українською мовою, 
повне та скорочене найменування іноземною мовою (мовами) [4]. Згідно 
із ч. 3 ст. 152 ЦК України найменування акціонерного товариства має 
містити його найменування і зазначення того, що товариство є 
акціонерним [2]. Як бачимо, у ЦК України взагалі відсутній розподіл 
найменування акціонерного товариства на повне та скорочене, що робить 
регулювання товариства неповним та потребує узгодження із ч. 4 ст. 
3 Закону України «Про акціонерні товариства». Щодо ГК України, то він 
у ч. 6 ст. 82 містить загальні положення про найменування (не виділяючи 
при цьому повне та скорочене), які стосуються всіх господарських 
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товариств, та окремі положення для повних і командитних товариств. 
Отже, у ГК України відсутня спеціальна норма, яка б установлювала 
найменування (повне та скорочене) саме для акціонерних товариств, тому 
це потребує уваги з боку законодавця щодо внесення необхідних змін до 
ГК України. На практиці у використанні повного найменування 
акціонерного товариства, наприклад, у статуті товариства, свідоцтві про 
право власності на нерухоме майно та ін. не виникає питань.  

Установчим документом акціонерного товариства є його статут, 
відповідно до положень ч.1 ст. 13 Закону України «Про акціонерні 
товариства», ч.1 ст.154 ЦК України та ч.1 ст.82 ГК України. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних 
осіб на підставі модельного статуту» від 21 квітня 2011 р. за №3262-VI 
(далі Закон України за №3262-VI) було доповнено статтю 82 ГК України 
новою частиною 10, де в абз. 1 зазначається, що господарське товариство 
може створюватися та діяти на підставі модельного статуту в порядку, 
визначеному законом. 

Відповідно до абз. 7 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15 травня 
2003 р. за №755-
затверджений Кабінетом Міністрів України, який використовується для 
створення та провадження діяльності юридичних осіб відповідних 
організаційно-правових форм, містить установлені законом правила, що 
регулюють правовий статус, права, обов'язки та відносини, які пов'язані зі 
створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності 
відповідних юридичних осіб. 

На підставі аналізу поняття «модельного статуту» можна зробити 
висновок, що, якщо юридична особа створюється на підставі модельного 
статуту, учасники взагалі не затверджують індивідуальний статут (навіть 
такий, що збігається з модельним), а всі ознаки, що індивідуалізують 
юридичну особу, мають міститися в рішенні про створення. Тобто 
фактично юридична особа працює без індивідуального статуту. Також 
законодавець, визначаючи термін «модельний статут», характеризує його 
як типовий установчий документ. Щодо типового статуту, незважаючи на 
його наявність, учасники юридичної особи мають затвердити 
індивідуальний статут, керуючись при цьому обов'язковими чи 
рекомендаційними положеннями типового статуту. Таким чином, 
модельний статут не може містити жодних індивідуалізуючих ознак. 
Тому модельний статут і типовий статут це різні поняття. Законодавець, 
який визначив поняття «модельний статут», повинен виключити слово 
«типовий» у даному понятті для того, щоб усунути конфлікти, які будуть 
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виникати на практиці щодо розуміння цього поняття, коли Кабінет 
Міністрів України затвердить модельні статути. 

Якщо господарське товариство створюється та діє на підставі 
модельного статуту в рішенні про його створення, яке підписується всіма 
засновниками, зазначаються відомості про вид товариства, його 
найменування, місцезнаходження, предмет та мету діяльності, склад 
засновників та учасників, розмір статутного (складеного) капіталу, розмір 
часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також 
інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту 
(абз. 2 ч. 10 ст. 82 ГК України). 

Закон України за №3262-VI не передбачає внесення змін до Закону 
України «Про акціонерні товариства» щодо створення саме акціонерного 
товариства на підставі модельного статуту. Тобто законодавець не мав 
наміру поширювати дію модельного статуту на акціонерні товариства, 
але, згідно з абз. 1 ч. 10 ст. 82 ГК України, господарське товариство може 
створюватися та діяти на підставі модельного статуту в порядку, 
визначеному законом. Акціонерне товариство відноситься до 
господарських товариств на підставі ч. 1 ст. 80 ГК України, ч. 2 ст.  
113 ЦК України, тому це дає підстави вважати, що модельний статут 
може поширюватися на акціонерне товариство і законодавцем. Вважаємо, 
що найближчим часом будуть внесені відповідні зміни до Закону України 
«Про акціонерні товариства» щодо створення та дії акціонерного 
товариства на підставі модельного статуту. 

При виборі норм, які будуть застосовуватися до регулювання 
акціонерного товариства, необхідно керуватися спеціальними нормами 
(тобто ГК України та Законом України «Про акціонерні товариства») 
законодавства, а не загальними нормами (ЦК України), але взагалі не 
враховувати їх також не можна. Погодимося з думкою видатного ученого 
професора О. Подцерковного, який пропонує вирішити проблеми, які 
виникають під час регулювання однорідних відносин, шляхом 
застосування принципу співвідношення загального та спеціального 
закону. ЦК України може застосовуватися у сфері 
приватногосподарських відносин у межах, які не суперечать нормам ГК 
України, тому що в іншому випадку виключається особливість 
регулювання майнових відносин у сфері господарювання, передбачена 
самим ЦК України. Співіснування загального та спеціального закону 
було, є і буде. Інакше неможливо побудувати сучасну правову  
систему [1; 2; 5, c.8]. 

Висновки. Таким чином, у правовому регулюванні діяльності 
акціонерних товариств необхідно звертатися до принципів 
співвідношення загального та спеціального закону, які на практиці 
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застосування унеможливлять виникнення спорів щодо функціонування 
акціонерних товариств. Багато проблем виникає у правозастосовній 
практиці у зв'язку з неоднаковим внесенням змін законодавцем до тих 
нормативно-правових актів, які стосуються акціонерних товариств. Тому 
законодавець повинен ретельніше підходити до внесення змін, при цьому 
він має визначити усі нормативно-правові акти, які стосуються даного 
питання. 

У ГК України необхідно закріпити базисні положення щодо 
діяльності акціонерних товариств, а в ЦК України – виключити 
положення про акціонерні товариства, тому що предметом регулювання 
ЦК України є суспільні відносини у сфері задоволення особистих 
немайнових та майнових потреб фізичних і юридичних осіб, на відміну 
від ГК України, предметом регулювання якого є суспільні відносини, які 
виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності 
між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами й іншими 
учасниками відносин у сфері господарювання. 
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ПРОБЛЕМИ ВІДНЕСЕННЯ ГАРАНТІЇ ДО ВИДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
  

Постановка проблеми. Одним з актуальних питань реформування 
правової системи України, безумовно, є питання вдосконалення правових 
засобів забезпечення виконання договірних зобов’язань. Невиконання 
зобов’язань, як громадянами, так і суб’єктами господарської діяльності у 
сфері договірних відносин в Україні, на жаль, стало звичним явищем. 
Широкого розповсюдження набуло порушення своїх зобов’язань 
продавцями та покупцями, замовниками та підрядниками, 
позичальниками, перевізниками, орендарями та ін. Сьогодні кредитор 
зацікавлений у таких засобах забезпечення зобов’язань, які б найбільшою 
мірою враховували його інтереси за участю конкретного боржника та за 
конкретних обставин. Необхідно в сучасних досить складних умовах 
знайти ефективні правові механізми, які б надійно та з урахуванням 
певних обставин забезпечували виконання зобов’язань боржниками, чим 
сприяли б стабілізації української економіки та нормалізації політичної 
ситуації у країні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні положення 
щодо правового регулювання гарантії, як засобу забезпечення виконання 
зобов'язань, є надзвичайно актуальними та обумовлюють необхідність 
відповідних наукових досліджень. Так, зокрема, засоби забезпечення 
виконання зобов'язань уже досліджували у своїх працях Л.О. Єсіпова, 
Ю.В. Петровський, T.B. Боднар, П.Д. Петренко, В.М. Слома,  
І.О. Проценко та ін. 

Формулювання мети статті. Метою цієї статті є аналіз проблем 
теорії і практики віднесення гарантії до видів забезпечення виконання 
зобов'язань. 

Виклад основного матеріалу. Новий Цивільний кодекс України 
здійснив значний крок у регулюванні забезпечувальних відносин, 
запровадивши у главі 49 загальні положення про забезпечення виконання 
зобов’язань. У загальних положеннях законодавець, по-перше, назвав 
існуючі види забезпечення виконання зобов’язань – неустойку, поруку, 
гарантію, заставу, при тримання, завдаток, по-друге, запровадив 
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обов’язкову письмову форму для забезпечувального зобов’язання, 
недодержання якої тягне нікчемність правочину щодо забезпечення 
виконання зобов’язання, по-третє, передбачив, що договором або законом 
можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов’язань, 
крім зазначених у ч. 1 ст. 546 ЦК, по-четверте, встановив залежність 
дійсності забезпечувального зобов’язання від дійсності основного 
зобов’язання, виконання якого забезпечує забезпечувальне зобов’язання. 
З огляду на останнє слід зазначити, що в доктрині цивільного права вже 
давно є загальновизнаним положення про додатковий, залежний, 
характер забезпечувальних зобов’язань щодо основного зобов’язання. 
Більше того, акцесорність вважається визначальною рисою видів 
забезпечення виконання зобов’язань, саме з нею пов’язується 
неможливість самостійного існування забезпечень, вказується на їх 
несамоцінність. Справді, забезпечувальне зобов’язання існує лише тому, 
що існує основне зобов’язання. Забезпечувальне зобов’язання виникає 
виключно з метою забезпечити виконання основного зобов’язання і, 
відповідно, безпосередньо пов’язане з недійсністю і припиненням 
останнього. У зв’язку з цим непорозуміння критику викликає назва ст. 
562 ЦК «Незалежність гарантії від основного зобов’язання». У цій статті 
законодавець, вказуючи, що зобов’язання гаранта перед кредитором не 
залежить від основного зобов’язання (його припинення або недійсності), 
зокрема тоді, коли в гарантії міститься посилання на основне 
зобов'язання, відступає від традиційного підходу до поняття 
забезпечувальних зобов’язань. Віднесення нової незалежної гарантії до 
видів забезпечення виконання зобов’язань викликає багато непорозумінь і 
спорів. Питання про те, наскільки незалежна гарантія від основного 
зобов’язання і чи незалежна вона насправді, сьогодні становить предмет 
дискусій науковців і в теорії права. Висновки, до яких доходять 
дослідники, досить суперечливі. Так, М. І. Брагінський і  
В. В. Вітрянський наголошують, що дотримуються позиції про банківську 
гарантію як новий для вітчизняного законодавства самостійний спосіб 
забезпечення виконання зобов’язань. З точки зору Є. А. Павлодського 
незалежність гарантії від основного зобов’язання робить її віднесення до 
способів забезпечення виконання зобов’язань дуже вже хитким. Учений 
вважає, що для цього не більше підстав, ніж, наприклад, при страхуванні 
ризику неповернення позики. У разі недійсності основного зобов’язання 
гарантія, на відміну від поруки, застави та інших видів забезпечення 
виконання зобов’язань, зберігає силу, а гарант може бути притягнений до 
відповідальності перед кредитором. Незалежність гарантії від основного 
зобов’язання знаходить вияв і в тому, що сплив строку позовної давності 
за зобов’язанням, забезпеченим гарантією, не тягне спливу строку дії 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

165 
 

зобов’язання, що випливає з гарантії.  
Напевно, не існує такої правової системи, яка повністю 

унеможливила б невиконання зобов'язань. Водночас у цьому напрямку 
державою робляться спроби захистити добросовісного учасника 
правовідносин від його недобросовісного контрагента. Крім того, під час 
здійснення господарської діяльності жоден учасник господарських 
відносин не застрахований від фінансових, виробничих криз, за яких 
виконання господарського зобов'язання ставиться під сумнів. Саме 
гарантія є тим засобом виконання господарських зобов'язань, що може 
оптимально мінімізувати ризик здійснення господарської діяльності в 
Україні. Інститут гарантійного зобов'язання набуває дедалі ширшого 
поширення на практиці, проте ефективність його використання 
гальмується певними недоліками законодавства у цій сфері, існуючі 
колізії не дозволяють конкретизувати його правову природу, 
спостерігається відсутність узагальненої судової практики та 
рекомендацій щодо застосування даного інституту. Необхідність 
розвитку засобів стимулювання інвестицій в економіку держави роблять 
дослідження різноманітних питань, пов'язаних із вказаним засобом 
забезпечення виконання зобов'язання, актуальними з теоретичної та 
практичної точки зору. 

У науці господарського права під способами забезпечення 
зобов'язань прийнято розуміти особливі засоби додаткового 
стимулювання належного виконання зобов'язань боржником, а у випадку 
невиконання ним своїх зобов'язань – засоби задоволення законних вимог 
кредитора [1, с. 581]. 

При цьому комплексний підхід до визначення гарантії 
запропонував К.Ю. Молодик, за яким гарантія – це спосіб забезпечення 
виконання зобов'язань, відповідно до якого гарант, на підставі вчиненого 
ним у письмовій формі одностороннього правочину (видачі гарантії), 
зобов'язаний сплатити обумовлену грошову винагороду бенефіціару, який 
протягом строку дії гарантії в належному місці та спосіб надав гарантові 
передбачені умовами гарантії документи, з яких припускається 
порушення забезпеченого гарантією обов'язку принципала перед 
бенефіціаром за відсутності явних доказів навмисного введення 
бенефіціаром в оману гаранта щодо факту настання гарантійного випадку 
[2, с. 24]. Судова практика притримується також позиції щодо 
односторонності зобов'язання гарантії [3, с. 582]. Водночас деякі науковці 
наголошують на концепції виникнення гарантійного зобов'язання із трьох 
правочинів, наприклад угоди щодо надання банківської гарантії (що 
укладається між принципалом і гарантом), одностороннього правочину 
щодо видачі банківської гарантії (що здійснюється гарантом на виконання 
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вказаної вище угоди), одностороннього правочину з боку бенефіціара, що 
свідчить про прийняття гарантії [4, с. 129; 5, с. 121]. Ю.В. Петровський 
наголошує на тому, що банківська гарантія є складними за своїм 
юридичним змістом правовідносинами, які не зводяться до одного 
зобов'язання гаранта перед бенефіціаром, а включають у себе цілий 
комплекс зобов'язань між учасниками відносин за банківською  
гарантією [6, с.10]. 

Із вищезазначеним не можемо погодитися, оскільки зобов'язання 
гаранта перед бенефіціаром виникає саме з видачі гарантії як 
одностороннього правочину, а не з договору про видачу гарантії. Якщо 
визнавати повну залежність гарантії від договору про видачу гарантії, то 
зазначене суперечитиме інтересам бенефіціара, який у такому випадку 
нестиме ризик неможливості здійснення своїх прав за гарантією саме 
через стан відносин гаранта й принципала. Таким чином, у господарській 
сфері гарантія, по суті, є письмовим одностороннім зобов'язанням 
гаранта, прийнятим стосовно якої-небудь особи (бенефіціара) за 
доручення іншої особи (принципала), на забезпечення виконання 
останнім своїх зобов'язань перед бенефіціаром. 

Свого часу Т.В. Боднар зауважила, що забезпечувальна функція 
гарантії полягає в її забезпечені належного виконання принципалом своїх 
зобов'язань перед бенефіціаром (основного зобов'язання) [7, с. 144]. 

Зазначимо, що Господарський кодекс (далі – ГК) України [8] не 
містить визначення поняття гарантії як засобу забезпечення виконання з 
відповідним відсиланням до положень Цивільного кодексу (далі – ЦК) 
України (ч. 1 ст. 199) [9]. ЦК України передбачає, що за гарантією банк, 
інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед 
кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого 
обов'язку (ч. 1 ст. 560). Таким чином, законодавча дефініція гарантії 
зводить її сутність до родового поняття – банківської гарантії. До речі, 
формулювання терміна банківської гарантії міститься і в законодавстві 
країн-сусідів, наприклад Республіки Білорусь (Банківський кодекс, 
Цивільний кодекс), Російської Федерації (Цивільний кодекс). Ст. 200 ГК 
України мас назву «Банківська гарантія», при цьому в тексті цієї статті 
зазначається, що гарантія є специфічним засобом забезпечення виконання 
господарських зобов'язань шляхом письмового підтвердження 
(гарантійного листа) банком, іншою кредитною установою, страховою 
організацією (банківська гарантія) про задоволення вимог уповноваженої 
сторони розміром повної грошової суми, зазначеної в письмовому 
підтвердженні, якщо третя особа (зобов'язана сторона) не виконає вказане 
в ньому певне зобов'язання або настануть інші умови, передбачені у 
відповідному підтвердженні. 
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Вищезазначене свідчить про закріплення законодавцем різної 
термінології у процесі визначення одного й того ж засобу забезпечення 
виконання зобов'язань – гарантії. 

Однією з проблем для застосування гарантії на практиці, на яку 
постійно звертають увагу науковці [2, с. 25; 10, с. 94–95; 11, с. 122], є 
встановлення ЦК України та ГК України різного переліку осіб, що 
можуть виступати гарантами. Так, за ЦК України суб'єктами гарантійних 
відносин є: гарант (банк, інша фінансова установа чи страхова 
організація), бенефіціар (кредитор за основним зобов'язанням) та 
принципал (боржник за основним зобов'язанням). ГК України встановлює 
інший суб'єктний склад гарантійних відносин: гарант – банк, інша 
кредитна установа, страхова організація; уповноважена сторона та третя 
особа (зобов'язана сторона). Отже, спостерігається термінологічна 
неузгодженість у переліку осіб, які мають право бути гарантами. 

Зокрема, відповідно до ст. 1 Закону України «Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», фінансова 
установа – юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи 
кілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з 
наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та 
внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До 
фінансових установ належать банки, кредитні спілки, страхові компанії та 
інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання 
фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, – інших 
послуг (операцій), пов'язаних з наданням фінансових послуг [12]. 

Не зрозуміло, чим керувався законодавець, надаючи право 
страховим організаціям видавати гарантії, оскільки у п. 20 ч. 4 ст. 6 
Закону України «Про страхування» йдеться про можливість здійснення 
страховими організаціями добровільного страхування у вигляді 
страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій, що не 
відповідає суті самих гарантійних відносин [13]. 

Висновки. Вважаємо що, виділення таких специфічних суб'єктів, 
що можуть виступати гарантами, як кредитна установа та страхова 
організація є некоректним, у зв'язку з чим слід привести у відповідність 
норми ЦК та ГК України. Проте, наприклад, страхова організація може 
виступати в гарантійних відносинах в особі уповноваженої сторони 
(бенефіціара) чи зобов'язаної сторони (принципала). Хоча навіть на рівні 
дисертаційних досліджень можемо зустріти положення щодо 
правильності виділення спеціальних суб'єктів-гарантів – банків, 
кредитних установ, страхових організацій [14, с. 114]. 

Попри те, що інститут гарантії переважно врегульований нормами 
цивільного законодавства, механізм його застосування у сфері 
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господарської діяльності характеризується певною специфікою. Серед 
гарантій, як специфічних засобів виконання господарських зобов'язань, 
слід виділи банківську та державну гарантію. Потребують уваги 
законодавця питання визначення кола суб'єктів, що вступають у 
гарантійні відносини, зокрема, пов'язаних з особою гаранта. 

Якщо сторони мають намір використовувати як забезпечення 
банківську гарантію, то її текст повинен ясно висловлювати волю гаранта 
платити на вимогу незалежно від правовідносин за основним договором. 
В іншому випадку банківська гарантія легко перетворюється на поруку, 
що принципово змінює правовий зв’язок між учасниками. Оскільки 
банківська гарантія сама по собі не є акцесорним зобов’язанням, немає 
підстав відносити її до способів забезпечення виконання зобов’язань. 
Отож, такий висновок заслуговує на підтримку, бо є цілком логічним. 
Адже всі протиріччя щодо правового становища нової гарантії пов’язані 
зі сприйняттям її як одного з видів забезпечень. Якщо гарантія є одним з 
видів забезпечення виконання зобов’язань, то це акцесорне, залежне 
зобов’язання, що має поділяти долю основного. Якщо ж, характеризуючи 
сутність гарантії, її головну особливість вбачають у незалежності, то 
остання не може мати акцесорного характеру, який притаманний іншим 
забезпеченням. Отже, лише всебічне дослідження гарантійних відносин, 
складовою яких є власне гарантія, дозволить зробити висновок щодо її 
юридичної природи та визначити місце гарантії серед інших 
забезпечувальних заходів. 
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ПРИНЦИПИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМИ 
ТЕОРЕТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Постановка проблеми. Проблема визначення переліку та змісту 
принципів тієї чи іншої галузі права завжди знаходилася в центрі уваги 
учених-юристів. Не були винятком і принципи господарського права, які 
історично склалися й неодноразово розглядалися в юридичній науці 
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радянського періоду [1, с. 89; 2, с. 26]. Безумовно, принципи, на яких 
ґрунтується господарське право України, докорінно відрізняються від 
принципів господарського права періоду соціалістичного 
господарювання, до яких відносили єдність політичного і господарського 
керівництва, ведення господарської діяльності на основі соціалістичної 
власності, демократичний централізм, плановість, господарський 
розрахунок, постійне удосконалення форм і методів керівництва 
економікою, соціалістичну законність у господарських відносинах  
[3, с. 24]. Зміни, що відбулися у формуванні принципів господарського 
права (зокрема, в їхніх назвах і змісті), зумовлені передусім 
трансформацією відносин власності в нашій країні, зменшенням впливу 
держави на діяльність суб'єктів господарювання, орієнтацією на побудову 
ринкової економіки і, відповідно, впровадженням ринкових інструментів, 
застосування яких в умовах планової соціалістичної економіки з її 
адміністративно-командною системою управління було просто 
неможливим. Попри те, що принципи господарського права, як загальні 
керівні засади, що визначають характер організації діяльності суб'єктів 
господарювання та інших учасників господарських відносин, сприяють 
з'ясуванню суті і значення тих чи інших норм господарського 
законодавства, їхньому правильному тлумаченню і застосуванню, 
вирішенню питань у разі відсутності відповідної норми [4, с. 14], стан 
наукових досліджень принципів господарського права на сьогодні не 
можна визнати задовільним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто згадати, що перші 
дослідження принципів права з’явились у другій половині 40-х років  
ХХ ст., і цей процес триває досі, а інтерес науковців до цієї проблеми 
продовжує зростати. Перехід України до ринкової економіки, інтеграція її 
у світове товариство економічно розвинених країн вимагають приведення 
національного законодавства до рівня світових стандартів. 
Загальнотеоретичні аспекти поняття принципів права були предметом 
дослідження у працях С. С. Алексєєва, А. М. Васильєва, Л. Я. Гінцбурга, 
М. І. Дембо, Р. З. Лівшиця, О. А. Лукашової, А. В. Міцкевича,  
П. М. Рабіновича, О. Ф. Скакун, К. П. Уржинського, Л. С. Явича та 
багатьох інших. Ґрунтовну розробку принципи права отримали у 
фундаментальній праці А. М. Колодія «Принципи права». Окрім цього, 
проведені дисертаційні дослідження Т. І. Фулей, О. Я. Лаврів, у яких 
автори вивчали як закономірності становлення й розвитку сучасних 
загальнолюдських принципів права, так і теоретичні проблеми системи 
принципів трудового права України та ін. Попри важливість внеску 
учених у дослідження такої багатогранної проблеми, як принципи права 
не можна не звернути увагу на те, що в цій сфері результати дослідження 
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є спірними і зараз залишаються «відкритими» питання їхньої сутності. 
Дана проблема зумовлює виняткову актуальність та необхідність 
комплексного дослідження також з позицій того, що вона є 
основоположною в розвитку всього права.  

Формулювання мети статті. Метою статті є дослідження проблем 
теоретичного визначення принципів у цілому та безпосередньо принципів 
господарського права.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «принцип» 
походить від латинського слова «principium», яке означає «начало, 
основа». Водночас принцип – це те, що лежить в основі певної теорії 
науки, внутрішнє переконання людини, основне правило поведінки.  

За В. І. Далем слово «принцип» означає наукове чи моральне 
начало, основу, правило, від якого не відступають. У правовій доктрині 
під час визначення поняття принципів права науковці вживають такі 
категорії, як вихідні теоретичні положення, основні, керівні засади (ідеї), 
загальні нормативно-керівні положення, провідні засади, закономірність, 
сутність, система координат тощо. Багато категорій є однорідними. Тому 
принципи – це загальні, керівні (основні, головні, відправні, вихідні 
теоретичні, загальні нормативно-керівні, спрямовуючі) положення. Під 
час визначення поняття принципів права можна виділити дві концепції, 
які сформувались у правовій доктрині. Згідно з першою концепцією, що 
побудована на теорії позитивізму, принципи права – це ідеї, теоретичні, 
нормативно-керівні положення того чи іншого виду людської діяльності, 
які конкретизуються у змісті правових норм та об’єктивно зумовлені 
матеріальними умовами існування суспільства. Прихильниками такої ідеї 
є Л. С. Явич, А. М. Васильєв, В. М. Ронжин та інші. Відповідно до другої 
концепції, яка бере початок від ідеї природного права, принципи права 
розуміють як керівні ідеї, об’єктивно властиві праву відправні начала, 
незаперечні вимоги (позитивні зобов’язання), які ставлять до учасників 
суспільних відносин з метою гармонійного поєднання індивідуальних, 
групових і громадських інтересів та визначають зміст і спрямованість 
правового регулювання, відображають найважливіші закономірності 
соціально-економічної формації. Дотримуються такого розуміння 
принципів права О. Ф. Скакун, П. М. Рабінович, В. А. Козлов,  
К. Є. Ліванцев, Ю. А. Ведерніков, В. С. Грекул та інші. Враховуючи всі 
напрацювання в науковій літературі, принципи права А. І. Денисов,  
В. Л. Козлов, К. Є. Ліванцев розглядають як поняття, що виражають 
сутність історичного типу права; П. М. Рабінович, О. В. Смирнов,  
О. Ф. Скакун указують, що принципи – це категорія об’єктивна;  
С. С. Алексєєв, О. А. Лукашова, Р. З. Лівшиць, В. І. Нікітінський,  
М. С. Малеїн вважають, що це сфера правосвідомості, правової ідеології 
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й науки; В. Ф. Тараненко вказує на те, що принципи права – це норми, які 
мають більш важливе значення; В. І. Прокопенко визначає принципи 
права як основні суб’єктивні права та обов’язки. Ми вважаємо, що, З 
огляду на природничі ідеї виникнення права, неприйнятне ототожнення 
принципів права й норм права та недопустиме їхнє визначення через 
суб’єктивні права та обов’язки [11, с. 74]. 

Нічим не обґрунтоване ототожнення поняття «принципи 
господарського права» зі схожими, проте не тотожними поняттями – 
«загальні принципи господарювання» та «принципи правового 
регулювання господарської діяльності» [5, с. 37]. Іншими авторами також 
пропонується розглядати як принципи господарського права, закріплені у 
ст. 6 ГК України основні принципи господарювання [6, с. 25]. Мають 
місце і безпідставні ототожнення інших подібних понять. Так, 
С.Й. Кравчук, досить довільно відтворюючи сформульовані в літературі 
ознаки господарського законодавства [7, с. 36], відносить до принципів 
господарського законодавства наступне: застосування комплексності 
нормативних актів; використання для вирішення господарських питань 
одногалузевих нормативних актів; регулювання діяльності множинності 
галузей економіки України; поєднання господарських питань із 
комерційним правом інших країн та міжнародними договорами [8, с. 8]. В 
іншій своїй праці він ці ж «принципи», які насправді є ознаками 
господарського законодавства і принципами, на яких здійснюється 
поєднання господарського законодавства України з комерційним правом 
інших країн та міжнародними договорами з господарських  
питань [7, с. 36], іменує вже принципами господарського права [9, с. 8].  

Ще один із зазначених аспектів – визначення переліку (кола) 
принципів господарського права – також є дискусійним. Так, ще до 
прийняття Господарського кодексу України. Г.Л. Знаменський відніс до 
основних принципів господарського права такі принципи, як:  

– свобода підприємницької діяльності, ініціативи і підприємливості в 
рамках суспільного господарського порядку; 

– свобода руху капіталу,товарів і послуг;  
– рівний захист державою прав усіх суб'єктів господарювання;  
– демонополізація економіки і розвиток добросовісної конкуренції;  
– обмеження втручання державних органів у господарські відносини;  
– забезпечення народногосподарських (національних) інтересів 

шляхом державної підтримки науково-технічного прогресу;  
– державний і суспільний захист інтересів споживача;  
– декриміналізація і детінізація економіки;  
– забезпечення правопорядку і законності в господарській 

діяльності.  
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Висновки. Викладені в цій статті судження щодо переліку 
основних галузевих принципів господарського права, їхнього 
найменування та змісту ґрунтуються на положеннях Конституції України 
та ГК України. Відповідні проблеми потребують поглибленого 
теоретичного дослідження з тим, щоб не лише сформулювати певні 
пропозиції законодавцеві щодо закріплення принципів господарського 
права в ГК України та в інших актах господарського законодавства з 
метою врахування специфіки суспільних відносин, що ними 
регулюються. З огляду на вищевикладене також вважаємо, що не можна 
не погодитися з Г.Л. Знаменським, який зазначає,що формулювання 
принципів господарського права відображають основну суть (ідею) 
господарського права, що слугує однією з підстав відрізнити його від 
інших галузей права. 
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ДЕЯКІ ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ НАДАННЯ 
ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ 

 
Постановка проблеми. Різноманітність природних ландшафтів, 

унікальний клімат,водні ресурси та історико-архітектурні пам’ятки 
роблять Україну привабливою для туристів. Однак недостатність коштів 
на розбудову об’єктів туристичної інфраструктури, підвищена вартість 
транспортних і туристичних послуг за низької якості їх надання, 
відсутність ефективного нормативного регулювання в цій сфері 
гальмують процеси розвитку туристичної індустрії, складовою частиною 
якої є підприємства транспорту. 

У сучасних умовах суспільного розвитку туристичний транспорт 
знаходиться у кризовому стані, вихід з якого потребує координації дій 
транспортних і туристичних підприємств з метою зменшення 
транспортної складової у вартості кінцевого турпродукту та 
вдосконалення норм щодо правового статусу суб’єктів транспортних 
відносин. Для реалізації перелічених вище завдань необхідно чітко 
усвідомлювати специфіку правового надання транспортних послуг 
туристам, чим і обумовлюється актуальність обраної теми дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організаційно-
економічні особливості функціонування підприємств туристичної 
індустрії розкриті у працях Б. Арчера, Г.Ю. Александрової,  
І.Т. Балабанова, Р.І. Балашової, В.І. Винокурова, В.Ф. Данильчука,  
Л.П. Дядечко, В.О. Квартальнова, В.М. Козирева, Л.Я. Лемешева,  
О.О. Любіцевої, М.Є. Немоляєвої, В.С. Сеніна, О.Д. Чудновського,  
Л.М. Шульгіної та інших учених. 

Питання організації та вдосконалення правового регулювання 
транспортного обслуговування туристів стали предметом дослідження 
багатьох як вітчизняних, так і зарубіжнихних фахівців, зокрема  
В.І. Азара, О.П. Абдулова, Б.М. Андрушківа, О.В. Аріон, О.О. Бакаєва, 
М.Б. Біржакова, І.І. Бутка, В.М. Газкова, В.С. Гордеєва, В.Г. Герасименка, 
В.Г. Гуляєва, О.І. Заруцької, О.М. Ільїної, Г.Г. Котова, Г.М. Кутєпової, 
О.С. Кускова, С.В. Максименка, В.І. Нікіфорова, О.Я. Осипової,  
Ю.М. Перекрестової, І.М. Писаревського, С.В. Поляка, С.О. Романова, 
В.О. Ситнікової, Д.І. Сорк, К.Є. Шамакіної, К.Є. Шапкіної та багатьох ін. 
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Незважаючи на достатній науковий доробок у сфері правового 
регулювання транспортного обслуговування туристів залишаються 
недостатньо вивченими питання щодо виявлення специфічних 
особливостей надання транспортних послуг туристам в умовах 
підвищення вимог останніх до їхніх якісних і вартісних характеристик.  

Формулювання мети статті. Метою цієї статті є виявлення 
організаційно-економічних та правових особливостей надання 
транспортних послуг туристам для зростання рівня їхньої конкуренто-
спроможності на ринку транспортно-туристичних послуг та підвищення 
ефективності правового регулювання діяльності підприємств транспорту, 
що їх надають. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Перевезення туристів 
автобусами підприємства автотранспорту здійснюють у режимах 
регулярних, регулярних спеціальних та нерегулярних перевезень [1]. 

При цьому незначна кількість туристичних фірм має власний 
автомобільний парк для організації подорожування й екскурсійного 
обслуговування туристів. Більшість туристичних підприємств укладають 
разові, сезонні або річні договори оренди з автотранспортними 
підприємствами. 

Вартість автотранспортних послуг входить до вартості 
турпродукту. У випадку надання послуг із транспортування легковими 
автомобілями включати витрати на їхнє здійснення до вартості 
турпродукту потрібно лише тоді, коли в перевізника є відповідна ліцензія 
та з ним укладений письмовий договір на транспортне обслуговування 
туристів [1]. 

Автомобільні туристичні перевезення регулюються такими 
нормативно-правовими актами: Законом України «Про автомобільний 
транспорт» від 05.04.2000 р. №2344-III, Правилами надання послуг 
пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою 
Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 р. №176, Порядком організації 
регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів 
автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, затвердженим 
Наказом Міністерства транспорту України від 09.02.2004 р. №75 тощо. 

Під час здійснення міжнародних перевезень діяльність 
автоперевізників регулюється Конвенцією про договір міжнародного 
автомобільного перевезення пасажирів і багажу від 01.03.1973 р., 
Конвенцією про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу 
від 09.10.1997 р., Угодою про міжнародні нерегулярні перевезення 
пасажирів автобусами від 30.06.2001 р. та ін. 

Залізничний транспорт доставляє туристів до місця призначення 
потягами загального користування. Зростання залізничних тарифів, 
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неузгодженість руху потягів із розкладом інших видів транспорту, 
відсутність спеціальних комфортабельних туристичних потягів, 
необхідної кількості додаткових платформ для перевезення автомобілів 
туристів, дефіцит квитків у періоди відкриття туристичного сезону тощо 
спричиняють зниження попиту туристів на подорожування цим видом 
транспорту. 

Подорож залізницею повинна проводитися за спеціальним 
графіком, найкоротшим маршрутом без пересадок і за тривалістю не 
може перевищувати дві доби [2]. Для зручності туристів потрібно 
формувати спеціальні туристичні потяги з повним комплексом 
обслуговування, цікавою культурно-розважальною програмою. 

Необхідно більш ефективно впроваджувати у практичну діяльність 
Укрзалізниці застосування системи чартерних перевезень потягами 
туристів, які передбачають його оренду на певний термін або кількість 
рейсів. При цьому ризики ненаповнення потягу повинна брати на себе 
туристична фірма-замовник. 

Перевезення туристів залізничним транспортом у внутрішньому 
сполученні регулюється Законом України «Про залізничний транспорт» 
від 04.07.1996 р. №273/96-ВР, Постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.11.1995 р. №903 «Про Правила поведінки громадян на 
залізничному транспорті», Постановою Кабінету Міністрів України від 
06.04.1998 р. №457 «Про затвердження Статуту залізниць України», 
Правилами перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти 
залізничним транспортом України, затвердженими Наказом Міністерства 
транспорту України від 27.12.2006 р. №1196, Тарифами на перевезення 
пасажирів та багажу залізничним транспортом у міжнародному 
сполученні Схід-Захід, затвердженими Наказом Міністерства 
інфраструктури України 23.10.2012 р. №633 тощо. 

Транспортування туристів залізницею в міжнародному сполученні 
здійснюється на основі Конвенції про міжнародні залізничні перевезення, 
прийнятої 09.05.1980 р., Угодою про міжнародне пасажирське 
сполучення від 01.11.1951 р. та ін. 

Повітряні перевезення туристів здійснюють національні та 
міжнародні авіакомпанії. За підсумками 2011 р. регулярні польоти між 
Україною та країнами світу здійснювали 9 вітчизняних авіакомпаній (до 
48 країн) та 56 іноземних (з 33 країн). При цьому комерційні рейси 
вітчизняних та іноземних авіакомпаній у 2011 р. обслуговували 28 
українських аеропортів та аеродромів [3]. Авіаперевезення туристів в 
основному здійснюється на міжнародних авіалініях. Турфірми повинні 
забезпечити їхню організацію та обслуговування з пункту відправлення 
до пункту призначення і навпаки. 
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Підприємства туристичної сфери мають право самостійно 
здійснювати бронювання та продаж авіаквитків тільки за наявності 
відповідної ліцензії, для отримання якої турфірми повинні відповідати 
вимогам щодо досвіду роботи в туристичному бізнесі, співпраці зі 
страховими та банківськими установами, наявності офісу тощо. Більшість 
малих турфірм не можуть відповідати зазначеним вимогам і тому для 
здійснення авіаперевезень туристів користуються послугами 
посередників, які отримують за це комісійну винагороду. 

Найбільшою компанією, що надає послуги з бронювання і продажу 
авіаквитків, квитків на перевезення залізничним транспортом у 
міжнародному сполученні, широкий спектр туристичних послуг та 
оренди автомобілів, є Київське агентство повітряних сполучень 
"КийАвіа", яке має розгалужену мережу центрів та офісів по Україні. 

Авіакомпанії, з якими співпрацюють турфірми, здійснюють рейсові 
та чартерні перевезення туристів. Підприємства авіаційного транспорту 
під час здійснення перевезень туристів користуються основними 
положеннями міжнародних і національних нормативно-правових 
документів, основними серед яких є: Конвенція про уніфікацію деяких 
правил міжнародних повітряних перевезень від 12.10.1929 р., Конвенція 
про міжнародну цивільну авіацію від 07.12.1944 р., Повітряний кодекс 
України від 19.05.2011 р. №3393-VI, Правила повітряних перевезень 
пасажирів і багажу, затверджені Наказом Мінтрансзв’язку України від 
23.04. 2010 р. №216, Правила виконання чартерних рейсів, затверджені 
Наказом Мінтрансу України від 18.05.2001 р. №297 тощо. 

Зростаючий попит туристів на круїзні річкові та морські подорожі в 
Україні залишається незадоволеним через моральне та фізичне зношення 
круїзних лайнерів, неефективне використання потенціалу водного 
транспорту для розвитку міжнародних і внутрішніх сполучень, 
недостатній рівень оснащеності пасажирських причалів об’єктами ін-
фраструктури [4]. 

Міжнародні та внутрішні перевезення пасажирів (у нашому випадку 
туристів) на морському транспорті регулюють Афінська конвенція про 
перевезення морем пасажирів та їхнього багажу від 13.12.1974 р., яка є 
чинною для України на підставі Закону України «Про приєднання 
України до Конвенції про перевезення морем пасажирів та їхнього багажу 
1974 р. і Протоколу 1976 р. до неї» від 15 липня 1994 р. №115/94-ВР, 
Кодексу торговельного мореплавства України (КТМУ) від 23.05.1995 р. 
№176/95-ВР та ін. У статтях 195-202 КТМУ описана процедура укладання 
договору морського круїзу, документом підтвердження наявності якого є 
іменна путівка або інший прирівняний до неї документ, виданий 
організатором круїзу [5]. 
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Висновки. Визначимо основні організаційно-економічні особли-
вості надання транспортних послуг туристам: 

–  залежність підприємств транспорту та турфірм від економічної та 
політичної ситуації у країні, фінансових можливостей та 
платоспроможності туристів; 

–  невідповідність у більшості випадків вартості перевезень якості 
транспортних послуг, що надаються туристам; 

–  надання транспортних послуг туристам, що здійснюється тільки на 
основі попередньої оплати їхньої вартості; 

–  необхідність узгодження спільних інтересів транспортних і 
туристичних підприємств у процесі розробки нових транспортно-
туристичних маршрутів та реалізації турпродукту; 

–  якість транспортної послуги, співвідношення вартості та часу на її 
здійснення, які туристи не можуть оцінити перед або під час 
купівлі турпродукту, а тільки у процесі його використання, що 
викликає виникнення фінансових та інших видів ризиків; 

–  договірний характер надання транспортних послуг, який потребує 
укладання договору між перевізником і турфірмою або 
перевізником і пасажиром (туристом), що передбачає надання 
останньому квитка, квитанції на багаж тощо; 

–  обов’язкове укладання договору особистого страхування від 
нещасних випадків на транспорті перед здійсненням 
подорожування з перевізником або автоматично під час купівлі 
квитка туристом; 

–  взаємодія різних видів транспорту під час здійснення перевезень 
туристів, що позначається на тривалості подорожі та її вартості; 

–  чітке визначення в законодавчо-нормативних актах прав та 
обов’язків перевізників і пасажирів (туристів); 

–  включення витрат із забезпечення безпеки на транспорті до 
вартості перевезень туристів, що позначається на фінансово-
економічних результатах діяльності транспортних підприємств під 
час здійснення міжнародних перевезень туристів. Підприємства 
транспорту враховують вимоги міжнародного та національного 
транспортного права, а також законодавства країни, до якої 
здійснюються подорожі. 
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ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ У ШЛЮБНОМУ ДОГОВОРІ 

(КОНТРАКТІ)  
 

Постановка проблеми. Вітчизняний інститут шлюбного договору 
порівняно молодий, і через критичне ставлення до нього населення, що 
зумовлене традиціями радянського періоду, а також недостатність у 
населення правових знань про його значення він так і не набув особливої 
популярності в нашій державі. Якщо в Європі та США шлюбні договори 
укладаються парами під час вступу в шлюб у більше ніж 70%, то в 
Україні такий показник не перебільшує 3 – 5%. При цьому в більшості 
випадків такі договори укладають особи, які вступають у шлюбні 
відносини повторно чи в достатньо пізньому віці, маючи у власності на 
момент вступу в шлюб досить значне майно, переважно нерухомість, а 
також майно, що задіяне у сфері підприємництва. 

Укладенням шлюбного договору подружжя намагається 
застрахуватися від майнових втрат у разі розлучення, а в більшості 
випадків просто хоче позбутися судового розгляду в майбутньому. Хоча 
практика укладення шлюбних договорів у нас і не користується 

http://www.avia.gov.ua/documents/diyalnist/%20pіdsumki%20dіj
http://www.avia.gov.ua/documents/diyalnist/%20pіdsumki%20dіj
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популярністю, щороку спостерігається поступове зростання кількості 
таких договорів, що спричиняє збільшення судових спорів, пов’язаних із 
застосуванням умов шлюбного договору як під час шлюбу, так і під час 
його припинення. Здебільшого це пояснюється недосконалістю чинного 
законодавства, передусім його неповнотою та певною невідповідністю 
норм цивільного та сімейного права, що ускладнює практичне 
застосування інституту шлюбного договору, що й зумовлює актуальність 
статті. Тому в ній ми розглянемо найбільш дискусійні питання шлюбного 
договору, які виникають між науковцями в юридичній літературі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До проблематики 
правового регулювання та природи шлюбного договору в своїх наукових 
працях зверталися такі сучасні українські та російські учені, як  
М. В. Антокольська, В. К. Антошкіна, Т. О. Ариванюк, О.В. Дзера,  
І.О. Дзера, Н. М. Єршова, І. В. Жилінкова, О. М. Калітенко,  
Р. П. Мазанкова, Л.Б. Максимович, М. Н. Малеїна, О. М. Нечаєва,  
Я. В. Новохатська, О.С. Олійник, Л. М. Пчелінцева, З.В. Ромовська,  
О. О. Ульяненко, С. Я. Фурса, О. А. Явор та ін. Дослідженням майнових 
правовідносин між подружжям також займалися чимало учених-юристів і 
в радянський період, як-от: Ч. Н. Азімов, С. С. Алексєєв, С. М. Братусь,  
Є. М. Ворожейкін, Д. В. Генкін, В. С. Гопанчук, К. А. Граве, О. С. Іоффе, 
Н. С. Кузнєцова, Г. К. Матвєєв, В. Ф. Маслов, О. А. Підопригора,  
З. В. Ромовська, В. О. Рясенцев, Є. А. Суханов, В. А. Тархов,  
Ю. К. Толстой, Ю. С. Червоний, Я. М. Шевченко, Ш. Д. Чіквашвілі,  
Л. С. Явич та ін. Теоретичною основою роботи стали також праці таких 
відомих вітчизняних учених, як В.А. Ватрас, І. М. Кучеренко,  
О. В. Кохановська, М. В. Логвінова, І. В. Спасибо-Фатєєва,  
Р.О. Стефанчук, В.І. Труба, Р.Б. Шишка. Водночас наявний обсяг 
дисертаційних робіт та монографій з означеної теми в загальному масиві 
наукових праць приватноправової спрямованості є все ж недостатнім.  

Формулювання мети статті. Метою даної статі є дослідження 
обмеження свободи особи у шлюбному договорі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Шлюбний договір є 
одним із найбільш давніх правових інститутів. Він був відомий ще за 
часів римського права, а в XVII ст. укладався у Франції та Англії й 
достатньо ефективно захищав права заміжньої жінки та її кревних 
родичів на сімейне майно. Відновлення інституту шлюбного договору 
спочатку в Кодексі про шлюб та сім’ю УРСР, а потім і в Сімейному 
кодексі України (далі – СК України) є однією з найбільш важливих новел 
вітчизняного законодавства. 

Першою проблемою, яка виникає серед науковців, є відсутність 
єдиної думки щодо термінології. Якщо точніше, то між ними існує спір 
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про те, як правильно називати зазначений правочин – «шлюбний договір» 
чи «шлюбний контракт», попри те, що в українській літературній мові 
вказані терміни є синонімами. Одні науковці вважають, що більш 
правильним буде використання терміна «шлюбний договір», оскільки, 
відповідно до усталеної практики, термін «контракт» може 
застосовуватися тільки в галузі трудового або господарського права. 
Тому в сімейному праві використання такого терміна є неприпустимим 
[1, с. 7]. Інші переконані, що термін «шлюбний контракт» більш доцільно 
використовувати, адже це дасть змогу відмежувати такий вид угоди від 
інших договорів, які можуть укладатися між подружжям. Крім того, за 
суб’єктним складом можна буде відрізнити цей договір від інших, які 
можуть укладатися членами сім’ї й отримати назву «сімейні договори», 
хоча їхній зміст і не регламентується СК України [2, с. 57]. 

На нашу думку, варто погодитися думкою тих науковців, які 
вважають за доцільне використовувати термін «шлюбний договір», 
оскільки саме такий термін закріплено в сімейному законодавстві. 

Наступною проблемою в юридичній літератури є питання щодо 
правової природи шлюбного договору. Передусім це питання про те, до 
яких правочинів він належить – цивільно-правових чи сімейно-правових. 
Не викликає сумнівів, що такий договір повинен відповідати тим 
вимогам, які Цивільним кодексом України (далі – ЦК України) 
висуваються до цивільно-правових правочинів. Разом із тим шлюбний 
договір наділений певними специфічними ознаками, які відрізняють його 
від інших цивільно-правових правочинів. Такі ознаки закріплені в СК 
України та стосуються його особливого суб’єктного складу, моменту 
укладення, предмета і змісту. 

На перший погляд, свобода договору та обмеження є не 
однаковими за змістом явищами, однак такі явища залишаються 
нерозривно пов’язаними між собою. Обмеження в договірному праві 
завжди будуть стикатися із договірною свободою і навпаки, тому ці 
явища не можна розглядати у відокремлено [1, с. 294]. Свобода договору 
не є безмежною й існує в рамках чинних нормативних актів, звичаїв 
ділового обороту [2, с. 166]. Учені визначають шлюбний договір у першу 
чергу як правочин, який ґрунтується на рівності сторін, суть якого 
становить домовленість осіб, що висловлює їхню спільну волю [3. c. 173]. 
Тому, попри те, що сторони шлюбного договору наділені правом 
самостійно встановлювати умови договору, такі умови не мають 
суперечити положенням закону. Необхідність розгляду договорів у 
сімейному праві через призму обмежень майнових прав осіб цілком 
узгоджується з тим, що договори укладаються в різних сферах 
суспільного життя, пов’язані з майновим оборотом [4, с. 34]. Тому 
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цілісний підхід до обмежень у сімейному праві слугуватиме належному 
захисту та охороні особистих немайнових та майнових прав суб’єктів 
сімейних відносин.  

Законодавство іноземних держав, як правило, встановлює межі 
свободи договору в сімейному праві, які можуть мати як загальний, так і 
приватний характер. Наприклад, у Бразилії вважається таким, що 
пригнічує свободу договору, договір який має умови, які можуть 
спричинити шкоду подружнім або батьківським правам (ст. 257 ЦК). 
Французький Цивільний кодекс, вказує що укладення між подружжям 
договорів не мають посягати на моральні засади суспільства та не можуть 
порушувати норми цивільного та сімейного права. УВ Швейцарії 
здійснення прав та виконання обов’язків, передбачених договором, мають 
бути добросовісними (п. 2 ст. 2 ШЦК). На випадок, коли шлюбний 
договір поєднується зі спадковим пактом, встановлюються обмеження 
для захисту інтересів певних категорій спадкоємців – дітей та інших 
родичів по низхідній лінії (ст. 216, 241 ШЦК). У цілому для правових 
систем багатьох держав характерне недопущення будь-якого обмеження 
шлюбним договором прав та обов’язків, які випливають зі шлюбу, прав та 
обов’язків батьків стосовно своїх дітей. Положення шлюбного договору 
не можуть порушувати рівність прав подружжя у вирішенні між сімейних 
питань, відміняти обов’язок взаємної вірності, допомоги та підтримки, 
обмежувати їхні права та обов’язки з виховання й утримання дітей, 
свободу кожного з них у виборі професії та роду занять [5, с. 225]. Тобто 
для зарубіжного сімейного законодавства характерним є також 
встановлення розумних та справедливих нормативно визначених 
обмежень. Будь-який договір, який укладається між подружжям, не має 
пригнічувати права другої сторони договору та за своїм змістом у 
жодному разі не припускає свавілля у сфері договірних відносин у 
сімейному праві. Як справедливо вказує Є. О. Мічурін, найбільш 
загальним обмеженням у договірному праві є обмеження свободи 
договору. Адже свобода договору є принципом договірного права, 
найбільш загальним правилом, яким мають керуватися сторони. Це 
виявляється у ряді аспектів, згідно з чим сторони можуть на свій розсуд 
визначати зміст договору, вільно виявляти волю щодо вступу в договірні 
відносини, обирати контрагента, вид договору, певні договірні умови [1, 
с. 302]. Так, якщо говорити про свободу шлюбного договору, обмеження 
також можуть поширюватись на різновид договору, його зміст та істотні 
умови. З метою чіткого уявлення про свободу шлюбного договору 
(контракту) в сімейному праві та його обмежень не слід оминати те, що 
договірне регулювання сімейних відносин є основною засадою сучасного 
сімейного права (ст. 7 СК України). Т. В. Боднар, досліджуючи проблеми 
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законодавчих обмежень у договорі, зазначає, що положення ст. 627 ЦК 
України містить обмеження, згідно з яким вільне вчинення сторонами дій 
щодо укладення договору, вибору контрагента та визначення умов 
договору має здійснюватися з урахуванням вимог ЦК України, інших 
актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог 
розумності та справедливості [6]. З огляду на зазначене акти цивільного, 
сімейного законодавства не тільки приділяють особливу увагу проблемам 
свободи договору, але й у своєму змісті містять низку обмежень прав 
сторін (суб’єктів сімейних відносин). Так, наприклад, правові норми ч. 1 
ст. 93 СК України визначають сутність шлюбного договору (контракту), 
мають у своєму змісті правообмежувальні конструкції, оскільки шлюбний 
договір, по суті, може регулювати лише майнові правовідносини чоловіка 
та дружини, визначати їхні виключно майнові права та обов’язки. 
Включити у зміст договору додаткові умови, які б регулювали особисті 
немайнові права та пов’язані з ними обов’язки подружжя, заборонено 
сімейним законом. У сімейно-правовій доктрині не вщухають дискусії з 
приводу категоричності норми Сімейного Кодексу України, яка 
стосується того, що шлюбний контракт (договір) здатний регулювати 
лише майнові відносини подружжя. М. Дякович, аналізуючи правову 
природу шлюбного договору, стверджує, що шлюбний договір не може 
регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини 
між ними й дітьми [3, c. 173]. На противагу зазначеній категоричній 
позиції автора в науці сімейного права існує й інший підхід. Так,  
О. А. Явор беззастережно стверджує, що у шлюбному контракті поряд з 
традиційними особистими відносинами повинні знайти своє закріплення 
умови щодо віросповідання, мови, якою будуть спілкуватися члени сім’ї, 
щодо здійснення виховання дітей, взаємної інформації про стан здоров’я, 
завчасне надання дитині відповідного прізвища та імені [7, с. 265]. На 
практиці не рідкістю є тенденція до врегулювання особистих прав 
подружжя у шлюбному контракті. У зразках шлюбних контрактів не 
рідко можна побачити додаткові умови, що за своєю суттю стосуються 
немайнових відносин чоловіка та дружини. Популяризації дедалі частіше 
набувають такі формулювання в договорі: «подружжя (сторони) не 
будуть обмежувати одне одного у виборі способів спілкування, занять 
спортом, відвідування розважальних установ» або «у разі нещасного 
випадку чи хвороби одного з подружжя, інший зобов’язується надавати 
моральну підтримку» тощо. Їз вищезазначеного випливає, що варто в 
сучасному сімейному законодавстві закріпити правову норму, відповідно 
до якої подружжя могло б урегульовувати свої особисті немайнові права 
за умови, якщо такі положення не будуть порушувати конституційні 
права і свободи людини та громадянина, закріплені в Конституції 
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України, а також не суперечитимуть моральним засадам суспільства [8, c. 
88]. Тому встановлене законодавче обмеження, зміст якого забороняє 
включати у шлюбний контракт (договір) умови, які регулюють немайнові 
права сторін, є невиправданим та не відповідає світовим стандартам. 
Вищезазначене дає підстави зробити висновок про те, що, попри те, що 
договірне регулювання відносин подружжя (майбутнього подружжя) у 
шлюбному договорі (контракті) зазвичай пов’язане з майновими правами 
та обов’язками чоловіка та дружини, воно може і не обмежуватися лише 
цим.  
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ НАСЛІДКІВ УКЛАДЕННЯ МИРОВОЇ 

УГОДИ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 
 

Постановка проблеми. Одним з основних принципів цивільного 
процесуального права України є принцип диспозитивності, змістом якого 
є широке коло правомочностей, від здійснення яких сторонами залежить 
розвиток процесуальної діяльності у справі. Однією з форм вияву 
принципу диспозитивності є гарантована законом можливість сторін при 
досягненні домовленості припинити спір шляхом укладення мирової 
угоди. Здійснення права на укладення мирової угоди є ефективним 
способом урегулювання спору та ліквідації правового конфлікту між 
сторонами матеріального правовідношення.  

 Поступове поширення в сучасному суспільстві примирних 
процедур знаходить своє відображення в судових розглядах справ у тому 
чи іншому виді судочинства. Норми, що регулюють застосування мирової 
угоди при розгляді цивільних справ, закріплені перш за все в Цивільному 
процесуальному кодексі України від 18 березня 2004 року (далі – ЦПК) 
[1]. Проте, попри вже майже десятирічне їхнє застосування, проблем, що 
виникають при їхньому застосуванні, не стає менше. Це й зумовлює 
актуальність дослідження не лише правової природи мирової угоди в 
цивільному судочинстві, але й окремих моментів її застосування в 
судовій практиці судів різних інстанцій. Чинний ЦПК не містить поняття 
мирової угоди, а у ст. 175 ЦПК зазначається лише, що мирова угода 
укладається сторонами з метою врегулювання спору на основі взаємних 
поступок, може стосуватися лише прав та обов’язків сторін та предмета 
позову. Немає єдності в розумінні правової природи зазначеного 
інституту не лише в науковому світі, але й у практичній діяльності. 
Залежно від підходу конкретного правозастосувача щодо розуміння 
правової природи інституту мирової угоди ухвалюються і, як наслідок, 
виконуються різні за своїм змістом правові акти (матеріального чи 
процесуального характеру), що з погляду дотримання принципу 
законності й необхідності однозначного розуміння кожної правової 
норми є не зовсім коректним.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній та 
зарубіжній науковій літературі ряд проблемних питань укладання 
мирової угоди в судових процедурах досліджувався ученими як у 
цивільному, так і господарському судочинстві. Це такі учені, як  
О.Г. Бортнік, С.В. Лазарєва, І.О. Ясеновець, Д.Л. Давиденко, С.Я. Фурса. 
Але дискусійними так і залишаються питання поняття мирової угоди, 
правової природи. 

Формулювання мети статті. Метою статті є дослідження наслідків 
укладання мирової угоди в цивільному судочинстві на підставі 
узагальнення норм чинного законодавства та судової практики. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відносини, які 
виникають з приводу укладання та виконання мирової угоди, 
регламентуються нормами ЦПК. Але в кодексі немає визначення мирової 
угоди, немає її істотних умов, хоча є вимоги до форми. Однак визначення 
мирової угоди є в господарському законодавстві: мирова угода – це 
домовленість між боржником та кредитором (групою кредиторів) про 
відстрочку та (або) розстрочку платежів або припинення зобов'язання за 
угодою сторін (прощення боргів) [1]. 

Мирова угода може укладатися як в позовному провадженні, так і у 
виконавчому, але завжди після порушення таких проваджень – і це 
зрозуміло, адже інакше ці угоди будуть цивільно-правовими. Однак така 
угода породжує також і матеріальні, не лише процесуальні наслідки. 
Затверджується судом з урахуванням норм також і цивільного права [2]. 

В основу мирової угоди може бути покладено прощення боргу, 
визнання вимог, відступне, залік вимог, новацію, розстрочку чи 
відстрочку виконання спірного зобов’язання.  

Утім, змістом мирової угоди сторін у цивільному судочинстві 
можуть бути також і права процесуального характеру (наприклад, коли 
часткова відмова позивача від позовних вимог кореспондується 
одночасно з визнанням відповідачем частини позовних вимог). Разом із 
тим відмова позивача від вимог чи визнання вимог відповідачем, як умова 
мирової угоди, не завжди є прощенням боргу чи, відповідно, визнанням 
боргу, оскільки дійсні правовідносини між сторонами не 
встановлюються, тому ототожнювати ці поняття немає підстав. Мирова 
угода за своїми властивостями та правовими наслідками може бути 
прирівняна до судового рішення. 

Крім того, мирова угода втілюється у певній процесуальній формі – 
ухвалі про визнання мирової угоди та закритті провадження у справі. 

Вважається, що можливим є укладення мирової угоди, якщо її 
змістом є правочин, який за звичайних умов потребує обов’язкового 
нотаріального посвідчення (наприклад перехід права власності на 
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нерухоме майно), при цьому його наступне нотаріальне посвідчення не 
потрібне, що не звільняє сторони від його подальшої державної 
реєстрації, якщо вона передбачена відповідно до закону.  

Умови мирової угоди у разі їхнього невиконання однією чи обома 
сторонами можуть бути виконані у примусовому порядку, що обумовлює 
необхідність передбачити на рівні законодавства, що ухвала суду про 
визнання мирової угоди та закриття провадження у справі є виконавчим 
документом. Це нормативне положення слугуватиме уніфікації 
українського законодавства із законодавством країн ЄС та близького 
зарубіжжя. 

Мирова угода може бути позбавлена юридичної сили лише шляхом 
скасування ухвали суду, якою вона визнана, за підстав порушення як 
норм матеріального, так і процесуального права: питання розглядалося в 
незаконному складі суду; ухвала постановлена чи підписана не тим 
суддею, який розглядав справу; суд визнав мирову угоду щодо прав та 
обов’язків будь-яких інших осіб, окрім сторін; представник сторони не 
мав повноважень на вчинення відповідної процесуальної дії; судом при 
визнанні мирової угоди застосовано закон, який не підлягав 
застосуванню; судом була визнана мирова угода, що має ознаки 
нікчемного правочину. Наявність ознак заперечного правочину в умовах 
мирової угоди не є обов’язковою підставою для скасування відповідної 
ухвали [6]. 

Мирову угоду можна визначити цивільним процесуальним актом, 
яким припиняється цивільно-правовий спір на основі взаємоузгодженої 
волі сторін шляхом визнання судом. 

При обов'язковій процесуальній співучасті з боку відповідача 
укладення мирової угоди можливе лише за участю всіх співвідповідачів; 
при факультативній співучасті питання про права та обов'язки однієї зі 
сторін може бути вирішене незалежно від вирішення питання про права 
та обов'язки іншого учасника.  

Органи та інші особи, які звернулися до суду в інтересах інших осіб 
або державних чи суспільних інтересів, мають процесуальні права й 
обов'язки особи, в інтересах якої вони діють, за винятком права укладати 
мирову угоду. Сторони ж можуть укласти мирову угоду на будь-якій 
стадії цивільного процесу. Учасниками мирової угоди можуть бути і треті 
особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, лише за умови, 
якщо вони беруть участь у мировій угоді, що укладається сторонами. 
Визнання судом мирової угоди між третьою особою та однією зі сторін 
буде суперечити нормам цивільного процесуального права чи 
порушувати права та інтереси сторони, яка не бере участь в укладенні 
мирової угоди. Мирова угода укладається сторонами з метою 
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врегулювання спору на основі взаємних поступок і може стосуватися 
лише прав та обов'язків сторін та предмета позову. Сторони можуть 
укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну заяву. 
Якщо мирову угоду або повідомлення про неї викладено в адресованій 
суду письмовій заяві сторін, ця заява приєднується до справи. До 
ухвалення судового рішення у зв'язку з укладенням сторонами мирової 
угоди суд роз'яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не 
обмежений представник сторони, який висловив намір вчинити ці дії, у 
повноваженнях на їхнє вчинення. У разі укладення сторонами мирової 
угоди суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі. Якщо 
ж сторони уклали мирову угоду і вона була визнана судом, ухвалою 
закривається провадження у справі [4]. 

Цікаво також те, що, закриваючи провадження у справі, суд за 
клопотанням сторін може постановити ухвалу про визнання мирової 
угоди. Виходить, що такої ухвали може і не бути, хоча мирова угода буде. 
Чому ця процедура про ухвалення не обов’язкова? Це може викликати 
проблеми при примусовому виконанні мирової угоди. Справа в тому, що 
мирова угода не є виконавчим документом. А тому виконанню належить 
ухвала суду про схвалення мирової угоди, тож в ухвалі суду з цього 
приводу слід буквально скопіювати умови мирової угоди [5]. 

Диспозитивні засади цивільного судочинства обумовлені 
диспозитивним методом правового регулювання. Саме диспозитивні 
засади повинні бути основними факторами подальшого розвитку 
законодавства в галузі цивільної юрисдикції, зокрема більш широкого 
застосування інституту мирової угоди. 

Функціональна роль диспозитивних засад у галузі цивільного 
судочинства виявляється в забезпеченні широкої можливості для осіб, які 
беруть участь у справі, як для здійснення актів саморегуляції діяльності в 
галузі цивільної юрисдикції, одним із яких є мирова угода сторін, так і 
для забезпечення оптимального балансу між приватно-правовими та 
публічно-правовими засадами в цивільному судочинстві. 

Розвиток та впровадження в України альтернативних засобів 
вирішення спорів, зокрема примирних процедур, результатом яких є 
врегулювання правового спору, має відображати загальну тенденцію 
розвитку всіх процесуальних галузей права в Україні – досягнення 
юридичного компромісу з метою оптимального врахування інтересів усіх 
суб’єктів [3]. 

Висновки. Отже, правове значення мирової угоди полягає 
насамперед у припиненні правового спору на умовах, що визначені та 
погоджені сторонами. Мирова угода, за нормами цивільного 
процесуального права багатьох закордонних країн, є одним із 
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найважливіших завдань, поставлених перед органами правосуддя, одним 
з найбільш привабливих для сторін цивільного процесу інструментів 
урегулювання спору, особливо в умовах не завжди ефективного захисту 
прав судами і виконавчої тяганини. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

БАНКРУТСТВА 
 

Постановка проблеми. Інститут банкрутства є важливим, 
невід’ємним, еволюційно сформованим атрибутом ринкової економіки. В 
умовах глибоких ринкових перетворень у національній економіці багато 
підприємств опинилося за межею платоспроможності. Велика кількість 
суб’єктів господарювання різних форм власності є збитковими. 
Банкрутство окремих підприємств набуло масового характеру. У світовій 
практиці господарювання та державного управління найбільш дієвим 
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способом локалізації неплатоспроможності національних суб’єктів 
господарювання є застосування інституту банкрутства. Виникнення і 
розвиток інституту банкрутства на Україні починається з моменту 
виникнення ринкових відносин. Становлення ринку викликало потребу 
усунути небажані наслідки неспроможності підприємців. На першому 
етапі втручання держави мало каральний характер, який переважно 
зводився до простої помсти. Поступово законодавство якісно змінювало 
свої установки, переносячи акценти на майнове забезпечення боргу та 
його реальне повернення.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Навколо проблеми 
банкрутства зосереджена значна увага багатьох науковців. Питання 
банкрутства підприємства досліджували такі сучасні науковці, як  
А.В. Череп, С.Я. Єлецьких, Г.В. Тельнова, А. С. Яблонська та інші. 
Досить детально питання банкрутства вивчав О. О. Терещенко. Однак, 
попри це, проблема банкрутства не втрачає актуальності і має багато не 
розглянутих питань, потребує подальшого дослідження та розвитку, а 
саме – уточнення понятійного апарату та питання визначення ймовірності 
банкрутства підприємства шляхом ідентифікації основних чинників, що 
зумовлюють його виникнення. 

Формулювання мети статті. Метою дослідження є виявлення 
методів попередження кризи на підприємстві в умовах нормативного 
регулювання процесу банкрутства і санації. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо визначення учених щодо 
поняття «банкрутство». На думку І.О. Бланка, банкрутство – це 
встановлена в судовому порядку фінансова неспроможність підприємства, 
тобто нездатність підприємства задовольнити в установлені строки 
пред’явлені до нього з боку кредиторів вимоги та виконати зобов’язання 
перед бюджетом. Зовсім іншої думки О.Л. Пластун, він вважає, що 
банкрутство – це підсумковий результат глибокої фінансової кризи, що 
унеможливлює нормальну діяльність підприємства та робить його 
неплатоспроможним. Банкрутство – це неспроможність підприємства 
фінансувати поточну операційну діяльність і погасити термінові 
зобов’язання, – так вважають А.Д. Шеремет та Р.С. Сайфулін. Отже, 
банкрутство – це стадія, коли підприємство вже не може нічого вдіяти, 
коли всі спроби подолати кризу були марними і наступна стадія, у яку 
ввійде підприємство, буде його ліквідація. 

Негативна сутність банкрутства полягає у визнанні господарським 
судом неможливості боржника відновити платоспроможність та 
задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через 
застосування ліквідаційної процедури.  

 По-перше, основними дійовими особами процедури банкрутства є 
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сторони (кредитори і боржник) та арбітражний керуючий. Інші учасники 
справи про банкрутство залучаються епізодично, у випадках, указаних у 
Законі. По-друге, порушення провадження у справі про банкрутство 
відбувається за заявою або кредитора (кредиторів) або боржника. 
Поданню заяви передують певні умови, вказані в Законі, за наявності яких 
можна порушувати провадження у справі. По-третє, склад та розмір вимог 
кредиторів починає визначатися та формуватися з моменту публікації в 
газеті відомостей про порушення провадження у справі. Для того щоб 
увійти до реєстру кредиторів, кредитору необхідно подати заяву до 
господарського суду про це. У випадку незвернення кредиторів у 
встановлений строк до господарського суду вони втрачають право на 
сплату боргу в рамках процедури банкрутства. Система банкрутства 
включає цілий ряд логічних причинно-наслідкових, організаційних і 
методичних засобів, що забезпечують державні органи влади, вихідним 
пунктом системи є встановлення принципів і цілей, які повинні бути 
досягнуті в результаті функціонування її механізмів. Основними цілями і 
принципами системи банкрутства є: встановлення єдиної стабільної і 
надійної для всіх суб’єктів господарювання системи комерційних 
взаємовідносин у ситуації банкрутства підприємств; надання боржникам, 
що виконують свої зобов’язання, можливості поновити свою діяльність; 
створення системи заходів для відродження бізнесу; створення механізму 
регулювання фінансових справ фірм-боржників з метою їх оздоровлення 
без припинення бізнесу; створення комерційної і правової системи для 
заохочення роботи надійних партнерів і формування процедури 
вирішення фінансових спорів; збереження перспективних підприємств, 
які мають фінансові ускладнення (у тих випадках, де це можливо і 
економічно доцільно); створення механізмів, які надійно захищають 
інтереси всіх учасників системи банкрутства у випадку ліквідації 
збанкрутілого підприємства. Цей перелік принципів функціонування 
системи банкрутства спрямований на збереження підприємств, які мають 
шанси на виживання і пристосування до потреб ринку. 

У Конституції України задекларовано, що підприємства всіх форм 
власності є рівними. Чому тоді державні підприємства користуються 
такою пільговою умовою, як «банкрутні канікули»? Постає також інше 
питання: «Хто буде порушувати справу про банкрутство проти 
державного підприємства?» Також проблемою є те, що закон вимагає від 
кредиторів постійно здійснювати моніторинг стану своїх контрагентів-
боржників. Це є дуже проблематичним, адже на сьогодні навіть офіційна 
статистична література не є загальнодоступною, а інші, альтернативні, 
джерела інформації тільки починають розвиватися. І таких 
вищенаведених недоліків у нашому законодавстві дуже багато. Що ж 
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робити, щоб нейтралізувати або бодай зменшити вплив недоліків 
законодавства? По-перше, треба скоротити термін процедури 
розпорядження майном боржника, тобто він має бути меншим,ніж 
півроку. По-друге, треба зменшити строк порядку визначення фінансово-
економічного становища боржника та висунення пропозицій з боку 
арбітражного керуючого про можливий варіант урегулювання проблеми 
заборгованості неплатоспроможного боржника до 1 місяця. По-третє, 
треба передбачити більш жорстку адміністративну та кримінальну 
відповідальність, особливо за навмисне створення фінансової 
неспроможності підприємства, а також спеціальне оголошення суб’єктом 
підприємницької діяльності себе боржником або якась службою особою 
суб’єкта господарської діяльності. По-четверте, дуже важливо скоротити 
сам термін проведення справи про банкрутство, адже 215 днів – це 
забагато (наприклад ,скоротити термін процедури розпорядження майном 
боржника). 

По-п’яте, треба вдосконалити термінологію чинного законодавства: 
терміни повинні бути більш чіткими, конкретними і не суперечити одне 
одному або не мати однакового характеру. Недосконалість законодавства, 
що регламентує економічні відносини, призвела до численних зловживань 
з боку господарюючих суб'єктів. Найбільш розповсюдженим 
правопорушенням у цій сфері є фіктивне банкрутство підприємств. 
Здійснюється воно, як правило, з метою зміни власника або ухилення від 
боргових зобов'язань. Наявність серйозних суперечностей у законодавстві 
України, що регулює господарські відносини, є однією з найважливіших 
проблем, оскільки регулююча роль держави в цій сфері або не 
відіграється, або замінюється діяльністю державних органів чи інших 
осіб, які відстоюють вузькі відомчі інтереси, а не загальносуспільні 
пріоритети державної політики щодо розвитку підприємництва. Такий 
стан речей безпосередньо пов’язаний з неефективністю і неякісністю 
законодавства, що регулює підприємництво загалом, та законодавства у 
сфері банкрутства підприємств зокрема. Чинне законодавство з питань 
банкрутства, зокрема Закон «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом», не виконує повною мірою своєї 
економічної функції, а передбачена ним процедура санації не стала 
ефективним механізмом відновлення платоспроможності підприємств та 
задоволення вимог кредиторів. Подальше зволікання з реформуванням 
системи банкрутства як інструменту перерозподілу власності, штучного 
доведення підприємств до неплатоспроможності в майбутньому може 
призвести до негативних наслідків. В Україні встановлено порядок, згідно 
з яким кошти на фінансування підприємств недержавної форми власності 
можуть виділятися з відповідних бюджетів лише на умовах кредиту з 
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виплатою відсотків на рівні облікової ставки НБУ із застосуванням 
коефіцієнта 1,2 або за умови передачі в державну власність еквівалентної 
одержаним коштам частки (паю, акцій) у статутному фонді одержувача 
коштів. В Україні відчувається значний дефіцит ґрунтовних досліджень 
інституту банкрутства в системі державного регулювання ринкової 
економіки.  

Аналізуючи формування державного управління 
неплатоспроможністю підприємств, можна дійти висновку, що в 
макроекономічному розумінні інститут банкрутства відіграє роль 
«санітара», який «очищує» ринкове середовище та сприяє його 
«одужанню». Кожне підприємство, опинившись у скрутному фінансовому 
становищі, не маючи можливості вчасно розрахуватися за своїми 
зобов’язаннями, тим самим знижує ефективність економічної діяльності 
своїх ділових контрагентів. Тому можна вважати, що з економіко-
управлінського погляду інститут банкрутства сприяє збалансуванню 
ринкової економіки. Податковим законодавством та законодавством про 
банкрутство передбачено ряд запобіжних заходів, спрямованих на захист 
платоспроможності бюджетних боржників, а саме: податкова порука, 
мирова угода, розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань 
платника податків, списання податкового боргу, досудова санація i власне 
санація тощо. На сьогодні податкові органи вимушені одночасно 
захищати як державні інтереси, так i інтереси суб’єктів господарювання, 
оскільки лише їхня діяльність приведе економіку держави до поступового 
відродження i подальшого розвитку. Суперечність полягає в тому, що 
податкові органи, незважаючи на специфіку своєї роботи, мають на меті, 
як стратегічний крок – збереження суб’єкта підприємницької діяльності, 
який надалі забезпечуватиме наповнення державної казни, так i  
тактичний –ліквідацію суб’єкта підприємництва, забезпечуючи тим самим 
часткове зменшення загальної суми податкового боргу платників податків 
перед бюджетами всіх рівнів України.  

Висновки. Застосування механізму банкрутства шляхом санації, 
реструктуризації або ліквідації підприємств-боржників сприятиме 
прискоренню відновлення виробництва, більшій продуктивності 
економічного потенціалу країни. 

Заходи щодо усунення банкрутства підприємства пов'язані з 
ефективним управлінням його фінансами і виробництвом, правильним 
визначенням стратегічних цілей і тактики їхньої реалізації Для того, щоб 
забезпечити сталий розвиток України, держава повинна контролювати 
процес розповсюдження банкрутства та вдосконалити політику 
управління і запобігання банкрутству. 
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ПРАВО НА ЖИТТЯ ТА НА ЕВТАНАЗІЮ ЯК ВАГОМІ АСПЕКТИ 

ЗАХИСТУ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ОСОБИ  
В УКРАЇНІ  

 
Вступ. Запровадження низки нових нормативних актів, зокрема 

Цивільного Кодексу України з 1 січня 2004 року, значною мірою 
забезпечило і посилило захист особистих немайнових прав фізичних осіб. 
Проаналізувавши міжнародні правові акти та закони і підзаконні акти, 
уведені в Україні з приводу забезпечення і захисту особистих немайнових 
прав фізичних осіб, ми дійшли висновків про те, що окремі норми, 
покликані забезпечити права людини, прописані не чітко або викликають 
суперечності і потребують подальшого уточнення. 

Результати дослідження. Зокрема, дискусійним є звучання ст. 27 
Конституції України, яка свідчить, що: «ніхто не може бути свавільно 
позбавлений життя». Однак, це свідчить про те, що в Україні діє лише 
відносне право на життя, хоча смертна кара відсутня. Виходить що «не 
свавільно» – може. Ми переконані, що норма має звучати наступним 
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чином: «Ніхто не може бути позбавлений життя». Як можна зрозуміти із 
тексту ч. 2 ст. 281 ЦК, мова йде про абсолютне право на життя: «Фізична 
особа не може бути позбавлена життя». Гадаємо, що галузеву природу 
прав на життя потрібно визначати з урахуванням того, якою галуззю 
права регулюються відносини, зміст яких складає зазначене право. 

Щодо права людини розпорядитися своїм життям, зокрема права на 
евтаназію, то підкреслимо, що в Україні взагалі відсутні навіть проекти 
нормативних актів, які б могли регулювати це питання. Сама заборона 
евтаназії пояснюється можливими зловживаннями у цій сфері. Хоча 
заборона є відносною, оскільки право на життя вже розуміє право 
розпорядитися життям на свій розсуд. Законотворень у цій сфері діє 
методом заборон, тоід як люди використовують способи пасивної 
евтаназії, тобто свідомо уникають лікування, оперативного медичного 
втручання тощо. 

Щодо питання евтаназії в юридичній літературі чітко сформувалися 
дві протилежні точки зору. Відповідно до однієї з них евтаназія 
неприпустима з моральних і юридичних позицій, оскільки ніхто не має 
права позбавляти людину життя, яке має підтримуватися в усіх випадках 
до природного кінця. Крім того, необхідно враховувати можливість 
помилки у прогнозі стану хворого, можливість зловживань евтаназією з 
боку лікаря чи інших осіб. Деякі прихильники евтаназії пропонують 
вирішувати цю проблему з огляду на філософські позиції. Головним вони 
вважають те, що пацієнт вирішує прискорити свою смерть, не заподіявши 
нікому шкоди. Тож лікарі і суспільство, на думку останніх, повинні 
дозволити евтаназію, допомогти хворому в цьому, поважаючи його 
рішення, вибір, оскільки свобода є найвищою цінністю. 

Прихильники евтаназії вважають її припустимою у виключних 
випадках за наявності:  

 свідомого та наполегливого прохання хворого, неможливості 
полегшити страждання хворого відомими засобами;  

 точної доведеності факту неможливості врятувати життя, 
встановленого колегією лікарів за обов’язкової одностайності;  

 попереднього попередження органу прокуратури. 
ЦК України закріплює положення про заборону задоволення 

прохання фізичної особи про припинення її життя. 
Висновки. Отже, два найвагоміші питання про право на життя та 

право самостійного ним розпорядження достеменно в Україні не 
врегульовані. Ці питання потребують подальшої розробки й деталізації, а 
також належного висвітлення для широких кіл громадськості.  



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

196 
 

Список використаних джерел: 
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 

1996. – №30. 
2. Закон України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я» від 19 листопада 1992 р. // ВВР України (ВВР). – 1993. – 
№4. – Ст.19. – (Зі змінами від 09.04.2015 р. №326-VІІІ).  

 
 

Турченко Михайло Олександрович, 
студент 5 курсу спеціальності «Право», 

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна» 
Науковий керівник: Кальян Олександр Сергійович, 

адвокат, к. ю. н., доцент, завідувач кафедри правознавства,  
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна» 

  
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

З ПРАВОМ ЄС У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

Постановка проблеми. Гармонізація законодавства України з 
правом ЄС у сфері регулювання діяльності компаній почалася з визнання 
цієї сфери однією з пріоритетних відповідно до Угоди про партнерство та 
співробітництво (надалі – УПС). Завданням гармонізації права компаній у 
рамках Європейського Союзу було забезпечення свободи створення 
компаній, їх переміщення, перетворення, забезпечення захисту прав 
акціонерів, третіх осіб, кредиторів. Становлення права компаній у 
Європейському Союзі почалося ще з кінця 60-х років і триває досі. Так, 
однією з останніх ухвалених директив була директива про права 
акціонерів. Відповідно до УПС гармонізація розглядалася як одна з 
важливих умов для зміцнення економічних зв’язків між сторонами. 
Сьогодні гармонізація законодавства є однією з передумов забезпечення 
економічної інтеграції та політичної асоціації. Ані Лісабонський договір, 
ані Угода про асоціацію [2] не дають визначення поняття гармонізації. 
Угода оперує різними термінами, як-от зближення, гармонізація 
законодавства. Стаття 387 Угоди про асоціацію передбачає, що 
гармонізація здійснюється у сфері заснування і діяльності компаній, 
корпоративного управління, а також щодо бухгалтерського обліку та 
аудиту. Таким чином, гармонізація у сфері регулювання діяльності 
юридичних осіб має комплексний характер, оскільки охоплює 
врегулювання питань, пов’язаних з організацією корпоративного 
управління, бухгалтерського обліку, аудиту. Завданням такої гармонізації є 
забезпечення повноцінного функціонування ринкової економіки та 
стимулювання торгівлі.  
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремим аспектам 
даного питання присвячені праці В. Муравйова, О. Кібенко, О. Вінник,  
В. Бездітного та інших дослідників права ЄС та корпоративного права ЄС 
зокрема.  

Формулювання мети статті. Враховуючи необхідність 
запровадження конкретних змін, передбачених Угодою про асоціацію, 
потребують розгляду окремі питання щодо зазначеної проблематики. З 
огляду на тему дослідження необхідно простежити етапи та засади 
гармонізації законодавства України з правом ЄС у сфері регулювання 
діяльності компаній, окреслити окремі проблемні питання, які необхідно 
врахувати під час подальшого нормопроектування у цій сфері.  

Виклад основного матеріалу дослідження. На відміну від УПС, 
Угода про асоціацію визначає принципи та завдання гармонізації 
законодавства, якими є забезпечення захисту акціонерів, кредиторів та 
третіх осіб, розвиток ефективної політики корпоративного управління 
відповідно до міжнародних стандартів. До нововведень угоди в цій 
частині належить положення про те, що сторони намагатимуться 
покращити обмін інформацією між національним реєстром та бізнес-
реєстром держав-членів ЄС. Контроль і моніторинг покладатиметься на 
Раду асоціації, яка повинна збиратися з метою проведення моніторингу 
стану адаптації законодавства не рідше одного разу на рік. Відповідно до 
мети поступового наближення законодавства Рада асоціації буде форумом 
для обміну інформацією про законодавчі акти України та ЄС, чинні та ті, 
що перебувають на стадії підготовки. Додатки ХХІІІ – ХХV передбачають 
різні терміни наближення законодавства України до права ЄС – від 2 до 5 
років, визначаючи акти, відповідно до яких воно має бути приведене. 
Серед визначених додатками директив до числа таких, що потребують 
упровадження в законодавство України, можна віднести директиву 
№2007/36/ ЄС про реалізацію окремих прав акціонерів компаній, 
внесених у реєстр, а також директиву №2007 /14/ ЄС, яка визначає 
детальні правила впровадження окремих положень директиви №2004/109/ 
ЄС про гармонізацію вимог щодо прозорості щодо інформації про 
емітентів, чиї цінні папери допускаються до торгів на регульованих 
ринках. У рамках гармонізації законодавства постає питання про подання 
непрямих позовів, спрямованих на запобігання відчуження активів 
товариства шляхом укладення угод з третіми особами. Так, як цілком 
слушно зауважує Н. Івануха [5, с. 34–35], у національному законодавстві 
має бути закріплене положення щодо визнання права акціонера на 
оспорювання правочину, щодо якого існує інтерес і який порушує 
інтереси цього акціонера, які слід вважати тотожними інтересам 
акціонерного товариства. Цікаво, що Конституційний суд у цьому процесі 
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бере участь як суб’єкт регуляторної політики. Істотним кроком у 
напрямку залучення коштів у розвиток українського бізнесу є можливість 
розміщення акцій українських емітентів за кордоном. Так, проект Рішення 
про затвердження порядку надання дозволу на розміщення та/або обіг 
цінних паперів українських емітентів за межами України передбачає 
виконання низки вимог та отримання дозволу Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку [3, с. 13]. До нововведень на ринку 
цінних паперів відносимо встановлення «пруденційного нагляду», який 
введено як форму державного регулювання ринку цінних паперів [4]. 
Введено в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вдосконалення законодавства про цінні папери». 
Основними завданнями пруденційного нагляду є запобігання настанню 
неплатоспроможності професійними учасниками фондового ринку через 
ряд заходів з метою забезпечення інтересів інвесторів. Перелік 
пруденційних нормативів, таким чином, встановлено для кожного виду 
пруденційної діяльності. Має місце і надмірна зарегульованість або ж 
наділення органів влади надлишковими повноваженнями, наприклад 
повноваженнями Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку погоджувати відповідні кандидатури керівників фондових бірж, 
депозитаріїв, статус фондової біржі, депозитарію. Українське 
законодавство характеризується значною деталізацією щодо регулювання 
окремих інститутів функціонування товариств. Наприклад, доволі 
детальною видається регулювання процедури рекламування цінних 
паперів. У розвинених країнах цими повноваженнями наділені 
саморегулівні організації на ринку цінних паперів (СРО) [6]. 9 квітня 2012 
у Верховній Раді України був зареєстрований законопроект №10312 «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким передбачено 
створення особливого виду підприємств, виключним видом діяльності 
яких є надання послуг з виконання функцій виконавчого органу 
юридичних осіб та/або надання послуг щодо управління такими 
юридичними особами (управління поточною діяльністю, ведення 
бухгалтерського обліку, виробничо-технічного, фінансового управління). 
Такий досвід використовують відомі компанії – «Меріот» «Редісон», 
«Інтер Контінентал». Зазначені відносини з управління підприємством 
повинні бути оформлені договором про передачу повноважень 
виконавчого органу юридичної особи так званому представнику в цих 
відносинах на основі договору – іншій юридичній особі. Закон не 
передбачає передачі отриманих повноважень з управління іншій 
юридичній особі. Таким чином, у рамках оновлення корпоративного 
законодавства, приблизно починаючи з кінця 90-х років, у законодавстві 
України у сфері регулювання діяльності товариств відбулися істотні 
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зміни. Ці зміни отримали закріплення в Законі України «Про господарські 
товариства» та знайшли відображення у прийнятому Законі України «Про 
цінні папери і фондовий ринок». Згодом окремі інститути, що існували в 
рамках гармонізованого права ЄС, увійшли до Цивільного кодексу 
України 2004 року, зокрема щодо функціонування компаній у складі однієї 
особи.  

Спрямованим на мінімізацію корпоративних конфліктів та 
покращення управління компаніями став Закон України «Про акціонерні 
товариства» [1], який запровадив поділ акціонерних товариств, визначив 
порядок їхнього створення, деталізував процедуру проведення загальних 
зборів різного виду, повноваження органів акціонерного товариства, 
засади перетворення товариств, та інші питання.  

Висновки. Визначені в Угоді цілі асоціації установлюють нові 
вимоги до гармонізації законодавства України, перетворюючи її на 
головний правовий інструмент інтеграції країни до внутрішнього ринку 
Союзу. Угода про асоціацію наголошує на регуляторній гармонізації, 
котра має реалізовуватися шляхом реформування механізму її здійснення 
задля підвищення його ефективності. Відповідними повноваженнями у 
цій сфері наділяються спільні органи співробітництва. Зокрема, Рада 
асоціації може оновлювати чи змінювати Додатки до Угоди (І-ХLIIL), 
беручи до уваги еволюцію права ЄС та чинних стандартів, закріплених у 
міжнародних актах, що стосуються сторін (ст. 463). Протягом трьох років 
із дати набрання чинності Угоди про асоціацію Україна мусить 
оперативно створити незалежний державний орган, наділений 
повноваженнями для забезпечення гармонізації законодавства України з 
нормами права ЄС, визначеними в директивах Союзу (згідно з Додатком 
ХХІХ до глави 6 розділу V Угоди ). Підсумовуючи викладене, до питань, 
які залишилися невирішеними, можна віднести наступні: незначні строки, 
встановлені законодавством для приведення документів товариства у 
відповідність до вимог законодавства; часті зміни законодавства, що 
регулюють обіг цінних паперів, насамперед щодо реєстрації права 
власності на цінні папери; необхідність ухвалення підзаконних актів 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на виконання 
відповідних положень законів; подекуди надмірне регулювання з боку 
держави тих положень чи інститутів, які могли бути врегульованими 
всередині товариства, оскільки тенденцією розвитку сучасного 
корпоративного права ЄС є наділення товариств правом самостійно 
регулювати зазначені питання. З огляду на це можна стверджувати, що 
внаслідок процесу гармонізації законодавства України з правом ЄС 
товариства повинні отримати більш широкі повноваження щодо 
регулювання внутрішніх питань функціонування товариства, а пропозиції 
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саморегулюючих організацій на ринку цінних паперів необхідно 
враховувати у процесі нормопроектування. Зазначене, у свою чергу, 
сприятиме підвищенню конкурентоспроможності українських 
підприємств та залученню іноземних інвестицій.  

 
Список використаних джерел : 

1. Закон України «Про акціонерні товариства» : прийнятий 17 вересня 
2008 року №514-ХІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/514-17 

2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної 
енергії та їхніми державами-членами з іншої сторони [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : www.kmu.gov.ua/control/puplish 

3. Бездітний В. Розміщенння цінних паперів українських емітентів за 
кордоном / В. Бездітний // Юридична газета. – 2013. – 5 березня 
(№10). – С. 13  

4. Бездітний В. Нововведення на фондовому ринку / В. Бездітний, К. 
Бутовченко // Юридична газета. – 2013. – 19 – 26 лютого (№08-09). 

5. Івануха Н. Можливість подання непрямого позову як спосіб 
захисту прав акціонерів в Україні / Н. Івануха // Юридична газета. – 
2013. – 5 березня (№10). – С. 34–35.  

6. Суркіна А. Система корпоративного управління / А. Суркіна // 
Юридична газета. – 2013. – 22 січня (№3).  

 
 

Усенко Дмитро Юрійович, 
студент 5 курсу спеціальності «Право», 

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна» 
Науковий керівник: Кальян Олександр Сергійович, 

адвокат, к. ю. н., доцент, завідувач кафедри правознавства,  
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна» 

 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ 
КОМЕРЦІЙНОГО НАЙМЕНУВАННЯ В УКРАЇНІ 

  
Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку ринкових відносин 

передбачає поступове підвищення значення інтелектуальних продуктів та 
засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг, які 
за своєю правовою природою належать до об’єктів права інтелектуальної 
власності. З огляду на це законодавство у сфері інтелектуальної власності 
має закріплювати максимально простий та дієвий механізм набуття, 

http://www.kmu.gov.ua/control/puplish
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реалізації та захисту прав на різні об’єкти інтелектуальної власності. 
Реалізація права на комерційне найменування є особливо складним 

процесом, оскільки поряд із приватними інтересами самих суб’єктів права 
на цей засіб індивідуалізації повинні враховуватись інші інтереси – 
забезпечення порядку в цивільному обороті та невведення в оману інших 
осіб стосовно дійсного суб’єкта, який використовує комерційне (фірмове) 
найменування. 

Законодавче регулювання правовідносин, об’єктом яких виступає 
комерційне (фірмове) найменування, потребує суттєвого доопрацювання. 
При цьому пріоритетними напрямками розвитку законодавства в цій сфері 
є, по-перше, усунення протиріч між нормами Цивільного та 
Господарського кодексів України, які регулюють відносини щодо 
комерційних найменувань, по-друге, розробка та прийняття спеціального 
закону про комерційне найменування. Саме таке удосконалення правового 
регулювання комерційного (фірмового) найменування дасть змогу 
перетворити інститут комерційного найменування на ефективний засіб 
індивідуалізації учасників цивільного обороту. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. В українській 
цивілістичній літературі за останні роки проблемам цивільно-правового 
регулювання інституту комерційного (фірмового) найменування 
приділялась увага як у працях загального спрямування, так і спеціальних 
наукових дослідженнях. Зокрема, ці проблеми розглядались у 
монографічних дослідженнях А.О.Кодинця «Засоби індивідуалізації 
учасників цивільного обороту, товарів і послуг у Цивільному праві 
України» та І. В. Кривошеїної «Фірмове найменування: регулювання та 
правова охорона за законодавством України». Ґрунтовне дослідження цієї 
теми викладене в роботі «Комерційне найменування в Україні: основні 
правові аспекти» за редакцією Ю.Л. Бошицького, О.О. Козлової,  
Г.О. Андрощука. 

Формулювання мети статті. Мета статті полягає в дослідженні 
теоретичної моделі правового регулювання відносин, які виникають у 
зв’язку з використанням комерційного (фірмового) найменування, та 
формуванні пропозицій щодо удосконалення законодавства в цій сфері. 

Виклад основного матеріалу. У Цивільному кодексі України  
(далі – ЦК) та Господарському кодексі України (далі – ГК) для 
індивідуалізації юридичної особи вживається термін «комерційне 
найменування». Аналіз ст. 420 ЦК України [1] та ст. 159 ГК України [2] 
свідчать про його тотожність фірмовому найменуванню, яке входить до 
переліку об'єктів права інтелектуальної власності. Цілком імовірно, що, 
формуючи новий підхід до «позначення» суб’єкта господарювання, 
законодавець прагнув підкреслити його належність особам, що 
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здійснюють таку діяльність, та прагнув привести національне 
законодавство у відповідність до положень Угоди TRIPS. Відповідно до 
Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р., 
оригінальний текст якої містить поняття «nom commercial», комерційні 
найменування є об’єктами промислової власності [3]. 

 Паризькою конвенцією про охорону промислової власності 
передбачені дії щодо захисту прав на торгові марки, комерційні 
найменування, зазначення походження товарів. Економічна криза, яка 
торкнулася практично всіх країн світу, посилює зростання конкурентної 
боротьби підприємств як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках. 
Комерційне найменування є важливим елементом у системі 
взаємовідносин між виробниками та споживачами. Правильно підібране 
комерційне найменування приваблює покупців, сприяє збільшенню 
обсягів продажу та розвитку виробництва. Паризькою конвенцією про 
охорону промислової власності (1883р.) закріплено принцип охорони 
комерційних найменувань у країнах-членах, однак у ній відсутнє саме 
визначення поняття комерційного найменування, також відсутній і 
механізм надання йому правової охорони, лише вказується на передачу 
цих питань до компетенції національного законодавства. Згідно зі 
згаданим міжнародним актом комерційне найменування вимагає охорони 
в усіх країнах Союзу без обов’язкового подання заявки чи реєстрації 
незалежно від того, чи є воно частиною товарного знаку [3]. Таким чином, 
визначення поняття комерційного найменування та способи його охорони 
мають встановлюватися національним законодавством кожної країни-
учасниці.  

Аналізуючи положення ЦК України, присвячені праву 
інтелектуальної власності на комерційне найменування, ми навіть не 
знайдемо самого поняття комерційного найменування. У ст. 489 ЦК 
України закріплені лише умови надання правової охорони комерційному 
найменуванню. Відповідно до ч. 1 ст. 489 ЦК України правова охорона 
надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість 
вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів 
щодо справжньої її діяльності. Водночас дозволяється мати однакові 
комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо 
товарів, які особою виготовляються та (або) реалізуються, і послуг, які 
нею надаються (ч. 4 ст. 489 ЦК України). 

 На наш погляд, така норма може мати місце, якщо особи, що 
використовують однакові найменування, не знаходяться в конкурентних 
відносинах, адже в іншому випадку найменування не зможуть виконувати 
функцію індивідуалізації. На ринку в межах країни може існувати багато 
юридичних осіб із тотожними чи схожими комерційними 
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найменуваннями, однак ці суб’єкти можуть займатися різними видами 
діяльності, знаходитися на різних територіях, як наслідок, – діяльність 
кожного з суб’єктів не призводитиме до порушення прав іншого. 
Очевидно, що для таких юридичних осіб абсолютно виключні права на 
комерційне найменування означатимуть не реалізацію їхніх інтересів у 
цивільному обороті, а додаткові витрати для захисту комерційного 
найменування. Правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене 
комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично 
використовується ним у господарському обігу [4, с. 273].  

У зв'язку з відсутністю достатнього правового регулювання 
комерційних найменувань натепер в Україні існує чимало проблемних 
питань, які є предметом палких суперечок серед українських фахівців у 
сфері права інтелектуальної власності. Аналізуючи положення ст. 489 ЦК 
України, бачимо, що право на комерційне найменування виникає з 
моменту фактичного використання цього найменування та охороняється 
без особливої реєстрації і незалежно від того, чи є комерційне 
найменування частиною торговельної марки [1]. Якщо у випадку з 
фірмовим найменуванням чи торговою маркою визначити момент 
виникнення права на них не становить великих труднощів, то у випадку з 
комерційним найменуванням це досить складно. Досить складно буває на 
практиці чи під час розгляду справи судом чітко встановити момент 
такого фактичного використання. Адже право на комерційне 
найменування в Україні поки що ніде не реєструється. Натепер 
використання комерційних найменувань фактично зведене до 
використання найменувань юридичної особи, які вносяться до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців» від 15 травня 2003 р. №755-ІV [5].  

Однак, як показує практика, доцільно створити певний порядок 
реєстрації комерційних найменувань, це допоможе уникнути появи 
суб’єктів підприємницької діяльності з однаковим комерційним 
найменуванням, здатним ввести в оману споживача, також це дозволило б 
чітко визначити момент виникнення прав на нього, щоб це дало 
переважне право для суддів на власний розсуд не встановлювати момент 
виникнення права на комерційне найменування, що взагалі ускладнює 
розуміння та встановлення предмета спору. Також аналіз судової практики 
свідчить про проблему співвідношення прав на торговельну марку та 
комерційне найменування при застосуванні судами п. 3 ст. 6 Закону 
України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», якою 
передбачено: «не можуть бути зареєстровані як знаки, які є тотожними 
або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими 
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найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які 
одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких 
же або споріднених з ними товарів і послуг» [6].  

Висновки. З метою встановлення того, чи є заявлене позначення 
схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, 
необхідно зробити перевірку позначень на тотожність і схожість, у зв’язку 
з цим суди при ухваленні рішення за даними спорами стикаються з цілою 
низкою спірних питань при перевірці таких позначень на тотожність і 
схожість. На даний час у науковій літературі, у законодавстві та судовій 
практиці відсутні методики, критерії оцінки схожості комерційного 
найменування. Ще одне важливе питання стосується чіткої кваліфікації 
порушень прав на комерційне найменування.  

Останнім часом значного поширення набуло використання 
комерційного найменування без дозволу володільця як доменних імен, 
неправомірне використання комерційного найменування в торговельних 
марках чи тотожного комерційного найменування, права на які належать 
іншим особам. Може суб’єкт господарювання заборонити 
використовувати лише тотожне комерційне найменування чи слід 
розширити можливості захисту і встановити обмеження щодо 
використання також схожих комерційних найменувань? Безперечно, саме 
вирішення означеної проблеми визначить подальшу життєздатність 
інституту комерційного найменування. У сучасних ринкових умовах 
боротьби за споживача чітка ідентифікація юридичної особи та його 
діяльності стає дедалі актуальнішою. Роль позначень полягає у 
відокремленні одного суб’єкта господарювання від іншого, закріпленні за 
юридичною особою певного позитивного іміджу. Крім цього зростає 
кількість судових справ щодо комерційних найменувань, що свідчить про 
нагальну необхідність конкретизації норм законодавства в цій сфері, 
введення дієвих механізмів правової охорони. 
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ШЛЯХИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї 

 
Постановка проблеми Проблематика насильства в сім’ї є досить 

гострою для України, як і для багатьох інших країн світу. Ця проблема 
небезпечна тим, що від неї страждають діти. Вони страждають не лише 
від насильства по відношенню до себе, а й спостерігають за насильством 
у своїй сім'ї, а у майбутньому - переносять цей негативний досвід у 
власне життя. 

Тому насильство в сім'ї є суспільною проблемою і потребує 
вирішення на рівні держави. Сім'я, як первинний осередок суспільства, 
унікальний соціальний інститут формування і становлення суспільних 
відносин, повинна перебувати під особливим захистом держави, у тому 
числі – під захистом від проявів насильства та жорстокості. В умовах 
сьогодення, коли Україна знаходиться на шляху побудови 
демократичного, громадянського правового суспільства, у якому 
найвищою соціальною цінністю визнаються людина, її життя і здоров'я, 
честь, гідність, недоторканість, в українському законодавстві актуальною 
є проблематика адаптації до існуючих міжнародних стандартів з прав 
людини і прав жінок зокрема. 

Аналіз останніх досліджень вказують, що, починаючи з середини 
90-х років ХХ ст. правові, соціологічні та психологічні аспекти протидії 
насильству в сім’ї активно обговорюються на науковому та громадському 
рівнях (зокрема, в юридичних працях О. М. Бандурки, А. Б. Благої,  
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В. І. Борисова, В. В. Голіни, Ф. К. Думко, К. Б. Левченко, О. О. Руднєвої 
та ін. [3].  

Основу законодавства України з попередження насильства в сім’ї 
становить Конституція України (зокрема, статті 3, 21–24, 27–29, 32, 51, 
52), а також Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від  
15 листопада 2001 р., який на момент його ухвалення був першим у 
країнах Центральної і Східної Європи та СНД спеціальним законодавчим 
актом у сфері протидії сімейному насильству. Цей Закон визначає правові 
й організаційні основи попередження насильства в сім’ї, органи та 
установи, на які покладається здійснення заходів з його попередження. 
Окрім того, правові процедурні моменти застосування заходів з 
попередження насильства в сім’ї врегульовані на підзаконному рівні, 
зокрема Указом Президента України „ Про Положення про Міністерство 
молоді та спорту України ” від 24 липня 2013 року №390/2013, 
Постановою Кабінету Міністрів України ”Про затвердження Порядку 
розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну 
його загрозу” від 26.04.03 №616, Наказом Міністерства України у справах 
сім’ї молоді та спорту та Міністерства внутрішніх справ України від 
07.09.2009 №3131/386 «Про затвердження Інструкції щодо порядку 
взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію 
державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, служб у 
справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та 
відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення 
заходів з попередження насильства в сім'ї», Наказом Міністерства 
охорони здоров’я України „Про затвердження заходів щодо виконання 
Закону України „Про попередження насильства в сім’ї” та Примірного 
положення про центр медико-соціальної реабілітації жертв насильства в 
сім’ї” від 23.01.04 №38 та ін. Однак сучасний стан справ вимагає постійної 
актуалізації досліджень у сфері попередження насильства в сім’ї. 

Метою даної статті є з’ясування сучасного стану розвитку 
законодавства України про попередження насильства в сім’ї, а також 
визначення наявних у ньому колізій та шляхів їх подолання й усунення на 
підставі теоретико-правових уявлень про юридичну колізійність та засоби 
її подолання.  

Виклад основного матеріалу дослідження З огляду на те, що 
насильницькі дії в сім’ї передаються як еталон поведінки дітям від 
батьків, це зумовлює їхнє існування віками. 

Сім’я є одним із першоджерел соціалізації дитини, і всі події, які 
відбуваються з дитиною в сім’ї, знаходять своє відображення у 
формуванні характеру, звичок дитини, зрештою, – її особистості. 

Насильство в сім’ї є насамперед порушенням прав людини і показує 
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можливість переваги несправедливості з раннього дитинства, що 
суперечить загальнолюдським цінностям, політиці культури миру та 
толерантності. 

Цій проблемі в Україні присвячено багато досліджень, але 
вирішенням проблеми насильства в сім’ї в державі почали займатися не 
так давно, після введення в дію Закону України «Про попередження 
насильства в сім’ї» від 15.11.2001 року. Відповідно до Закону України 
«Про попередження насильства в сім’ї», насильство в сім’ї – будь-які 
умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного 
спрямування одного члена сім’ї стосовно іншого члена сім’ї, якщо ці дії 
порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та 
громадянина і завдають йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи 
психічному здоров’ю [2, ст. 1]. Насильство в сім’ї може бути вчинене 
тільки членом сім’ї.  

Одразу ж виникає необхідність з’ясувати, кого ж можна вважати 
членом сім’ї. Члени сім’ї – це: особи, які перебувають у шлюбі; 
проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою; їхні 
діти; особи, які перебувають під опікою чи піклуванням; є родичами 
прямої або непрямої лінії споріднення за умови спільного проживання. 

Згідно із Законом України «Про попередження насильства в сім’ї» 
виділяють такі обов’язкові ознаки насильства в сім’ї:  

1) особами, які страждають від сімейного насильства, можуть бути 
тільки члени сім’ї (тобто дія цього Закону не поширюється на 
сусідів, розлучених осіб, що продовжують проживати разом, осіб, 
які зустрічаються, але не перебувають у шлюбі, тощо);  

2) діяння кривдника має бути протиправним (тобто суперечити 
нормам чинного законодавства);  

3) діяння призвело або могло призвести до порушення прав члена 
сім’ї як людини, так і громадянина;  

4) вина кривдника повинна виявлятися у формі умислу, а не 
необережності [2].  

Діяння визнається насильством у сім’ї лише тоді, коли воно 
порушує вимоги чинного законодавства та призводить чи може 
призводити до порушення конституційних прав і свобод члена сім’ї.  

Насильство в сім’ї може мати форму активних дій (завдання побоїв, 
знищення майна тощо) або бездіяльності, тобто пасивної поведінки 
особи, коли вона не вчиняє дій, які могла та повинна була вчинити, щоб 
запобігти настанню шкідливих наслідків (наприклад ненадання допомоги 
члену сім’ї, який перебуває в небезпечному для життя стані). 
Насильством у сім’ї визнаються лише умисні діяння. Це означає, що 
особа, яка вчинила насильство, усвідомлювала або повинна була 
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усвідомлювати характер вчинюваних нею дій або бездіяльності, 
насильство в сім’ї та діяльність органів внутрішніх справ щодо його 
подолання, передбачала або могла передбачити (з огляду на її фізичний і 
психічний стан) можливість настання таких шкідливих наслідків, як 
заподіяння моральної шкоди, шкоди фізичному або психічному здоров’ю 
іншого члена сім’ї. Необхідно зазначити, що вчинення насильства у стані 
алкогольного сп’яніння не виключає можливості особи усвідомлювати і 
передбачати настання шкідливих наслідків.  

Згідно з Кримінальним кодексом України (далі – КК) особа, яка 
скоїла злочини у стані сп’яніння внаслідок уживання алкоголю, 
наркотичних засобів або інших одурманюючих засобів, підлягає 
кримінальній відповідальності. Ознакою насильства в сім’ї є наявність 
моральної, фізичної або психічної шкоди здоров’ю члена сім’ї, що 
заподіяна внаслідок протиправних діянь. Шкода фізичному здоров’ю 
полягає в тілесних ушкодженнях, завданих жертві насильства в сім’ї [1]. 

Також законом визначено такі види насильства в сім’ї: 
 фізичне насильство – умисне завдання одним членом сім’ї іншому 

члену сім’ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або 
призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи 
психічного здоров’я, завдання шкоди його честі й гідності;  

 сексуальне насильство в сім’ї – протиправне посягання одного члена 
сім’ї на статеву недоторканість іншого члена сім’ї, а також дії 
сексуального характеру стосовно дитини, яка є членом цієї сім’ї;  

 психологічне насильство в сім’ї – насильство, пов’язане з дією 
одного члена сім’ї на психіку іншого члена сім’ї шляхом словесних 
образ або погроз, переслідування, залякування, якими навмисно 
спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе 
та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров’ю;  

 економічне насильство в сім’ї - умисне позбавлення одним членом 
сім’ї іншого члена сім’ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи 
коштів, на які постраждалий має передбачене законом право, що 
може призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи 
психічного здоров’я [1]. 

Сьогодні виділяють такі чинники, що призводять до прояву 
насильства в сім’ї:  

 соціальні (напруження, конфлікти, насильство в суспільстві, 
пропагування в засобах масової інформації насильства як моделі 
поведінки);  

 економічні (матеріальні нестатки, відсутність гідних умов життя 
поряд із відсутністю умов для працевлаштування, заробляння 
грошей, економічна залежність, безробіття);  
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 психологічні (стереотипи поведінки);  
 педагогічні (відсутність культури поведінки – правової, моральної, 

громадянської, естетичної, економічної, трудової);  
 соціально-педагогічні (відсутність усвідомленого батьківства, 

сімейних цінностей у суспільстві, позитивної моделі сімейного 
життя на засадах ґендерної рівності, сімейного виховання на основі 
прав дитини);  

 правові (ставлення до насильства як до внутрішньосімейної 
проблеми, а не як до негативного суспільного явища, до членів 
сім’ї – як до власності через відсутність правової свідомості); 

 політичні (прихильність до ґендерних стереотипів, недостатній 
пріоритет проблем сім’ї та ґендерної рівності, увага до материнства 
і дитинства, а не сім’ї в цілому, нестача уваги до батьківства, 
чоловіків);  

 соціально-медичні (відсутність репродуктивної культури в 
населення, відповідального батьківства, системи сімейних лікарів, 
алкоголізм, наркоманія, агресія тощо);  

 фізіологічні та медичні (порушення гормонального фону, обміну 
речовин, швидкості реакцій, прийом збуджувальних ліків, хвороби 
нервової системи тощо) [4]. 

Найбільш гостро проблема насильства в сім’ї постає перед 
неповнолітніми громадянами. Це пов’язано здебільшого з вразливістю та 
необізнаністю дітей. Вразливість дітей до насильства пояснюється їхньою 
фізичною, психічною та соціальною незрілістю, а також залежним 
(підлеглим) становищем відносно дорослих, незалежно від того, чи це 
батьки, опікуни, вихователі, вчителі. Нерідко буває важко виявити, чи 
мало місце в ситуації насильства в сім’ї психологічне насильство, чи 
справа обмежувалася лише фізичним або економічним насильством. Тому 
створення індикаторів психологічного насильства в сім’ї стосовно дітей 
та їхнє використання у практиці роботи правоохоронців та соціальних 
робітників є дуже важливим.  

Згідно з чинним законодавством психологічне насильство в сім’ї 
виявляється в образах із використанням лайливих слів та криків, які 
принижують честь і гідність члена сім’ї, образливих жестах з метою 
приниження члена сім’ї або тримання його в атмосфері страху. Закон 
України «Про попередження насильства в сім’ї» встановлює спеціальні 
заходи попередження насильства в сім’ї, а саме: 

a) офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства 
в сім’ї; 

b) взяття на профілактичний облік та зняття з профілактичного обліку 
членів сім’ї, які вчинили насильство в сім’ї;  
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c) направлення кривдника на проходження корекційної програми;  
d) захисний припис [2]. 

Крім того, діяльність державних органів та установ у межах їхньої 
компетенції спрямована на виконання заходів, серед яких:  

 розробка програм факультативних курсів, курсів за вибором, 
спецкурсів з питань запобігання насильству в сім’ї; 

 розробка навчальних програм з питань запобігання насильству в 
сім’ї для соціальних працівників та інших спеціалістів, які надають 
соціальні послуги;  

 розробка мінімальних стандартів соціальних послуг для осіб, що 
постраждали від насильства в сім’ї;  

 розробка інформаційно-просвітницької програми з питань 
виховання гендерної культури та запобігання всім формам 
насильства в сім’ї для використання в позашкільній та позаурочній 
роботі загальноосвітніх навчальних закладів;  

 інформування населення через засоби масової інформації про 
правові основи запобігання та протидії насильству в сім'ї і види 
допомоги особам, які потерпають від насильства в  
сім’ї [5, с. 52–53 ]. 

Зазначені заходи спрямовані на підвищення правової обізнаності 
населення з проблемою насильства, зокрема насильства у сім’ї, та 
виконують не лише правопросвітницьку, а й превентивну 
(профілактичну) функцію. Адже знання про правові основи запобігання 
насильству та заходи, спрямовані на протидію йому, зрештою, призведуть 
до подолання цієї проблеми. 

Проблема профілактики насильства в сім’ї набуває особливого 
значення у зв’язку з тим, що зазначені небажані стереотипи поведінки 
формуються і закріплюються в молодих людей – потенційних батьків. Як 
правило, у дитячому, підлітковому та юнацькому віці дитина вчиться 
відстоювати власні інтереси і позиції, захищати себе і свій соціальний 
статус. При цьому дитина чи підліток засвоює ті зразки поведінки, що їй 
демонструють дорослі, сприймаючи їх як поведінкову норму, переносить 
і реалізує в суспільному житті, а згодом – у власній сім’ї. Отже, перш ніж 
розпочинати профілактичну роботу щодо попередження насильства, 
зокрема насильства в сім’ї, необхідно визначити ті фактори й умови, що 
детермінують виникнення насильницької поведінки.  

 Зневажанню і насильству над дітьми та підлітками, у тому числі 
насильству в сім’ях, сприяють певні соціальні і культурні умови, як-от: 
відсутність у соціальній свідомості чіткої оцінки фізичних покарань; 
демонстрація насильства у засобах масової інформації; недостатнє 
розуміння суспільством насильства як соціальної проблеми; низька 
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правова грамотність населення; погана обізнаність дітей щодо своїх прав; 
недосконалість законодавства. 

Здійснення профілактичних заходів щодо насильства в сім’ї 
покладено державою переважно на служби дільничних інспекторів, , 
служби кримінальної поліції у справах неповнолітніх, до яких у більшості 
випадків звертаються потерпілі від насильства в сім’ї. Робота цих служб 
загалом орієнтована на виявлення фактів насильства в сім’ї та покарання 
насильників, інші ж установи (кризові центри й центри медико-соціальної 
реабілітації) займаються усуненням наслідків уже вчиненого насильства.  

Така профілактична робота має проводитися і з благополучними 
сім’ями та законослухняними громадянами. Особливо плідною може 
виявитися робота з молоддю (зокрема старшокласниками та студентами), 
оскільки саме ця категорія населення в недалекому майбутньому створює 
нові сім’ї, упроваджує, переносячи у свою сім’ю, стереотипи поведінки, 
засвоєні в батьківських сім’ях або під час спілкування з іншими людьми. 
Така профілактика має бути спрямована на формування в молодих людей 
доброзичливого та відповідального ставлення до інших членів 
суспільства, коректної поведінки в сім’ї, культивацію здорового способу 
життя та розповсюдження такої моделі поведінки серед свого оточення.  

Доцільно проводити з молоддю тематичні бесіди із зазначених 
питань, тренінги, ігротеки тощо. Здійснювати таку профілактичну роботу 
з учнівською молоддю у клубах за місцем проживання мають соціальні 
педагоги з відповідною освітою та спеціально навчені волонтери  
[4, с. 100-106.]. 

З огляду на вищезазначене профілактику насильства, особливо 
насильства в сім’ї, доцільно розпочинати з профілактичної 
просвітницької роботи в навчальних закладах, оскільки саме тут 
спеціально навчені волонтери, соціальні педагоги разом з працівниками 
органів внутрішніх справ (дільничними інспекторами) можуть працювати 
з численним і різноманітним контингентом молоді, яка невдовзі 
створюватиме власні сім’ї. Саме для старшокласників є актуальними 
питання щодо сімейних стосунків, поведінки в сім’ї, можливості зберегти 
відчуття захищеності у власній родині. Проблема насильства в сім’ї має 
різні аспекти і має вирішуватися органами державного управління. Для її 
вирішення потрібна підготовка фахівців різних професій та 
спеціальностей – юристів, медиків, психологів, педагогів, 
психотерапевтів, працівників органів внутрішніх справ тощо.    

Висновки. Адекватно оцінивши ситуацію, що склалася, порушуємо 
питання про розробку заходів з надання допомоги сім’ї в усіх її 
напрямках. Для повного вирішення даного питання необхідно з боку 
держави провести не лише заходи економічного і соціального 
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спрямування, але й створити служби психологічної допомоги сім’ям, а 
також усвідомити важливість вирішення проблеми сімейного насилля. 
Лише тоді можна говорити про ефективне вирішення цієї проблеми. 

Сьогодні проводяться фундаментальні дослідження сім’ї в Україні. 
Зросла кількість установ та організацій, що займаються проблемами сім’ї 
на державному рівні. Серед них слід назвати Центри соціальних служб 
для молоді, відділи сім’ї та молоді, Службу у справах неповнолітніх, а 
також недержавні фонди та організації – Спілку захисту сім’ї та 
особистості, Центр екології сім’ї та ін.  

Держава повинна піклуватися про розвиток і належне 
функціонування соціально-психологічних служб, про підготовку 
кваліфікованих психологів та соціальних педагогів, адже саме їхня 
діяльність повинна приносити найширші та найефективніші результати 
щодо вирішення проблеми сімейного насильствасеред українських сімей. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ  

СУБ′ЄКТІВГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

Постановка проблеми. Проведення економічної реформи в 
Україні, закріплення на конституційному рівні права кожного на 
підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом, і розвиток 
підприємництва призвели до значного збільшення кількості суб'єктів 
господарювання. Перехід до ринкових відносин неминуче потребує 
визнання, оформлення і розвитку нових, відповідних їм організаційно-
правових форм господарювання. На зміну традиційній (але такій, що вже 
не вписується у звичайні ринкові рамки) конструкції "підприємства" як 
самостійної юридичної особи-суб'єкта майнового обігу прийшли забуті 
форми суб'єктів господарювання, зокрема господарські товариства – 
добровільні об'єднання підприємців, що є основними учасниками 
нормальних ринкових відносин. Чітке й ефективне функціонування 
суб'єктів господарювання, як свідчить світовий досвід, залежить від 
детального законодавчого оформлення. На жаль, чинне законодавство 
далеке від цих об'єктивних та очевидних вимог ринку, що розвивається. 
Разом із тим не можна не визнати швидкого й очевидного прогресу 
законодавства. Буквально за кілька років воно перейшло від загального 
визнання таких господарських організацій як суб'єктів майнових відносин 
до їхньої досить детальної регламентації. Тому актуальним є питання про 
якнайшвидшу розробку та ухвалення спеціальних законів про акціонерні 
товариства, про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю, 
про повні й командитні товариства. Проте в нашу господарську практику 
вже міцно ввійшли багато основних категорій, понять та інститутів того, 
що за кордоном звичайно називається "правом компаній", а в Україні 
складає господарське законодавство, що регулює правове становище та 
діяльність суб'єктів господарювання. До їхнього числа відносяться й 
установчі документи суб'єктів господарювання, що регулюють як 
взаємовідносини засновників щодо створення і документального 
оформлення існування цих суб'єктів, так і їхнє правове 
становище. Питання законодавчого регулювання складу і змісту 
установчих документів суб'єктів господарювання стають дедалі 
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важливішими. Установчі документи відіграють визначальну роль у 
встановленні правового статусу конкретного суб'єкта господарювання, 
комплексу його прав та обов'язків, визначенні його відносин з 
засновниками та засновників між собою, встановленні інших важливих 
положень щодо його існування. Установчі документи засвідчують 
виникнення та існування суб'єкта господарювання як суб'єкта права. 
Лише установчі документи можуть визначити обсяг правоздатності 
суб'єкта господарювання, види здійснюваної ним діяльності, можуть 
надати відомості про осіб, що уповноважені укладати угоди від його 
імені. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У юридичній літературі 
зазначеним проблемам приділяється певна увага. Питання установчих 
документів розглядалися ще в роботах авторів дореволюційного періоду 
А.В. Венедіктова, А.І. Камінки, Д.І. Мейера, Л.І. Петражицького,  
Г.Ф. Шершеневича, В.Б. Єльяшевича та ін. У сучасних наукових 
дослідженнях правову природу, склад і зміст установчих документів 
аналізували С.М. Грудницька, О.Р. Кибенко, О.Є. Орлова,  
О.А. Підопригора, І.В. Спасібо-Фатєєва, А.С. Удовиченко та інші автори. 
Серед досить відомих – теоретичні розробки Б.П. Архіпова,  
Н.В. Козлової, В.І. Маркова, Д.І. Степанова, І.Т. Тарасова, В.І. Татькова, 
Г.В. Цепова, О.С. Янкової тощо. Однак багато правових аспектів 
установчих документів залишилися поза увагою авторів. 

Формулювання мети статті. Метою дослідження є розробка 
теоретичних і практичних питань щодо установчих документів суб’єктів 
господарювання та підготовка пропозицій з удосконалення законодавства 
України про установчі документи у сфері господарювання та вирішення 
таких завдань: 

 визначення поняття установчих документів суб’єкта 
господарювання; 

 з’ясування значення установчих документів суб’єкта 
господарювання як невід'ємного елемента фактичного 
(юридичного) складу, що опосередковує заснування суб'єкта 
господарювання; 

 дослідження законодавчих вимог до складу і змісту установчих 
документів суб’єктів господарювання залежно від обраної 
засновниками організаційно-правової форми створюваної 
господарської організації; 

 уточнення поняття засновницького договору як установчого 
документа суб’єкта господарювання, його видів, порядку 
укладання, зміни і розірвання, структури та змісту, а також 
відокремлення від суміжних договорів; 
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 визначення поняття, правової природи та змісту статуту суб’єкта 
господарювання; 

 обґрунтування пропозицій з удосконалення законодавства, що 
містить вимоги до статуту й засновницького договору як 
установчих документів суб’єктів господарювання в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у 
зв’язку з розробкою, затвердженням та реєстрацією установчих 
документів суб’єктів господарювання. 

Предметом дослідження є теоретичні та практичні питання щодо 
установчих документів суб’єктів господарювання, відповідне 
законодавство України та зарубіжних країн. 

Виклад основного матеріалу. Виникнення й діяльність юридичних 
осіб-суб'єктів підприємництва будь-якої організаційно-правової форми 
неможливі без установчих документів. 

Установчі документи – статут та/або засновницький договір, 
необхідні для регулювання порядку, умов погодженої діяльності 
засновників, а також визначення правового статусу створюваного суб'єкта 
підприємництва –юридичної особи. 

Згідно зі ст. 57 ГК України установчими документами суб'єкта 
господарювання є рішення про його утворення або засновницький 
договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб'єкта 
господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені 
найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, мета і 
предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів 
управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, 
розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, 
якщо інше не передбачене законом. 

Неналежний рівень правового регулювання відносин, пов'язаних з 
установчими документами суб'єктів господарювання, створює 
сприятливий ґрунт як для зловживань з боку засновників, так і низького 
рівня захисту їхніх прав [7, с. 7]. 

Нерозвиненість законодавства, що встановлює вимоги до 
установчих документів суб'єктів господарювання, постає на сьогодні 
серйозним стримуючим фактором розвитку господарської діяльності. 
Удосконалення законодавства, що містить вимоги до установчих 
документів суб'єктів господарювання, є необхідним для забезпечення як 
господарської діяльності в цілому, а також конкурентоздатності суб'єктів 
господарювання України на міжнародному рівні [8, с. 74]. 

Правове регулювання відносин, що виникають у зв'язку із 
складанням, затвердженням та реєстрацією установчих документів, ще 
знаходиться в стадії становлення в Україні та теоретично мало вивчене.  
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Проведення економічної реформи в Україні, закріплення на 
конституційному рівні права кожного на підприємницьку діяльність, яка 
не заборонена законом [1], і розвиток підприємництва призвели до 
значного збільшення кількості суб'єктів господарювання. Перехід до 
ринкових відносин неминуче потребує визнання, оформлення і розвитку 
нових, відповідних їм організаційно-правових форм господарювання. На 
зміну традиційній (але такій, що вже не вписується в звичайні ринкові 
рамки) конструкції "підприємства" як самостійної юридичної особи-
суб'єкта майнового обігу прийшли забуті форми суб'єктів 
господарювання, зокрема господарські товариства – добровільні 
об'єднання підприємців, що є основними учасниками нормальних 
ринкових відносин. Чітке й ефективне функціонування суб'єктів 
господарювання, як свідчить світовий досвід, залежить від детального 
законодавчого оформлення. На жаль, чинне законодавство далеке від цих 
об'єктивних і очевидних вимог ринку, що розвивається. Разом з тим не 
можна не визнати швидкого й очевидного прогресу законодавства. 
Буквально за кілька років воно перейшло від загального визнання таких 
господарських організацій в якості суб'єктів майнових відносин до їх 
досить детальної регламентації. Тому актуальним є питання про 
якнайшвидшу розробку і прийняття спеціальних законів про акціонерні 
товариства, про товариства з обмеженою й додатковою відповідальністю, 
про повні й командитні товариства. 

Проте в нашу господарську практику вже міцно ввійшли багато 
основних категорій, понять й інститутів того, що за кордоном звичайно 
називається "правом компаній", а в Україні складає господарське 
законодавство, що регулює правове становище та діяльність суб'єктів 
господарювання. До їхнього числа належать й установчі документи 
суб'єктів господарювання, що регулюють як взаємовідносини засновників 
щодо створення й документального оформлення існування цих суб'єктів, 
так і їхнє правове становище [8, с. 75].  

Питання законодавчого регулювання складу і змісту установчих 
документів суб'єктів господарювання стають дедалі важливішими. 
Установчі документи відіграють визначальну роль у встановленні 
правового статусу конкретного суб'єкта господарювання, комплексу його 
прав та обов'язків, визначенні його відносин з засновниками та 
засновників між собою, встановленні інших важливих положень щодо 
його існування. Установчі документи засвідчують виникнення та 
існування суб'єкта господарювання як суб'єкта права. Лише установчі 
документи можуть визначити обсяг правоздатності суб'єкта 
господарювання, види здійснюваної ним діяльності, можуть надати 
відомості про осіб, що уповноважені укладати угоди від його імені, тощо.  
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Господарський кодекс (далі – ГК України) [2] та Цивільний кодекс 
України (далі – ЦК України) [3], що набули чинності 1 січня 2004 р., 
містять низку законодавчих положень, які мають бути розвинені в 
законодавстві. Це стосується і вимог до установчих документів суб'єктів 
господарювання. У Господарському кодексі та Цивільному кодексі 
України питанню установчих документів суб'єктів господарювання 
приділяється велика увага. Крім цих кодексів, вимоги до установчих 
документів визначаються і в спеціальному законодавстві, зокрема в 
Законах України «Про господарські товариства» [4], «Про благодійництво 
і благодійні організації» [5], «Про фермерське господарство» [6] тощо. 
Крім того, численні нормативно-правові акти, які визначають вимоги до 
установчих документів залежно від виду суб'єкта господарювання, 
створюють серйозні труднощі при створенні юридичної особи. Адже 
вимоги до установчих документів, наприклад, господарських товариств, 
зазначені у трьох нормативно-правових актах, – Господарському кодексі 
та Цивільному кодексі України, Законі України «Про господарські 
товариства», у яких вони дублюються, а в деяких випадках не збігаються і 
створюють колізії. Зокрема, згідно зі ст. 4 Закону України «Про 
господарські товариства», акціонерне товариство, товариство з 
обмеженою відповідальністю і товариство з додатковою відповідальністю 
створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, тоді як 
Господарський кодекс та Цивільний кодекс України встановлюють, що 
єдиним установчим документом акціонерного товариства, товариства з 
обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю 
є статут. Така розпорошеність норм у різних законодавчих актах потребує 
усунення цих недоліків. 

Неналежний рівень правового регулювання відносин, пов'язаних з 
установчими документами суб'єктів господарювання, створює 
сприятливий ґрунт як для зловживань з боку засновників, так і низького 
рівня захисту їхніх прав. 

Нерозвиненість законодавства, що встановлює вимоги до 
установчих документів суб'єктів господарювання, постає на сьогодні 
серйозним стримуючим фактором розвитку господарської діяльності. 
Удосконалення законодавства, що містить вимоги до установчих 
документів суб'єктів господарювання, є необхідним для забезпечення як 
господарської діяльності в цілому, так і конкурентоздатності суб'єктів 
господарювання України на міжнародному рівні. 

Висновки. Таким чином, зараз існує актуальна потреба в 
удосконаленні чинного законодавства, що встановлює вимоги до 
установчих документів суб'єктів господарювання, приведення його у 
відповідність з поточними та перспективними вимогами ринкового 
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середовища, що має відповідати потребам економічного розвитку 
держави, а також міжнародним вимогам. 

Відповідно до ст. 87 ЦК України для створення юридичної особи її 
учасники (засновники) розробляють установчі документи, які 
викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), 
якщо законом не встановлений інший порядок їхнього затвердження. 
Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут 
або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлене 
законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, 
затвердженого цією особою. 
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НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 
Постановка проблеми. З огляду на тенденції сучасної правової 

науки віднесення державних виконавців до державних службовців, 
принципи виконавчого провадження слід викладати у взаємозв’язку із 
загальними положеннями щодо принципів, що характеризують державну 
службу, а також принципів, які властиві адміністративному праву 
загалом. Слід зазначити, що принципи виконавчого провадження в 
галузевому законодавстві чітко не визначені у відокремлених нормах, як 
це має місце в багатьох останніх проектах нормативних актів. Теоретичні 
ж джерела навіть у той період, коли виконавче провадження було 
складовою частиною цивільного процесу, не висвітлювали принципів 
здійснення виконання, хоча принципам цивільного процесу приділяли 
досить значну увагу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-теоретичне 
підґрунтя даної теми становлять праці українських і зарубіжних 
спеціалістів у галузі теорії та історії держави і права та адміністративного 
права і адміністративного процесу – В.Б. Авер’янова, М.Г. Авдюкова,  
О.Ф. Андрійко, Г.В. Атаманчука, Д.М. Бахраха, І.Л. Бачило, Ю.П. Битяка, 
Р.Х. Валєєва, І.П. Голосніченка, Ю.Г. Гринько, М.А. Гурвича, Є.В. Додіна, 
П.П. Заворотько, Н.Д. Зейдера, Ю.М. Козлова, Р.А. Калюжного,  
С.В. Ківалова, В.К. Колпакова, В.В. Копєйчикова, Б.П. Курашвілі,  
Б.М. Лазарєва, М.І. Матузова, В.Ф. Опришка, В.П. Пастухова,  
А.І. Перепелиці, В.С. Проніної, В.Ф. Сіренка, М.С. Студенікіної,  
Ю.О. Тихомирова, С.Я. Фурси, В.В. Цвєткова, Н.А. Чечиної,  
В.М. Шерстюка, А.М. Ширшикова, В.К. Шкарупи, М.Й. Штефан,  
С.В. Щербак, Л.П. Юзькова, М.К. Юкова, Ц.А. Ямпольської. 

Формулювання мети статті. Метою цієї статі є дослідження 
нормативних засад здійснення виконавчого провадження в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Виконавче 
провадження в Україні побудоване на демократичних принципах 
(засадах, основах). Вони закріплені в нормах права, і в них відображені 
правові погляди українського народу на завдання й мету виконавчого 
провадження, його організаційну побудову та функціональну діяльність 
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органів державної виконавчої служби, їхні повноваження, порядок 
здійснення та правове становище учасників виконавчого провадження й 
осіб, які залучаються до проведення виконавчих дій. 

Демократичний зміст принципів виконавчого провадження полягає 
в тому, що для них характерні такі положення: підпорядкування закону 
діяльності органів державної виконавчої служби й інших учасників 
провадження; рівність громадян перед законом і органом державної 
виконавчої служби; недоторканність людини; недоторканність житла; 
гласність провадження; здійснення провадження державною мовою; 
диспозитивність у реалізації суб’єктивних прав особами, які беруть 
участь у виконавчому провадженні; об’єктивна істина, змагальність, 
доступність, безпосередність здійснення виконавчих дій і публічний 
характер провадження [3, с. 36]. 

Отже, у принципах виконавчого провадження відображені 
найхарактерніші демократичні риси й загальна його спрямованість, у 
зв’язку з чим ці принципи дають можливість пізнати його суть і суспільне 
значення. Принципи сприяють правильному пізнанню й застосуванню 
норм законодавства про виконавче провадження, а також є основою для 
удосконалення його нормативного регулювання [4, с. 54]. 

Систему принципів виконавчого провадження складають наступні 
принципи. 

Принцип законності. Принцип законності закріплений у 
Конституції України [1, ст. 19], згідно з якою органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти 
лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачений 
Конституцією і законами України. У виконавчому провадженні принцип 
законності необхідно розглядати у двох аспектах. По-перше, усі дії 
державного виконавця повинні відповідати нормативно-правовим актам, 
по-друге, закону повинні дотримуватися й інші суб’єкти виконавчого 
провадження. Крім того, принцип законності виражається ще й у 
встановленні відповідальності (адміністративної, кримінальної), що 
застосовується у виконавчому провадженні як до сторін, так і до інших 
осіб [3, с. 37]. 

У визначенні виконавчого провадження зазначається, що це 
сукупність дій органів і посадових осіб, «... які здійснюються на 
підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених цим Законом, 
іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до цього 
Закону та інших законів, а також рішеннями, що, відповідно до цього 
Закону, підлягають примусовому виконанню [2, ст. 1]. 

Принцип законності виконавчого провадження вимагає, щоб 
законові була підпорядкована не тільки діяльність державної виконавчої 
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служби і її посадової особи – державного виконавця, але й усіх учасників 
виконавчого провадження та осіб, які залучаються до проведення 
виконавчих дій. 

У Конституції України проголошено, що громадяни зобов’язані 
неухильно дотримуватися Конституції України, не посягати на права і 
свободи, честь і гідність інших людей [1, ст. 68].  

Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні, зобов’язані 
сумлінно використовувати всі надані їм права [2, ст. 12].  

Гарантіями принципу законності у виконавчому провадженні є 
контроль за правильністю, повнотою і своєчасністю виконання рішень 
державним виконавцем, що здійснюється начальником відділу державної 
виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний 
виконавець, та керівником вищого органу. Гарантією законності 
виконавчого провадження є нагляд, що здійснюють органи прокуратури в 
нормативно встановленому порядку, а також оскарження до суду дій і 
бездіяльності державного виконавця та інших посадових осіб державної 
виконавчої служби [2, ст. 83]. 

Рівність громадян перед законом та органом державної виконавчої 
служби. Цей принцип виконавчого провадження має конституційну 
основу. Конституцією України закріплюється, що громадяни мають рівні 
конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути 
привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, місця проживання, за мовними та іншими 
ознаками [1, ст. 24]. 

Цей принцип передбачає рівну можливість усіх громадян брати 
участь у виконавчому провадженні, перебувати у правовому становищі 
визначеної законом процесуальної особи сторони – стягувача і боржника, 
представника тощо і рівною мірою здійснювати закріплені Законом «Про 
виконавче провадження» за такими суб’єктами їхні права та виконувати 
покладені на них обов’язки. 

Самостійним відображенням цього принципу є рівність сторін, яка 
полягає в наданні законом стягувачу й боржнику не рівних (тотожних) 
прав, а рівних можливостей для реалізації ними суб’єктивних прав і 
виконання суб’єктивних обов’язків у виконавчому провадженні. Аналіз ч. 
і ст. 29 цього Закону свідчить про те, що численні права процесуального 
характеру не лише сторін, але й інших осіб, які беруть участь у 
виконавчому провадженні, співпадають. Разом з тим певними правами 
наділений тільки стягував, як-от подавати заяву про відкриття 
виконавчого провадження [2, ст. 19], про видачу дубліката виконавчого 
документа, про поновлення строку пред’явлення виконавчого документа 
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до примусового виконання, про відмову від стягнення і повернення 
виконавчого документа [2, ст. 12]. Тільки боржник має право під час 
проведення опису зазначати ті види майна або предмети, на які слід 
звернути стягнення в першу чергу. 

Висновки. За роки незалежності в Україні сформувалася власна 
система принципів виконавчого провадження. Однак практика свідчить, 
що її функціонування малоефективне і неповноцінне. У першу чергу це 
зумовлено недостатнім досвідом правового регулювання системи 
суб’єктів виконавчого провадження. Цей чинник сприяв неналежному та 
несвоєчасному виконанню рішень судів та інших органів, що стало 
однією з головних причин падіння авторитету судової влади. Відсутність 
чіткого визначення правового статусу суб’єктів виконавчого 
провадження, розмаїття юридичних взаємозв’язків, що існували між 
ними, нормативно-правового забезпечення виконання рішень судів та 
інших органів призводило до ситуації, коли боржник знаходився у 
кращому становищі порівняно з кредитором. Це створювало перешкоди 
для розвитку рівноправних ринкових відносин, підривало авторитет 
правової системи України.  

Однією з причин такого стану виконавчого провадження можна 
визнати також недостатню увагу учених до вивчення проблеми 
організаційно-правових засад діяльності суб’єктів виконавчого 
провадження.  

На даний час вітчизняні та зарубіжні учені в основному 
обмежуються дослідженням окремих аспектів виконавчого провадження, 
які не пов’язані з комплексним аналізом принципів функціонування 
суб’єктів виконавчого провадження.  

Зазначені обставини, а також важливість і вагомість діяльності 
суб’єктів виконавчого провадження у сфері реалізації прав і свобод 
людини та зміцненні дисципліни, організованості та порядку у сфері 
виконавчого провадження свідчать про актуальність обраної теми 
дослідження. 

Сформувавши цілісну картину принципів виконавчого 
провадження, їхнього відображення в чинному законодавстві, можна 
зробити висновок, що при здійсненні виконавчого провадження 
застосовуються загальні принципи, які притаманні також і цивільному 
законодавству. Зокрема, це принципи законності, рівності громадян перед 
законом і органом державної виконавчої служби, недоторканності 
людини, недоторканості житла, гласності, державної мови, 
диспозитивності, об’єктивної істини, змагальності, доступності, 
безпосередності, публічності та оперативності.  

Дані принципи знаходять чітке відображення в основоположному 
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Законі України «Про виконавче провадження», в інших законах, які 
регулюються діяльність державної виконавчої служби, нормативно-
правових актах, які регулюють порядок та окремі правовідносини, які 
виникають при здійсненні виконавчого провадження, а також в 
основному законі – Конституції України.  
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 

ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 
  

Постановка проблеми. Судове (процесуальне) представництво є 
важливим правовим інститутом і предметом численних науково-
теоретичних досліджень. Водночас у науці цивільного процесуального 
права тема представництва залишається однією з найбільш дискусійних, 
оскільки серед учених не існує єдиного підходу як до визначення 
процесуального представництва, так і до розуміння правової природи, 
змісту інституту цивільного процесуального представництва, класифікації 
представництва на види, визначення суб’єктного складу представників, 
об’єкта правовідносин за участю представників, підстав їхнього 
виникнення, правового становища представників, обсягу їхніх 
повноважень тощо. Одним з важливих напрямків досліджень з указаної 
тематики є питання представництва інтересів юридичних осіб у 
цивільному судочинстві.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти судового 
представництва неодноразово висвітлювалися в радянській літературі, 
працях сучасних вітчизняних та зарубіжних науковців (В.В. Комарова, 
Я.А. Розенберга, М.К. Треушнікова, І.А. Павлуника, С.Я. Фурси,  
М.С. Шакарян, М.Й. Штефана, В.С. Щербини, С.А. Чванкіна та ін.). 
Однак у літературі висловлюються достатньо неоднозначні погляди з 
питання представництва юридичних осіб у цивільному процесі (т. зв. 
„статутного представництва”), аж до повного заперечення подібного виду 
судового представництва. Так, одні учені вважають, що керівник, а також 
інші особи, віднесені законом, статутом або положенням до органів 
юридичної особи, не є в суді її представником, а їхні дії, пов’язані із 
захистом прав і законних інтересів даної організації, є діями самої 
юридичної особи [1, с. 90–91; 2, с. 350]. Інші науковці вважають, що 
органи юридичних осіб виступають у суді як законні представники  
[3, с. 145–146; 4]. Існує також точка зору, згідно з якою органи, що ведуть 
справи колективних утворень у суді, займають самостійне процесуальне 
становище [5, с. 24–25; 6, с. 135]. Дані розбіжності, а також зміни 
законодавчого регулювання та розвиток правової науки обумовлюють 
необхідність подальшого розгляду питань статутного представництва.  

Формулювання мети статті. З огляду на викладене в доктрині 
цивільного процесуального права назріла необхідність проаналізувати 
положення чинного законодавства та висловлювані в літературі думки 
щодо статутного представництва з метою вироблення єдиного бачення 
цього виду представництва. Дане дослідження має на меті визначити 
поняття, зміст та особливості представництва юридичних осіб у 
цивільному процесі, а також сформувати пропозиції щодо вдосконалення 
чинного законодавства з даного питання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як уже вказувалося, 
одним із видів судового представництва, який окремими авторами 
виділяється в межах його класифікації за підставами виникнення, є 
статутне представництво. В найбільш узагальненому вигляді його можна 
визначити як представництво юридичної особи, яке здійснюється на 
підставі її установчих документів. Відповідно до частини 1 статті 57 ГК 
України до таких документів належать рішення про утворення юридичної 
особи або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом – 
статут (положення). Відповідно до частини 3 статті 38 ЦПК України 
юридичних осіб представляють їхні органи, що діють у межах 
повноважень, наданих їм законом, статутом чи положенням, або їхні 
представники. З указаного можна зробити висновок, що законодавством 
чітко розмежовано поняття „орган юридичної особи” та „представник 
юридичної особи”. На думку П.Ф. Немеша, це свідчить про те, що на 
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офіційному рівні законодавець усвідомлює те, що орган, який представляє 
інтереси юридичної особи, не має права вважатися представником у 
звичному розумінні цього слова [7, с. 24–25]. Необхідність 
відокремлювати органи юридичної особи від її представників відзначають 
й інші автори [2, с. 350]. Водночас, згідно з частиною 1 статті 42 ЦПК 
України, повноваження представників сторін та інших осіб, які беруть 
участь у справі, мають бути посвідчені, зокрема, довіреністю юридичної 
особи або документами, що посвідчують службове становище і 
повноваження її керівника. При цьому можна погодитися з тим, що 
подібні положення законодавства є дещо суперечливими, оскільки, з 
одного боку, органи юридичної особи не віднесені до числа 
представників, а з іншого, – до числа представників юридичної особи 
віднесено їхніх керівників [4]. В.В. Комаров відзначає з цього приводу, що 
в теорії цивільного процесуального права зазначене положення 
законодавства щодо представництва юридичних осіб тлумачиться 
неоднозначно, що обумовлюється відсутністю чіткої правової 
регламентації участі та правового статусу органів управління юридичних 
осіб, які беруть участь у судовому процесі. Утім, домінуючою є думка, що 
органи управління юридичної особи не є її процесуальними 
представниками у класичному розумінні цього інституту, оскільки орган 
юридичної особи та сама юридична особа становлять єдиний суб’єкт 
права, а дії органів юридичних осіб є діями самої юридичної особи, що 
обумовлено організаційно-структурною та функціональною єдністю 
юридичної особи. Тому дії (зокрема процесуальні у цивільному 
судочинстві) органів управління юридичної особи необхідно розглядати 
як дії самої юридичної особи, а не її представника [2, с. 350; 8, с. 11–116]. 
На думку Р.А. Сидорова, попри наявність спільних рис між цими 
юридичними поняттями, їхня схожість є тільки зовнішньою, а насправді 
процесуальне становище судового представника та органу юридичної 
особи різне, що обумовлено різним змістом цих правових явищ. Перед 
органом юридичної особи в цивільному процесі ставляться дещо інші, 
значно ширші, цілі, ніж перед судовим представником, і захист прав та 
законних інтересів організації в суді, як правило, – не головна серед них. 
Відмінність також можна провести за суб’єктним складом, за об’єктом, за 
підставами виникнення повноважень і т. д. [4]. У судовому процесі, однак, 
захист інтересів юридичної особи здійснює конкретна фізична особа, а 
тому постає питання про її статус: у яких випадках вона повинна 
ототожнюватися з органом юридичної особи, а в яких – розглядатись як 
представник у контексті положень статті 38 ЦПК України. У даному 
питанні слід враховувати, що органи управління юридичної особи можуть 
бути одноосібними та колегіальними; при цьому, з огляду на аналіз 
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чинного законодавства (статті 97, 99 ЦК України), одноосібним органом 
юридичної особи виступає її керівник (директор, голова та ін.), а 
колегіальними органами є правління, дирекція тощо [2, с. 350]. На думку 
П.Ф. Немеша, неприпустимим з точки зору теорії та практики є 
ототожнення в цивільному процесі керівника юридичної особи та її 
представника, оскільки це абсолютно різні за статусом учасники 
цивільного процесу, хоча формально, з огляду на положення статті 42 
ЦПК України, вони і розглядаються як такі, що представляють юридичну 
особу [7, с. 24–25]. Своєрідним „лакмусовим папірцем” у даному питанні 
пропонується вважати незастосування в судовій практиці до 
правовідносин за участю керівника юридичної особи положень 
матеріального права щодо обмежень його повноважень, зокрема 
неможливості діяти одночасно в інтересах кількох суб’єктів (ч. 3 ст. 238 
ЦК України) [2, с. 350–351; 9, с. 31–32]. Таким чином, можна погодитися з 
твердженнями, що одноосібний орган юридичної особи (керівник 
підприємства, установи, організації) не є процесуальним представником, а 
тому діє у процесі без спеціального оформлення повноважень згідно з 
документами, які посвідчують його службове становище. Наявні достатні 
підстави для розмежування інституту судового представництва і 
представництва юридичних осіб їхнім одноосібним органом управління – 
функціональним представником, з урахуванням особливостей юридичних 
осіб як суб’єктів права, які набувають права та виконують обов’язки через 
свої органи управління [2, с. 351; 8, с. 131–132З огляду на вказане на 
сьогодні з даного питання в меншості знаходяться ті науковці, які 
продовжують розглядати участь одноосібних органів юридичної особи 
(керівників) в суді як представників. Так, Г.Л. Осокіна вважає, що 
одноосібний виконавчий орган організації корпоративного типу 
(директор, генеральний директор, президент), що діє в суді від її імені без 
довіреності, є прикладом статутного представництва [10, с. 262–263]. На 
нашу думку, подібна точка зору не є обґрунтованою з огляду на вказане 
вище, і не можна погодитися з тлумаченням статутного представництва як 
представництва юридичних осіб їхніми органами [6, с. 134]. Аналогічно 
не можна погодитися з тими авторами, котрі розглядають подібні випадки 
як законне представництво [3, с. 145–146; 4]. Як зазначив П.Ф. Немеш, 
називати представництво юридичної особи її органами законним 
представництвом є абсолютно неприпустимим з огляду на те, що собою 
являє законне в цивільному судочинстві [7, с. 24–25]. На думку І.О. Табак, 
дискусію із цього питання слід вважати припиненою із запровадженням у 
законодавство формулювання на зразок „справи юридичних осіб ведуть у 
суді їхні органи або їхні представники”, яким розмежовано діяльність у 
суді органів юридичних осіб та їхніх представників [6, с. 134]. Більш 
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неоднозначною є ситуація, коли орган управління юридичної особи є 
колегіальним. Як зазначає В.В. Комаров, у разі, якщо юридична особа має 
лише колегіальний орган, брати участь у процесі вона може також 
доручивши виконання представницьких повноважень одному з членів 
цього колегіального органу або іншій особі [2, с. 351–352]. З свого боку 
хотілося б відзначити, що подібна практика делегування рішенням 
колегіального органу юридичної особи права здійснювати окремі 
повноваження його членам достатньо поширена, однак її не можна 
вважати правильною, оскільки за своєю суттю відповідна діяльність 
уповноваженої особи, на нашу думку, і є представництвом. Крім того, 
потребують додаткового підтвердження повноваження такої особи, що не 
є керівником, шляхом видачі довіреності, оскільки чинне законодавство 
(ст. 42 ЦПК України) не визнає подібні рішення про делегування 
повноважень як підтверджуючі повноваження представників документів. 
Отже, позитивно можна оцінити положення білоруського законодавства, у 
якому дане питання отримало своє вичерпне врегулювання. Так, згідно з 
частиною 2 статті 70 ЦПК Республіки Білорусь [11], колегіальні органи 
управління юридичних осіб ведуть справи в суді через представників. 
При цьому, згідно з частиною 2 статті 72 ЦПК Республіки Білорусь, 
представники колегіальних органів управління юридичних осіб 
підтверджують свої повноваження в суді випискою з протоколу засідання 
відповідного органу управління. Щодо останнього, то такі положення 
білоруського законодавства можна піддати критиці, оскільки конкретна 
фізична особа повинна представляти в суді організацію в цілому, а не її 
колегіальний орган управління, а тому підтверджуючі повноваження 
документи повинні видаватися від імені самої юридичної особи в 
загальному порядку. Крім указаного, можлива дещо інша ситуація, коли 
статутними документами юридичної особи передбачене представництво її 
інтересів в суді посадовою особою, що взагалі не входить до складу 
органів управління (заступник директора з правових питань, керівник 
юридичної служби та ін.). Ще один випадок, на який вказується в 
літературі, – представництво вищою організацією інтересів нижчої 
відповідно до статутних документів [12, с. 42]. Так, згідно з частиною 2 
статті 8 Закону України „Про споживчу кооперацію”, спілки споживчих 
товариств, з огляду на делеговані їм прав, можуть представляти і 
захищати інтереси споживчих товариств, їхніх членів та обслуговуваного 
населення у відповідних державних та інших органах. З огляду на 
положення статті 120 Господарського кодексу України такі господарські 
об’єднання, як асоціації та концерни можуть бути наділені їхніми членами 
представницькими повноваженнями щодо захисту інтересів членів цих 
об’єднань. Зрозуміло, що в першу чергу такі делеговані повноваження 
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знаходять своє закріплення в установчих документах подібних об’єднань, 
які і виконують роль вищих організацій. Ряд авторів у цих випадках веде 
мову про статутне представництво, зокрема, Я.А. Розенберг відносив до 
нього ведення в цивільному процесі справ юридичних осіб одним із 
членів їхніх колегіальних органів [13, с. 42]. Аналогічної точки зору 
дотримується І.А. Павлуник, вважаючи, що в даному випадку в процесі 
діє не безпосередньо орган юридичної особи, а уповноважений 
представник цього органу (його член) [12, с. 154]. С.Н. Абрамов вважав 
статутним представництвом ведення справ юридичних осіб їхніми 
вищими органами [12, с. 42; 14, с. 115]. Дещо подібну позицію займає 
С.А. Чванкін, який веде мову про законне представництво юридичних 
осіб, яке випливає з положень законодавства та статутів юридичних осіб. 
Як приклад він розглядає положення статті 48 Закону України „Про 
господарські товариства” щодо права голови правління акціонерного 
товариства без доручення здійснювати дії від імені товариства, а інших 
члени правління – відповідно до статуту; у цьому контексті виділяється 
представництво вищих організацій (органів) від імені та в інтересах 
нижщих організацій (органів), зокрема відповідно до статті 8 Закону 
України „Про споживчу кооперацію” [15, с. 126–127]. Зрозуміло, що в суді 
певна фізична особа, яка не є керівником –одноосібним органом 
управління, буде діяти від імені та в інтересах відповідної організації, при 
цьому вона не може розглядатися як її орган, крім того, з огляду на 
положення статті 42 ЦПК України, не має права посилатися на установчі 
документи як підставу для допуску до участі у процесі. У даному випадку 
необхідно надати судові належним чином оформлену довіреність. У 
літературі такі випадки пропонується розглядати як договірне 
представництво [6, с. 139; 7, с. 24–25;], однак такі твердження є 
непереконливими. Як уже вказувалося, довіреність є документом, що 
підтверджує повноваження, однак у випадку договірного представництва 
матеріально-правовими підставами виникнення відповідних відносин є 
договір (цивільно-правовий або трудовий). У даному ж випадку 
підставою для видачі довіреності є положення статутних документів. Як 
відомо, юридичними фактами, що обумовлюють виникнення або 
припинення процесуальних відносин представництва, є юридичні 
процесуальні факти (процесуальні дії) або юридичний склад (сукупність 
юридичних фактів), які опосередковують матеріально-правові підстави 
(передумови); при цьому в більшості випадків матеріально-правові 
передумови передують появі процесуальних юридичних фактів або ж є 
безпосередньою підставою їхнього виникнення. Таким чином, доцільно 
погодитися з тими авторами, які під статутним представництвом 
розуміють надання юридичною особою повноважень діяти від свого імені 
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іншій особі шляхом включення відповідних положень у свій статут чи 
інші установчі документи [9, c. 31–33] в тому контексті, що їхні 
положення є матеріально-правовою підставою для виникнення відносин 
судового представництва. При цьому вважаємо безпідставним 
ототожнювати статутне представництво з представництвом, яке 
здійснюється без довіреності, оскільки, з огляду на положення чинного 
законодавства, такою можливістю наділений лише керівник юридичної 
особи. З огляду на поширеність на практиці випадків здійснення 
представництва юридичних осіб, а також вказані вище науково-теоретичні 
суперечності щодо його врегулювання в чинному процесуальному 
законодавстві України очевидною стає необхідність його вдосконалення. З 
цією метою вважаємо за необхідне внести зміни до чинних редакцій 
статей 38 та 42 ЦПК України щодо:  

 врегулювання питання про участь юридичної особи в судовому 
процесі шляхом прямого закріплення у статті 38 ЦПК України 
положень про ведення справ юридичних осіб у суді керівниками як 
одноосібними органами юридичної особи або представниками, а 
також про необхідність залучення судового представника для 
реалізації функцій колегіальних органів управління; 

 вилучення зі статті 42 ЦПК України положень щодо документів, які 
підтверджують повноваження керівника як органу управління 
юридичної особи та вміщення відповідних положень у статті 38 
ЦПК України.  

З огляду на викладене в наступній редакції пропонується викласти:  
 частину 3 статті 38 ЦПК України таким чином: «Справи 

юридичних осіб у суді ведуть їхні органи, що діють у межах 
повноважень, наданих їм законом, статутом чи положенням, або їх 
представники. Керівник юридичної особи, як орган управління, діє 
на підставі документів, що посвідчують його службове становище і 
повноваження. Колегіальний орган управління юридичної особи 
діє в суді через представника юридичної особи”;  

 пункт 2 частини 1 статті 42 ЦПК України так: « довіреністю 
юридичної особи”. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, під статутним 
представництвом слід розуміти вид судового представництва, яке в 
обов’язковому порядку виникає на підставі статуту чи інших установчих 
документів юридичної особи і передбачає ведення її справ у суді членом 
колегіального органу управління чи іншою посадовою особою. При 
цьому положення відповідних установчих документів є обов’язковою 
матеріально-правовою передумовою для виникнення відносин судового 
представництва. Водночас слід розмежовувати статутне представництво з 
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представництвом, яке здійснюється без довіреності керівником юридичної 
особи як одноосібним органом управління, оскільки його дії слід 
розглядати як діяльність самої юридичної особи. 
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Секція 3 – Тенденції та пріоритети  
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SPOSOBY ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI 

NOWOCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WARUNKACH 
GOSPODARKI RYNKOWEJ 

 
Wpis. Celem działalności każdego przedsiębiorstwa w warunkach 

rynkowych jest zwiększenie konkurencyjności, który jest źródłem rentowności 
i gwarantuje zwycięstwo nad rywalami. W okresie nowoczesnym, 
charakteryzuje niestabilnośćwarunków ekonomicznych, politycznych i 
społecznych, osiągnięcie tego celu jest wielkie barwienia: wynik monopolizacji 
produkcji i marketingu przedsiębiorstw często nie mają krajowych analogi 
własnych towarów, więc muszą konkurować dla kupujących zagranicznych 
producentów, które mają silną pozycję nie tylko we własnym kraju, ale 
również na rynkach międzynarodowych. 

Konkurencyjności przedsiębiorstw jest jednym z najważniejszych 
kategorii gospodarki rynkowej i opisuje możliwości i skuteczności  
przystosowania przedsiębiorstw do warunków otoczenia konkurencyjnego. 

Wyniki badania. Problem konkurencyjności zostałzbadanyprzeztakich 
naukowców jak: V. Jermolov, A. Woronow, T. Teplinski, V. Korshunov,  
I. Otenko, V. Komisarenko, M. Porter, V. Stevenson, O. Tiszczenko,  
R. Fathutdìnov i wiele innych. Jednak badania niektórych pytań dotyczących 
dalszych badań problemu zapewnienia konkurencyjności przedsiębiorstw 
potrzebujących. 

Istnieje wiele definicji pojęcia konkurencyjności produktów. Tak,  
А. Woronow, Т. Teplinski i V. Komisarenkookreślili pojęcie 
«konkurencyjności przedsiębiorstw» jako cechę, która określa stabilność firmy, 
zdolność do przechowywania jego pozycji na rynku lub rozszerzenie w 
zbliżonym sektorze [6]. 

V. Jermolov twierdził, że konkurencyjność producenta jest względne 
cechą, która odzwierciedla różnice w procesie rozwoju danego producenta od 
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producenta konkurenta jako stopień zadowolenia swoich towarów i usług 
konkretnych problemów społecznych i na efektywność działalności 
produkcyjnej [6]. 

M. Porter ustali, że konkurencyjność przedsiębiorstw porównawczą 
przewagę w stosunku do innych przedsiębiorstw. 

Ale konkurencyjności firmy jest pojęciem względnym, ponieważ można 
określić jedynie na podstawie dopasowania indywidualnych cech 
przedsiębiorstwa z cechami innych przedsiębiorstw. Konkurencyjności 
przedsiębiorstw zależy od porównania obiektu, jak również od czynników, 
które są używane do oceny. To niemożliwe porozmawiać o bezwzględne 
konkurencyjności przedsiębiorstw: może to być "numer jeden w swojej branży 
w gospodarce narodowej, ale być nekonkurentospromožnim na rynkach 
międzynarodowych. 

Ważnym warunkiem dla zapewnienia konkurencyjności 
przedsiębiorstwa jest efektywne wykorzystanie zasobów, umiejętności i 
zdolności personelu, osiągnięcia nowoczesnego zarządzania, innowacjami, 
informacyjnymi i możliwościami finansowymi przedsiębiorstwa, które 
wspólnie jest jego potencjałem, aby być konkurencyjnym [1]. 

Intensyfikacja procesów gospodarczych na Ukrainie doprowadziły do 
zaostrzenie konkurencji, zmuszając uczestników rynku do poszukiwania 
bardziej skutecznych sposobów wzrostu gospodarczego. W nowoczesnych 
warunkach zarządzania skutecznego zarządzania jest jednym z 
najważniejszych kierunków wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw 
zajmujących się produkcją i sprzedażą towarów. 

W świecie nauki i praktyki zgromadzonoznaczące doświadczenie w 
zakresie tworzenia mechanizmów efektywnego zarządzania i ich realizacji. 
Niski poziom konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu krajowego, jest 
jednak w dużej mierze ze względu na nerozwiniętą koncepcyjne podstawy 
skutecznego zarządzania ukraińskimmenedźmentem. 

Warunki dalszego rozwoju gospodarki krajowej, doprowadziły do 
powstania naszych własnychmechanizmówkonkurencyjności, co nie jest 
sprzeczne z ogólne pytanie teorii zarządzania, w oparciu do specjalnych metod 
rozwiązywania problemów znajduje się w dynamicę procesów organizacji 
firmy. 

Ważnym zadaniem planowania strategicznego w rynku warunki do 
zapewnienia możliwości przedsiębiorstwa osiągnąć niezbędne przewagę nad 
innymi konkurentami przy użyciu najbardziej skutecznych środków. Tych 
przedsiębiorstw i firm, które zamierzają wspierać wysoki potencjał rozwoju 
zrównoważonego jest silną i opłacalne we Wspólnocie globalnego biznesu. 

Aby był w stanie nadal istnieć na rynku i do wytwarzania produktów 
konkurencyjnych, trzeba śledzić zmiany w środowisku i być w stanie szybko 
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dostosować się do nich, czyli musimycały czas pracowaćnad programem do 
zwiększenia konkurencyjności. 

Program w celu zwiększenia konkurencyjności podjęte aby zrozumieć 
pewien sposób zorganizowany kompleks prac zmierzających do rozwiązania 
problemu jest zwiększenie konkurencyjności produkcji i (lub) przedsiębiorstw, 
których realizacja jest ograniczone w czasie, jak również związane z 
używaniem określonego finansowych, materialnych i zasobów ludzkich. 

Innymi słowy Aby zwiększyć konkurencyjność jest proces zmian, 
których realizacja wymaga strategicznego podejścia, ponieważ zmiany 
wpływające na wszystkich głównych składników organizacyjnej, w tym 
struktury pracowników, umiejętności, technologii, wyposażenia, produktów, 
rynków. Powoduje to konieczność opracowania strategii na rzecz zwiększenia 
konkurencyjności. 

Sposoby rozwiązywania problemów związanych z zwiększenie 
konkurencyjności przedsiębiorstwa są: 

 poprawa jakości zarządzania; 
 poprawy stanu środowiska; 
 poprawa organizacji działalności innowacyjnej; 
 wprowadzenie nowych technologii informacyjnych; 
 wprowadzenie nowych technologii w zakresie finansów i księgowości; 
 analiza resursomìstkostì każdego produktu według etapów jego cyklu 

życia i wprowadzenie technologii oszczędzania zasobów; 
 wzrost na poziomie organizacji techniczne produkcji. 

Wnioski. W obecnych warunkach rozwoju rynku gospodarki należy 
podkreślić znaczenie to jest wskaźnik konkurencyjności przedsiębiorstwa. W 
czasie, kiedy przedsiębiorstwa mają nieograniczone możliwości w wyborze 
działań, zasobów, partnerów, głównym problemem jest obecność konsumenta. 
Jeśli firma nie ma jej konsumentów, a następnie go i nie ma zysków, bez 
przyszłości. Jest uzyskanie zysku jest siłą napędową każdego przedsiębiorstwa. 
Wysoką jakość produktów i odpowiednią ceną pozwala firmie podbić swój 
segment rynku i jego konsumentów. Konkurencyjności przedsiębiorstw jest 
podstawą wszystkich działań, jeśli firma miała jednak coś będzie ulegać jego 
konkurentów, nie może przetrwać. Stosunków rynkowych bezlitośnie 
zniszczyć wszystkich, którzy nie wytrzymują konkurencji. Na rynku pozostają 
tylko najlepsze [7]. 

W związku z tym na obecnym etapie najbardziej opłacalny sposób na 
zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i najskuteczniejszych środków 
w realizacji tego zadania jest "zdrowy" rywalizacji gospodarczej poprzez 
przejście od obowiązkowego do bodźca. Warunkiem realizacji tego działania 
złożone jest poprawy gospodarki Ukrainy, optymalizacji podatkowej, polityki 
monetarnej, fiskalnej, która ułatwi tworzenie otoczenia konkurencyjnego w 
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kraju i będzie Zezwalanie podmiotom gospodarczym systemu do działania we 
współpracy z organami władzy wykonawczej Państwa w celu poprawy 
dobrobytu społeczeństwa w ogóle. 
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РЕЙДЕРСТВО ЯК ЕКОНОМІЧНА ЗАГРОЗА БЕЗПЕЦІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Вступ. Однією з актуальних проблем трансформаційної економіки 

України є рейдерство. Від нього потерпають як промислові підприємства, 
так і організації невиробничої сфери, суб’єкти малого та середнього 
бізнесу. 
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До зовнішніх чинників, що «підживлюють» рейдерство, можна 
віднести: пролонговану економічну кризу (що призвела до безлічі 
фінансово-економічних небезпек для підприємницької діяльності і загроз 
для бізнесу в цілому); розширення «сірого» сектору економіки; 
складність соціально-політичної ситуації у країні (особливо в умовах 
війни на сході); недосконалість комерційного законодавства; 
криміналізацію суспільства; неефективну протидію корупції. Зниження 
фінансово-господарських показників діяльності підприємств, збільшення 
кредиторської заборгованості, відсутність корпоративного духу і 
схильність персоналу до шахрайства та розголошення комерційної 
таємниці за винагороду є тими внутрішніми чинниками, які сприяють 
активізації рейдерських атак. 

Результати дослідження. Значний внесок у дослідження проблеми 
рейдерства зробили Б. Андрушків (антирейдерство, економічна та 
майнова безпека підприємства і підприємництва), Т. Бабич (рейдерство як 
загроза національній безпеці), О. Бєліков (рейдерство в Україні),  
П. Берназ (визначення поняття рейдерства, його специфіка в Україні),  
З. Варналій (передумови та шляхи подолання рейдерства в Україні),  
Д. Зеркалов (міжнародна та національна безпека під кутом зору 
рейдерства), К. Каліцінська (ризики, пов’язані з рейдерством),  
М. Колєсник (тенденції розвитку рейдерства в Україні), Л. Нечипоренко 
(інтелектуальні аспекти рейдерства), Н. Олексюк (методи захисту від 
корпоративного рейдерства), Н. Приймак (рейдерство в сучасній 
економіці України). 

Мета статті - дослідити можливі шляхи мінімізації ризику 
рейдерства для економічної безпеки підприємства під кутом зору 
практичних викликів суперечливої трансформаційної економіки України.  

Об’єктом рейдерських атак може стати будь-який бізнес незалежно 
від його активів, результатів господарської діяльності, галузевої та 
регіональної приналежності. Суб’єктами рейдерства можуть виступати 
стейкхолдери, фізичні та юридичні особи, конкурентні організації, 
кредитні організації, страхові компанії, органи державної та місцевої 
влади, засоби масової інформації. 

Рейдером на заході називають компанію, яка поглинає інші 
компанії, скуповуючи акції компанії-жертви з метою отримання її 
контрольного пакету, а рейдерством – як звичайне й абсолютно законне 
придбання організації без згоди фактичного власника й менеджменту, так 
і силове захоплення з метою зміни власника. 

Серед низки ознак, що сигналізують про привабливість 
підприємства для рейдерів, першорядною є збір економічної, юридичної 
та соціальної інформації про компанію. Рейдерів цікавлять: (1) документи 
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(засновницькі, приватизаційні,  внутрішні (положення, регламенти), 
активи підприємства,  його боргові зобов’язання та ін.); (2) інформація 
(про ринкову позицію підприємства, його соціальну політику, про 
близькість менеджменту  до адмінресурсу, про судові позови і рішення 
щодо працівників підприємства, звільнених раніше зокрема); (3) чутки 
(про конфлікти на підприємстві, особливо між власниками, керівництвом 
та підлеглими, про приватне життя топ-менеджерів та інших ключових 
осіб, від яких залежить ефективна діяльність підприємства). 

За даними експертів, в Україні нараховується близько 50 
професійних рейдерських груп, що об’єднують досвідчених економістів, 
юристів, психологів, ІТ-технологів та ін. Розповсюджуючи  в засобах 
масової інформації неправдиву негативну інформацію про підприємство, 
ініціюючи перевірки контролюючими органами, використовуючи підкуп 
менеджерів та силових структур, підробку документів, психологічний 
тиск, шантаж підприємства (через тактику гринмейлу зокрема) чи його 
співробітників, вони формують умови рейдерських атак, захоплення й 
перерозподіл власності, спираючись на законодавство, яке не може 
миттєво реагувати на виклики багато в чому непередбачуваних 
трансформаційних процесів.  

Заходи із забезпечення інформаційної безпеки, з одного боку, 
спрямовані на охорону конфіденційної інформації (запобігання 
несанкціонованому доступу до локальних комп’ютерних мереж, усунення 
«жучків» та ін.); з іншого, – включають контрзаходи (пошук, обробку й 
використання інформації про конкурентів, партнерів, контрагентів), які 
підтримують розвиток підприємства і є базою відвертання небезпек. 

Для отримання необхідної інформації рейдерами широко 
використовується промислове (підприємницьке) шпигунство. Для 
підприємницького шпигунства інтерес становить саме конфіденційна 
інформація, яка належить до комерційної таємниці, є цінною, оскільки 
приносить прибуток чи надає підприємству переваги в будь-якій сфері. 

До новітніх загроз економічній безпеці підприємства слід віднести 
професіоналізацію кримінального світу, який не поступається «чистому» 
бізнесу в сфері отримання корисної інформації про стратегічні й тактичні 
наміри  конкурентів з метою здобуття конкурентної переваги на ринку 
через витіснення або знищення суперника, проте при рейдерських атаках 
використовує перевірені практикою прямі загрози менеджменту 
підприємства чи членам їх родини та силове захоплення. 

Суб'єктами підприємницького шпигунства, як правило, є особи, які 
(або за допомогою яких) реалізують зовнішні загрози інформаційній 
безпеці господарюючих суб’єктів: конкуренти, агенти конкурентів, 
злочинні елементи, партнери, а також суб’єкти, що не зв’язані з 
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підприємницькою діяльністю. та ін. До специфічної категорії суб'єктів 
підприємницького шпигунства належить персонал, який реалізує 
внутрішні загрози інформаційній безпеці підприємства. Тому на 
підприємстві повинна бути встановлена система, яка забезпечує передачу 
конкретним особам тільки такого обсягу інформації, який дозволяє їм 
сумлінно виконувати свої службові обов’язки і знижує рівень можливих 
збитків при переході працівника до фірми-конкурента. 

Найбільш простим та ефективним способом одержання комерційної 
таємниці є підкуп співробітників підприємства, долучених до потрібної 
інформації. Тому об’єктами рейдерської уваги стають співробітники, які 
незадоволені своїм заробітком, кар’єрним зростанням, характером 
відносин з керівництвом, ті, хто гостро потребує грошей, та ін. Досить 
розповсюдженими методами отримання секретної інформації 
залишається шантаж, влаштування  «своїх» людей до складу персоналу 
підприємства-конкурента та переманювання  провідних спеціалістів 
організації. Останнє дозволяє не тільки отримати у значному обсязі 
потрібну інформацію, але й ослабити конкурента, зробити його 
вразливим до рейдерських атак. 

Активне протистояння рейдерству можливе за реалізації низки 
факторів – від удосконалення чинного корпоративного законодавства та 
об’єднання зусиль силових структур до широкої участі громадськості та 
ЗМІ в боротьбі з протиправним перерозподілом прав власності. Але 
завчасне передбачення та попередження рейдерських атак, як реальної 
загрози економічній безпеці підприємства, є більш ефективним та 
фінансово вигідним шляхом вирішення означеної проблеми, ніж боротьба 
з наслідками від конкретних рейдерських дій. 

Важливим превентивним заходом протидії протиправному 
перерозподілу прав власності є правильно організована та адаптована до 
сучасної ринкової економіки система економічної безпеки підприємства, 
у якій займає провідне місце інформаційна складова як найбільш 
мобільна та відкрита до інноваційних викликів трансформаційної 
економіки. 

Подальшого дослідження потребує роль інших складових системи 
економічної безпеки підприємства у виявленні, локалізації і протистоянні 
загрозам рейдерських атак. 

Висновки. У сучасному українському суспільстві рейдерство є 
суттєвою загрозою для економічної безпеки як на рівні господарюючих 
суб’єктів, так і на рівні національної безпеки країни. 

У розвинених країнах рейдерство є дієвим інструментом впливу на 
неефективні підприємства, в Україні перш за все виступає знаряддям 
перерозподілу власності та досягнення особистих інтересів.  
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Серед низки ознак, що сигналізують про привабливість 
підприємства для рейдерів, першорядною є збір економічної, юридичної 
та соціальної інформації про компанію. Для отримання необхідної 
інформації рейдерами широко використовується промислове шпигунство, 
для якого найбільш цінною є інформація, що становить комерційну 
таємницю. Ефективними способами одержання необхідної інформації є 
підкуп співробітників підприємства, шантаж, влаштування  «своїх» 
людей до складу персоналу підприємства-конкурента та переманювання  
провідних спеціалістів організації. 

Тільки правильно організована та адаптована до сучасної ринкової 
економіки система економічної безпеки підприємства може не тільки не 
допустити витоку конфіденційної інформації, але й забезпечити 
нейтралізацію загрози рейдерських атак через силову, фінансову, 
кадрову, інтерфейсну та інші складові. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ 

  
Постановка проблеми. Стаття є актуальною, оскільки, перш ніж 

побудувати систему показників ефективності діяльності господарюючих 
суб'єктів, необхідно визначити саме поняття ефективності як економічної 
категорії.  У літературі дуже мало інформації щодо визначення 
ефективності в різних сферах діяльності. Від удосконалення цих 
показників залежить орієнтація підприємств на кінцеві результати 
виробництва. В економічній літературі основну увагу приділено 
питанням оцінки економічної ефективності окремих факторів 
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виробництва та міститься мало інформації про саме поняття 
ефективності. Однак управління ефективністю діяльності підприємств 
можливо лише тоді, коли в господарському процесі враховані всі ресурси. 
У зв'язку із цим визначення економічної ефективності роботи 
господарюючих суб'єктів має самостійне значення. 

Аналіз останніх досліджень  і публікацій. Істотний внесок у 
розвиток теорії та практики оцінки ефективності виробництва й 
діяльності на рівнях народного господарства і підприємства зробили  
А.Ф. Аксененко, З.В. Атлас, А.В. Бачурін, А.Х. Бенуні, Т.Г. Бень,  
Б.М. Болотін, О.Д. Василик, Г.В. Губін, Е.П. Дунаєв, А.І.Касьянов,  
І.Я. Кац, З.П. Коровіна, В.П. Красовський, В.Н. Лексін, В.В.Леонтьєв, 
О.Л. Лордкипанідзе, Є.В. Мазаков,П.А. Малишев, В.А. Мєдвєдєв,  
В.В. Новожилов, П.Я. Октябрський,А.М. Омаров, Р.М., Пєтухов,  
В.С. Сінавіна, Г. Форбріг, Т.С. Хачатуров, М.Г. Чумаченко  та інші вчені. 

Формування цілей статті. Метою даної статті є розкриття сутності 
ефективності, розгляд поняття економічного ефекту та впливу 
ефективності в управлінні підприємством. 

Викладення основного матеріалу дослідження.  Економічна 
ефективність є складною категорією економічної науки. Складність 
виявляється в тому, що існують різні трактування вимірювання 
результатів і витрат виробництва. Поклавши в основу вимірювання 
ефективності певні правильні принципи, дослідники порушують їх. 
Відбувається підміна результатів виробництва витратами. Враховують не 
всі результати чи витрати діяльності при розрахунку узагальнюючого 
показника. Результати діяльності не відповідають втратам на її 
здійснення. 

Таблиця 1.  Запропонована класифікація видів економічної 
ефективності 

Ознака Економічна ефективність 

Рівень управління Робоче місце, ділянка, цех, 
структурний підрозділ, 
підприємство, регіон, народне 
господарство 

Кількість 
видів 
продукції 
  
  

Монопродукт Ефективність виробництва 
одного виду продукції 

Номенклатура продукції Ефективність виробництва 
одного виду продукції, 
ефективність господарської 
діяльності підприємства 

Вид діяльності підприємства Операційна Інвестиційна 
Фінансова 
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Продовження таблиці 

Метод розрахунку Абсолютний (загальний) 
порівняльний 

Підходи до розрахунку Ресурсний 
Затратний 
Змішаний 

Виробнича стадія Виробництво продукції 
Використання 

  
Професор С.В. Мочерний сформулював сутність ефективності в  

наступному визначенні: ефективність – це здатність приносити ефект, 
результативність процесу, проекту тощо, які визначаються як відношення 
ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей результат. 

 Ефективність визначається відношенням результату (ефекту) до 
витрат, що забезпечили його отримання. Ефективність розкриває 
характер причинно-наслідкових зв’язків виробництва. Вона показує не 
сам результат, а те, якою ціною він був досягнутий. Тому ефективність 
найчастіше характеризується відносними показниками, що 
розраховуються на основі двох груп характеристик (параметрів) – 
результату й витрат. Це, втім, не виключає використання й абсолютних 
значень вихідних параметрів. Автор розрізняє  соціальну та економічну 
ефективність. Найважливішим якісним показником суспільного 
виробництва є його ефективність. 

Соціальна ефективність – відповідність результатів господарської 
діяльності основним соціальним потребам і цілям суспільства, інтересам 
окремої людини. 

Економічна ефективність – досягнення найбільших результатів за 
найменших затрат живої та уречевленої праці. Економічна ефективність є 
конкретною формою дії закону економії часу. За капіталістичного 
способу виробництва узагальнюючий показник економічної  
ефективності – норма прибутку. Для народних підприємств у розвинених 
країнах Заходу основною метою стає максимізація не прибутку, а чистого 
доходу на одного зайнятого, що не виключає необхідності використання 
показника норми прибутку. 

 Конкретнішими показниками економічної ефективності є 
продуктивність і фондомісткість праці, фондовіддача і фондомісткість 
продукції, матеріаловіддача і матеріаломісткість продукції, економічна 
ефективність капітальних вкладень, нової техніки, енергомісткість 
продукції та ін. 
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Ефективність суспільного виробництва – найважливіша уза-
гальнююча характеристика його результативності, яка вимірюється 
відношенням величини створених товарів і послуг до сукупних затрат 
суспільної праці; у найбільш загальній формі виражається формулою 
Результат/Затрати. 

У масштабі народного господарства ефективність суспільного 
виробництва оцінюється відношенням розмірів створеного за певний 
період часу НД до затрат суспільної праці; у масштабах галузі, 
об'єднання, підприємства – відношенням величини чистої продукції до 
затрат суспільної праці в кожній з цих ланок народного господарства. 

Так, на думку  авторів Б.О. Жнякіна та В.В. Краснової, 
«…ефективність –це співвідношення результату (ефекту) з витратами, що 
викликали цей ефект». У техніці, наприклад, в енергетиці, ефективність 
вимірюється коефіцієнтом корисної дії, що показує, яка віддача однієї 
умовної одиниці палива. Відповідно, чим більше втрат під час передачі 
енергії, її переходу з одного виду енергії в інший, тим менший коефіцієнт 
корисної дії. 

В економіці підприємець організує власну справу в надії одержати 
ефект у вигляді знову створеної вартості і затрачає власні ресурси 
(вкладає капітал) та залучені (праця найманих робітників). Таким чином, 
ефективність виробництва відображає кінцеві результати використання 
засобів виробництва і робочої сили за відповідний проміжок часу 
й описується формулою: 

Ефективність = результат (ефект)/ ресурси (витрати) 
Залежно від цілей визначення ефективності результат (ефект) може 

бути оцінений різними показниками, що характеризують проміжні й 
кінцеві результати діяльності. Наприклад, економічний ефект може бути 
оцінений показниками: 

 обсягу прибутку (балансового, чистого); 
 економії окремих видів ресурсів у натуральному чи 

вартісному вираженні; 
 зниженням собівартості (для збиткових виробництв). 

Ефект, що формується нарівні підприємства, називають локальним, 
на відміну від ефекту народногосподарського, який віддзеркалюється  в 
цілому на економіці даної країни у сферах виробництва і споживання. 

Також розрізняють ефект одноразовий і мультиплікаційний. 
Одноразовий ефект отримують одноразово, і він не повторюється в 
майбутніх періодах. Мультиплікаційний ефект  показує, що ефективне 
використання ресурсів на одному підприємстві призвело до підвищення 
ефективності на інших, пов’язаних з ним. Він має кілька форм  
прояву [2, с. 131]. 
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Л.Г. Мельник та  О.Л. Корінцева у своїх працях зазначають, що в  
економіці одним з основних понять є «економічна ефективність» 
господарських заходів. Господарськими заходами можуть вважатися: 

 упровадження нової техніки; 
 інвестиційний проект; 
 укладення комерційної угоди; 
 реалізація будь-якого господарського рішення; 
 здійснення природоохоронних заходів; 
 проведення соціальних заходів, спрямованих на підвищення 

добробуту людей, поліпшення інфраструктури, формування 
культурних цінностей та ін. 

Загальними для всіх цих заходів є два моменти: 
 по-перше, усі вони спрямовані на досягнення конкретного 

результату (соціального або економічного); 
 по-друге, усі вони потребують витрат коштів (або інших ресурсів). 

Теорія ефективності чітко розмежовує поняття ефекту й 
ефективності, розуміючи під першим результат заходу, а під другим – 
співвідношення ефекту і витрат, що його викликали. 

Ефект (від лат. Effectus –«виконання, дія») означає результат, 
наслідок певних причин, дій. Ефект може вимірюватися в матеріальному, 
соціальному, грошовому вираженні. Зокрема, ефект може оцінюватися 
обсягом додатково виробленої чи спожитої продукції (тобто штуками, 
кубічними або квадратними метрами, тоннами тощо), показниками 
поліпшення здоров'я населення (наприклад зниженням захворюваності 
або смертності, виробничого травматизму, підвищенням середньої 
тривалості життя) тощо. У тому випадку (коли зазначені результати 
отримують грошову оцінку) говорять про економічний ефект. 

Економічний ефект – виражений у вартісній (грошової) формі 
результат будь-яких дій (зокрема зазначених вище господарських 
заходів). 

Хоча за самим визначенням результат і ефект є близькими 
поняттями (ефект – певна форма результату), потреби економічної 
практики змушують у деяких випадках розмежовувати зазначені терміни. 
При цьому під умовним поняттям економічний результат звичайно мають 
на увазі загальний (брутто) результат (зокрема виручку, дохід), а під 
поняттям економічний ефект – чистий (нетто) результат (зокрема 
прибуток). 

Професор Сіетлського університету Пол Хейне дає своє визначення 
ефективності: «Ефективність – це позитивний чинник, який найбільш 
послідовно підноситься економістами. Це не повинно дивувати, оскільки 
ефективність (effectiveness) і економічність (еfficiency) – майже синоніми. 
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Обидва терміни характеризують «результативність» використання засобів 
для досягнення цілей». 

Інженери використовують поняття ефективності, що в першому 
наближенні відповідає цій умові. Вони визначають ефективність як 
відношення роботи, виконаної машиною, до енергії, спожитої нею. 
Звичайно це відношення виражається у відсотках (в українській мові ця 
величина називається коефіцієнт корисної дїї – ККД.). Щоб цей параметр 
відповідав показнику ефективності, потрібно бути впевненим, що робота, 
яку виконує машина, дійсно буде використовуватися з користю. 

 Таким чином, при визначенні ефективності значну роль відіграє 
ціннісна характеристика отриманого результату. Це, зокрема, змушує 
змінити погляд на роль торгівлі в економічному процесі всупереч 
існуючому переконанню про економічно пасивну роль торгівлі («від 
простого обміну виграти нічого не можна») і навіть про її негативне 
значення («торгівля обкладає суспільство чимось схожим на податок»). 
Можна небезпідставно вважати, що цей вид діяльності підвищує 
ефективність суспільної праці. Адже торгівля допомагає кожній 
виготовленій речі швидше знайти свого споживача, підвищуючи цінність 
товарів. Унаслідок збільшується інтегральна корисність витраченої праці 
і зростає її ефективність. 

Економічна ефективність – це вид ефективності, що характеризує 
результативність діяльності економічних систем (підприємств, територій, 
національної економіки). Основною особливістю таких систем є 
вартісний характер засобів (видатків, витрат) досягнення цілей 
(результатів), а в деяких випадках і самих цілей (зокрема одержання 
прибутку). 

Л.Г. Мельник та  О.Л. Корінцева також розглядають ефективність 
як  життєвий цикл виробу. На їх думку, будь-який вид продукції – лише 
ланка в ланцюзі з назвою «життєвий цикл виробу». У загальному вигляді 
можна сказати, що він складається із  таких основних стадій: 

 
Рис. 1.  Стадії життєвого циклу виробів 

Планований захід може бути здійснений на будь-якій стадії 
розглянутого циклу. Викликані ним зміни пов'язані з цілим комплексом 
суспільних явищ (соціальних, економічних, екологічних ефектів). 
Найчастіше вони не обмежуються стадією, де було здійснено захід 
(умовно – поточна стадія), але поширюються й на інші етапи життєвого 
циклу. Частина зазначених ефектів реалізується на етапах, що слідують за 
стадією реалізації заходу (умовно – наступні стадії). Але є й такі ефекти 
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(хоча на перший погляд це може здаватися дивним), які можуть виникати 
на попередніх стадіях, тобто тих, що відбуваються до етапу, де 
реалізується захід (умовно – попередні стадії).  

Автор К.С. Салига також веде мову про економічну ефективність  
господарської діяльності підприємства. Він вважає, що оцінка 
ефективності діяльності підприємства є завершальним етапом 
фінансового й управлінського аналізу. 

Аналіз загальної ефективності господарської діяльності є 
прерогативою вищої ланки керівництва підприємства. Ефективність 
(успішність) окремих управлінських рішень, пов'язаних з визначенням 
ціни продукції, вибору ціни покупок, заміни устаткування тощо, має 
пройти оцінку з погляду загального успіху підприємства, його 
довгострокової життєздатності в умовах ринку. 

У підручниках  з економіки автори дають наступну класифікацію 
ефективності: 

 бюджетна ефективність; 
 інвестиційна ефективність; 
 соціальна ефективність; 
 економічна ефективність; 
 правова ефективність; 
 інноваційна ефективність; 
 ефективність інтеграції страхових компаній з банками. 

Поняття бюджетної ефективності не має однозначного трактування 
нормативними документами та авторами наукових джерел, які 
досліджували зазначену проблему. Так, у "Методиці оцінки ефективності 
виконання інноваційних проектів та діяльності технологічних парків" 
бюджетну ефективність інноваційного проекту рекомендовано 
розраховувати визначаючи відношення суми коштів, перерахованих у 
державний бюджет і зменшених на величину бюджетних інвестицій, до 
загального обсягу витрат на виконання інноваційного проекту за звітний 
період. 

Проте, на думку  А.Є. Никифорова, саме розрахунки бюджетної 
ефективності інноваційного проекту центральними органами державної 
влади, позаяк не можливо визначити витрати, пов'язані з прийняттям саме 
рішень щодо запровадження пільгового оподаткування інноваційної 
діяльності.  

Значно розширений перелік показників із визначення вказаної 
характеристики: крім платежів у бюджет у розрахунку на 1 грн. витрат, 
до нього включено ще й приріст або дефіцит бюджету й обсяги виконання 
державних і регіональних програм. 
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Проте за такого переліку рівень бюджетної ефективності 
залежатиме від великої кількості чинників, які безпосередньо не пов'язані 
з надходженням податків від інноваційної діяльності. 

У новій економічній енциклопедії бюджетна ефективність 
(budgetary efficiency) чи ступінь участі держави у відповідних проектах і 
програмах з огляду на витрати та доходи бюджетів усіх рівнів означено 
як сальдо надходжень у бюджети та виплат їх у зв'язку з реалізацією цих 
проектів і програм. 

Наведене визначення не розмежовує понять бюджетної 
ефективності та бюджетного ефекту, що призводить до пропонування 
розраховувати ефективність як абсолютну величину (різницю між 
результатом та витратами ресурсів). А вона за змістом є відносною 
(відношення результату діяльності до витрат ресурсів на його 
одержання). 

Автор статті висловлює думку, що бюджетний ефект характеризує 
фінансові наслідки реалізації інноваційної діяльності для державного та 
місцевого бюджетів. Його розраховують як різницю між фінансовими 
результатами цієї діяльності та витратами на неї. Таке визначення є 
найадекватнішим у теорії економічної ефективності. Проте воно не 
визначає суб'єкта діяльності, результати і витрати якого слід  
враховувати, – держави чи саме суб'єкта інноваційної діяльності. 

В. Лапаєва зазначає, що трактування права лише як засобу 
досягнення економічної, політичної, ідеологічної тощо мети, по суті, 
означає недооцінку самостійності та соціальної цінності права як 
особливої соціальної регуляції. Адже право – це не просто інструмент 
досягнення мети. Воно є формою, яка опосередковує цю мету, надаючи їй 
правового характеру. При цьому право, як і будь-яка форма, виступає тут 
як обмеження, оскільки мета соціального змісту може бути визнана 
правом лише тією мірою, якою вона не суперечить змісту та принципам 
самого права. Ця специфіка права впливає на процес правового 
регулювання як особливий вид соціальної регуляції . 

І. Самощенко та В. Нікітинський зазначали, що ефективність права 
не тотожна наслідкам. Реальне положення, коли ніяких спеціальних змін 
те чи інше правове положення не породило, але з точки зору процесу 
управління воно виявляється ефективним бодай тому, що було 
розраховане на запобігання будь-яким явищам, зокрема злочинам. Стає 
очевидним, що ефективність правової норми тим вища, чим точніше 
обрана мета відповідає об'єктивним закономірностям і чим адекватніші 
меті правові засоби, що застосовуються для її досягнення. При цьому 
об'єктивні закономірності є соціальним фактором, а правові засоби – 
позасоціальним. 
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С. Марочкін зазначав, що ефективність норм, безумовно, пов'язана з 
їх реалізацією, але визначення ефективності тільки як відносин між 
результатом і метою норми є дещо спрощеним. Процес дії норм, її вплив 
на результат, засоби досягнення цього результату немовби залишаються 
осторонь. Слід враховувати, що ефективність – це властивість дій норм, 
що передбачає нерозривну єдність зазначених елементів. Вони невід'ємні, 
співвідносні один з одним: як норма досягає мети лише в дії, так і дія 
сама собою не забезпечить ефективності без внутрішньої якості правових 
рішень. 

Автор статті поділяє точку зору В. Кудрявцева, який вважає, що 
аналіз соціальної ефективності права тісно пов'язаний із вивченням його 
соціальної обумовленості. Між цими двома явищами існує тісний 
двосторонній зв'язок. Якщо та чи інша норма права не зумовлена 
потребами життя, то навряд чи можна розраховувати на те, що її 
застосування забезпечить бажаний результат. Разом із тим тільки на 
основі вивчення ефективності чинного законодавства можна внести 
корисні пропозиції щодо подальшого його вдосконалення. 

Особливої уваги потребує розгляд питання про ефективність 
інтеграції страхових компаній з банками, цьому питанню приділяє увагу  
автор А.М. Єрмошенко. 

Оцінка ефективності інтеграції діяльності страховиків і банків є 
ключовим етапом у досягненні стійких довгострокових взаємозв'язків між 
фінансовими інститутами, що діють у напруженому конкурентному 
середовищі. Така оцінка є можливою при поєднанні кількісного і якісного 
підходів. Для кількісної оцінки необхідною умовою є налагодження збо-
ру, обліку й аналізу даних, пов'язаних зі спільними операціями 
зазначених фінансових установ, особливо інформації про чисельність 
клієнтів банку і страховика в розрізі їхніх категорій; чисельність клієнтів 
банку, які придбали фінансовий продукт страховика-партнера або 
спільний продукт; обсяги укладених договорів страхування через 
банківський канал продажу у розрізі видів договорів; аквізиційні й 
управлінські витрати за банківським каналом; витрати на врегулювання 
страхових зобов'язань за продуктами банківського страхування тощо. 
Якісний підхід реалізується за допомогою оцінок експертів на 
основі порівняння сукупності критеріїв або необхідних елементів для 
реалізації поставлених результатів співробітництва страховиків та банків 
і типів інтеграції.  

Поділяючи погляди провідних учених щодо визначення 
економічної ефективності, пропонуємо своє бачення цієї категорії. 
Економічна ефективність – це максимальна вигода, яку можна отримати 
при мінімальних затратах у процесі економічної діяльності з урахуванням 
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додаткових умов, які мають місце в момент визначення ефективності 
відповідного господарського заходу. Під господарськими заходами 
мається на увазі введення нових видів продукції, укладення договорів з 
постачальниками, покупцями, придбання або модернізація нової техніки, 
збільшення виробництва продукції тощо. 

В економічній літературі, характеризуючи ефективність, 
використовують такі економічні категорії, як “продуктивність” та 
“результативність”, які також визначаються співвідношенням результатів 
та витрат. 

Висновки. Економічна ефективність – це таке співвідношення між 
ресурсами і результатами виробництва, за якого отримують вартісні 
показники ефективності виробництва. При цьому можливі три варіанти 
вказаного співвідношення:  

1) ресурси і результати, виражені у вартісній формі;  
2) ресурси – у вартісній, а результати – у натуральній формі;  
3) ресурси – у натуральній, а результати – у вартісній формі. 
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ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕЛЕКТРОННИХ МЕРЕЖ 
МІЖБАНКІВСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ 

 
Постановка проблеми. На сучасні інформаційні мережі 

покладається навантаження з передачі й обробки даних у багатьох сферах 
людської діяльності на національних і міжнародних рівнях. Сюди 
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належать виробництво, управління, торгівля, банківська діяльність, 
міжурядові зв'язки, матеріально-технічне постачання. Крім того, такі 
мережі дають змогу здійснювати резервування квитків у глобальному 
масштабі (у тому числі на авіалініях, залізниці, морському транспорті), 
накопичують дані про стан навколишнього середовища. Інформаційні 
мережі передачі даних не дублюють наявну розгалужену комутаційну 
мережу телефону. Незважаючи на гігантські розміри світової телефонної 
мережі, вона не може впоратись із зростаючими інформаційними 
потоками, особливо ділової інформації. Це навантаження беруть на себе 
мережі передачі даних, які є новим кроком у розвитку інформаційних 
технологій і потребують подальшого ґрунтовного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика 
створення мережі передачі й обробки даних та розвитку інформаційних 
технологій протягом останніх десятиліть займала провідне місце в 
економічних дослідженнях і знайшла своє відображення у працях  
В.А. Антонюка, О.С. Височан, Н.В. Єрьоміної, А. Г. Завгороднього,  
М.М. Зацеркляного, М.С. Куркова, В.С. Пономаренка, М.А. Сендзюка, 
В.Д. Шквір та інших видатних учених. 

Разом з тим можна стверджувати, що не всі проблеми. пов’язані з 
використання міжнародних електронних мереж, досліджені повною 
мірою, а деякі питання щодо використання міжбанківських розрахунків 
SWIFT потребують уточнення. 

Формулювання цілей статті. У своїй повсякденній роботі будь-
який банк постійно має справи з іншими банками. Виникає необхідність у 
надійних системах для обміну фінансовою інформацією і здійснення 
взаєморозрахунків, тому виникає необхідність уточнення підходів щодо 
побудови таких систем, а саме: побудови системи передачі 
міжбанківських повідомлень і фінансової інформації на основі 
загальнодоступних комп'ютерних мереж; організації спеціалізованої 
системи на основі спеціальних корпоративних комп'ютерних мереж. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В усіх великих країнах 
існують національні системи для здійснення міжбанківських операцій. У 
США використовуються Fedwire – мережу федеральної резервної 
банківської системи, CHIPS – міжбанківську платіжну мережу, Bankwire. 
У Франції міжбанківські розрахунки засновані на системі SIТ. У 
Великобританії застосовуються системи CHAPS (С1еаring Houses 
Payment System) і ВАС (Bankers Automated Clearing Services). Розглянемо 
особливості деяких з них.  

Fedwire – мережа федеральної резервної банківської системи США. 
Системою Fedwire володіє і керує Федеральна резервна система банків 
(ФРС) США. Ця система використовується для переказу коштів між 6 
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тис. банків, об'єднаних у 12 резервних округів з 12 центральними 
регіональними банками (ЦРБ). ЦРБ й окремі інші великі банки – члени 
ФРС – мають власні сервери, що працюють у режимі on-line. Більш дрібні 
банки мають термінали системи fedwire. Третя група банків – так названі 
«незалежні» учасники системи fedwireпрацюють у режимі off-line – 
здійснюють міжбанківські операції телефонними лініями зв'язку, що 
комутируються із ними, або передають інформацію прямо через інший-
банк ФРС.  

CHIPS (С1ЕАRING HOUSES INTERBANK PAYMENT SYSTEM) – 

телекомунікаційна мережа, створена 1970 р. у США для замін паперової 
системи розрахунків чеками на електронну систему розрахунків між нью-
йоркськими банками й іноземними клієнтами. Усі банки поділяються на 
головні банки, розрахункові банки і банки-учасники системи CHIPS. 
Усього до системи приєднано 140 банків, при цьому вона працює 
приблизно з 10 тис. рахунків. Система CHIPS працює в режимі off-line. 
Передбачено нагромадження і наступне відправлення повідомлень, при 
цьому забезпечується збереження цілісності даних у центральної БД. 

У даний час системи Fedwireі CHIPS обслуговують близько 90% 
міжбанківських внутрішніх розрахунків США. 

BANKWIRE  – мережа для обслуговування приватного сектору, що 
була організована 1952 р. десятьма банками США. Після ряду 
реорганізацій була створена система BANKWIRE-ІІ, послугами якої 
користується система кредитних карт MASTER CARD [1]. Дана система 
здійснює нагромадження і наступне відправлення повідомлень. При 
відправленні повідомлення передаються у спеціалізовані могутні 
комп'ютерні центри швидкісними виділеними каналами, а потім 
потрапляють до адресатів. 

Телекомунікаційна система ВАСS (Англія) була створена 1968 р. і 
за станом на 1988 р. мала 16 банків-акціонерів. Пізніше система була 
перетворена в систему ВАСSTEL. Система надає два види послуг для 
абонентів – «сервіс за графіком» (передача повідомлень у режимі OFF-
LINE) і «сервіс за вимогою» для передачі коротких повідомлень каналами 
загальнодоступних телекомунікаційних мереж. 

Проект телекомунікаційної клірингової системи SIT (Франція) був 
розроблений у 1982 – 1983рр. найбілішими банками Франції. Взаємодія 
БС у системі SIT відбувається на основі виділених каналів 
загальнодоступної мережі Transpac. Використовується протокол Х.25. 
Відмінною рисою даної мережіє те, що плата за надання каналу не 
залежить від відстані між банками-абонентами. Система SIT взаємодіє з 
платіжними системами Viza і MASTER CARD. 
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Уже наприкінці 60-х років минулого століття стало очевидним, що 
традиційні «паперові» банківські системи розрахунків не можуть 
забезпечити надійний і швидкий зв'язок між банками та їх філіями в 
різних країнах. Крім того, різні банки використовували різні, часом 
несумісні, системи розрахунків. Тому в 1973 році було засноване 
Співтовариство Всесвітніх Міжбанківських Фінансових  
Телекомунікацій – Societyfor World-Wide Interbank Financial 
Telecommunication (SWIFT), яке є провідною міжнародною організацією 
в сфері фінансових телекомунікацій. Основними напрямками діяльності 
SWIFT є надання оперативного, надійного, ефективного, конфіденційного 
і захищеного від несанкціонованого доступу телекомунікаційного 
обслуговування для банків і проведення робіт зі стандартизації форм і 
методів обміну фінансовою інформацією. Створена цим товариством 
мережа передачі даних – одна з найвідоміших мереж, створена з 
ініціативи фінансових організацій. Мережа забезпечує оперативне 
зберігання та пересилання банківських документів різного типу між 
банками, підключеними до мережі SWIFT, але не забезпечує виконання 
жодних розрахункових чи інших операцій з банківської обробки 
повідомлень. Головна мета створення SWIFT і її основна функція 
полягають у забезпеченні користувачам цілодобової високошвидкісної 
передачі банківських даних за умови високого ступеня контролю даних та 
захисту від несанкціонованого доступу. Дані передаються мережею 
шляхом пакетної комутації у вигляді структурованих повідомлень, кожне 
з яких призначене для виконання певної фінансової операції. Для кожного 
підключеного вузла (банку) мережа забезпечує індивідуальне 
підтвердження приймання повідомлення та його обробки [2]. Метою її 
створення було забезпечення всіх банків, що беруть участь у проекті (й 
інших фінансових організацій, захищених від несанкціонованого 
доступу), надійною, високошвидкісною і цілодобово працюючою 
системою для передачі банківської інформації. 

На початку 70-х рр. система почала функціонувати. Зараз 
швидкими темпами відбувається впровадження нової модернізованої 
системи SWIFT-2. 

Вартість передачі одного повідомлення в системі SWIFT менша, 
ніж вартість його передачі телексом. Особливістю SWIFT є використання 
єдиних для всіх користувачів правил і понять. Стандартизовані типи 
повідомлень мережі охоплюють сфери переміщень платежів клієнтів, 
міжбанківський рух платежів, дані про торгівлю грошима і валютою, 
виписки з платіжних рахунків банків. 

Стандартизація типів повідомлень переданих мережею SWIFT була 
виконана Міжнародним комітетом зі стандартизації. У 1974 – 1980 рр. 
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розробку типових повідомлень було завершено. Наприкінці 1993 р. була 
додана група нових фінансових стандартів SWIFT Alliance, де 
визначаються інтерфейси для зв'язку з національними глобальними 
мережами комп'ютерів телексом і факсом. Застосування стандартних 
форматів повідомлень у рамках системи SWIFT дає наступні переваги: 
виключається можливість різної інтерпретації повідомлень відправником 
і одержувачем; можливий повний контроль за передачею інформації на 
основі постійної фіксації трансакцій у системі; банк-користувач системи 
може автоматично генерувати щоденний звіт з проведених операцій. 

У цілому система SWIFT являє собою глобальну всесвітню мережу 
на основі комп'ютерних центрів, з'єднаних різними каналами зв'язку. 
Основні комп'ютерні центри розташовані в США і Голландії. Ці центри 
пов'язані з регіональними хост-комп'ютерами, що встановлюються у 
країнах, які вступили у співтовариство SWIFT. Повідомлення від банку-
відправника надходить через модем відповідними каналами 
(комутованими або виділеними телефонними лініями) в регіональний 
хост-комп'ютер. Відповідальність за передачу повідомлення до 
регіонального хост-комп’ютера несе банк-відправник. У регіональному 
центрі системи SWIFT повідомлення перевіряються на відповідність 
стандартам, накопичуються, шифруються і передаються за призначенням. 
Структура мережі SWIFT має два рівні (Рис.1). 

 
РИС. 1. Архітектура SWIFT 

 
На верхньому (першому) рівні вона містить два Операційні Центри 

(ОЦ), один з яких розташований у США, а інший – у Голландії. Другий 
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рівень утворюють Регіональні Процесори (РП), які розміщені в більшості 
країн, банки яких приєднані до системи. Україна підключена до 
Австрійського РП. ОЦ становлять ядро мережі, вони з'єднані каналами 
зв'язку між собою і відповідними Регіональними Процесорами. 
Користувачі з'єднуються з РП виділених каналів зв'язку. Кожен РП 
відіграє роль концентратора повідомлень, через який дані передають в 
ОЦ. 

Говорячи про програмно-апаратну реалізацію системи SWIFT, слід 
зазначити той факт, що всі можливі варіанти такої реалізації теж чітко 
стандартизовані. Як інтерфейси різних рівнів, для підключення до мережі 
SWIFT використовуються інтерфейси ST200, ST400 і ST500 (Табл. 1), які 
мають різну продуктивність і можуть бути реалізовані на основі різних 
комп'ютерних платформ. Основні характеристики стандартних 
інтерфейсів наведені в Табл. 1. 

Таблиця 1. 
Стандартні інтерфейси SWIFT 

Типи 
інтерфейсу 

Комп’ютерна 
платформа 

Призначення й особливості 

ST200   

Стандартний інтерфейс. Термінали 
розраховані на невеликий трафік 
(число повідомлень – до 10 на 
день). Обробка повідомлень 
виконується «вручну» (переносом 
текстових файлів у БС) 

ST400 

IBM RS/600 і AS400, 
DEC VAX i micro 
VAX HP U, Sun 
Sparkstation 

Інтегрований інтерфейс підвищеної 
продуктивності. Орієнтований на 
автоматизовану обробку 
повідомлень. БС повинна мати ПО, 
що взаємодіє із системою SWIFT 

ST500   

Інтерфейс реального часу. 
Реалізується автоматизована 
цілодобова обробка повідомлень 
SWIFT паралельно з роботою БС 

 
Програмну реалізацію системи розглянемо на прикладі терміналів 

системи SWIFT-2. Для них можна використовувати різні модифікації 
програмного пакета Turbo SWIFT фірми МІС Data Соrр (Табл. 2). 
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Таблиця 2. 
Модифікації пакета TurboSWIFT 

Назва 
Продуктивність, 

повідом./день 
Особливості застосування 

TurboSWIFT100 100 
Підтримка ОС UNIХ (модель «клієнт-
сервер») і графічний стандарт 
інтерфейсу користувача Х-Windows 

TurboSWIFTТ250 250 
Обробка повідомлень і генерація 
звітів на основі SQL-СУБД 

TurboSWIFT750 750 
Зв'язок із БС на основі мережних 
протоколів ТСР/ІР, SNA,ВЗС і ін. 

TurboSWIFT3000 3000 
Максимальна продуктивність у 
режимі ОLТР досягає 10000 
повідомлень угодину 

TurboSWIFT3000+ >3000 
Використовується надійна 
багаторівнева система захисту 

 
У системі SWIFT застосовується багаторівнева система захисту 

інформації, що забезпечує гарантії зберігання і конфіденційності 
переданих даних. Широко використовуються криптографічні методи, що 
відповідають стандартам ISO [2]. 

З огляду на специфічні вимоги, які висуваються до 
конфіденційності переданої фінансової інформації, мережа SWIFT 
забезпечує високий рівень захисту повідомлень. SWIFT використовує 
широкий діапазон профілактичних наглядових заходів для забезпечення 
цілісності і конфіденційності її мережного трафіка, безперебійного 
забезпечення доступу до її послуг користувачам. Забезпеченню безпеки 
сприяє системний підхід, у рамках якого для забезпечення інтегральної 
безпеки системи приділяється увага всім компонентам – програмному 
забезпеченню, терміналам, технічній інфраструктурі, персоналу, 
приміщенням. При цьому враховується повний спектр ризиків від  
захисту – від шахрайства до мінімізації вразливості фізичних ресурсів від 
наслідків неавторизованого доступу і навіть від природних і техногенних 
катастроф. 

За організацію безпеки та за надійність роботи в мережі SWIFT несе 
відповідальність Генеральна Інспекція – група спеціалістів, до обов'язків 
якої входить перевірка діяльності в мережі. Крім цього, періодично 
проводяться перевірки зовнішніми аудиторами безпеки. Генеральна 
Інспекція підпорядкована безпосередньо лише Раді Директорів, яка керує 
діяльністю SWIFT. Крім цілого ряду організаційних заходів, для 
гарантування безпеки на програмному рівні мережа SWIFT автоматично 
виявляє випадки несанкціонованого доступу або необґрунтованого 
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проникнення в роботу РП. Автоматично фіксуються й аномалії та 
відхилення від норм параметрів мережі. Додатково до цього кожному 
повідомленню при його вводі в мережу автоматично присвоюється 
послідовний вхідний номер, а при виводі – вихідний. Усі пересилання 
повідомлень кодуються з використанням шрифтів, які змінюються через 
випадкові проміжки часу. Система контролю доступу до мережі включає 
в себе місцеві паролі для вузлів, журнальні файли, у яких зберігається 
інформація про кожне підключений до мережі, та універсальну систему 
ідентифікації банків – ВІС-код. У SWIFT існує суворий поділ 
відповідальності між користувачами і Співтовариством за підтримку 
безпеки. Користувач відповідає за правильну експлуатацію, за фізичний 
захист терміналів, модемів і ліній зв'язку до пункту доступу і за 
правильне оформлення повідомлень. Вся інша відповідальність лежить на 
SWIFT, що відповідає за безупинне функціонування мережі, за захист від 
несанкціонованого доступу до неї, за захист повідомлень, що 
пересилаються, від усіх видів впливів після пункту доступу. 

Для захисту терміналів передбачене розмежування доступу 
користувачів на основі паролів, а з 1993 р. – на основі смарт-карток. 
SWIFT висуває суворі вимоги до процедури підключення терміналів до 
мережі. З метою забезпечення безпеки термінал може бути автоматично 
відключений самою системою в тому випадку, якщо виявлена перешкода, 
перервана лінія, або виявлені кількаразові помилки при передачі, 
повідомлення з неправильним номером та ін. Системою ведеться файл, де 
автоматично фіксуються всі відключення кожного терміналу, для того, 
щоб виявити лінії низької якості й некваліфіковане обслуговування 
терміналів [3]. 

Для захисту повідомлень при їхній передачі лініями зв'язку до 
пункту допуску рекомендується використовувати схему підключення за 
допомогою спеціальних пристроїв шифрування, погоджених зі SWIFT. 

Безпека комунікацій SWIFT забезпечується шифруванням усіх 
повідомлень, переданих міжнародними лініями зв'язку, що робить їх 
недоступними третім особам. Повідомлення запам'ятовуються також у 
зашифрованому вигляді, тому й персонал не може їх прочитати без 
спеціального доступу. 

До програмно-технічних методів захисту належать: коди 
підтвердження дійсності повідомлення, створювані під час введення 
даних спеціальними алгоритмами, що базуються на змісті повідомлень; 
хоча алгоритм відомий усім, ключ знає лише відправник і одержувач, 
ключі рекомендується змінювати раз на півроку; контроль послідовності 
повідомлень. Повідомленням SWIFT присвоюються унікальні вхідні і 
вихідні номери в кожному сеансі зв'язку. Вхідні послідовності 
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повідомлень обробляються слайснпроцесорами, а вихідні – 
одержувачами, тож ці номери веріфікуються у процесі прийому й 
передачі, і якщо вони не відповідають очікуваній послідовності, то 
повідомлення не тільки не пропускаються, але й відключається термінал 
користувача. Цей механізм гарантує, що кожне повідомлення не буде 
знищене або продубльоване. Запобігання передачі помилкових 
повідомлень, що містять спотворені послідовності, незахищені ключами 
аутентифікації, є обов'язком користувача. 

Захищеною є і сама архітектура системи (два операційні центри) – у 
системі широко використовується резервування апаратних засобів. Усі 
канали зв'язку працюють лише із зашифрованою інформацією, а доступ 
до телекомунікаційного устаткування суворо обмежений. 

Передані повідомлення захищаються від можливої втрати при збої в 
роботі устаткування, ув центрах обробки інформації зберігаються копії 
всіх переданих повідомлень, а факт одержання кожного з них 
підтверджується індивідуально. При виникненні якихось сумнівів 
користувач може запросити копію будь-якого відправленого на його 
адресу повідомлення. З огляду на використання ряду додаткових заходів, 
включаючи апаратні засоби захисту каналів зв'язку, мережа забезпечує 
надійний захист інформації від несанкціонованого доступу, втрати чи 
перекручування. 

Безпрецедентні заходи безпеки, використовувані в мережі SWIFT, 
багаторазове резервування технічних засобів дозволили дотепер уникнути 
будь-яких серйозних аварійних ситуацій у мережі SWIFT і її 
несанкціонованого використання. 

Економічна доцільність використання SWIFT у системі 
міжбанківських відносин полягає в наданні швидкого і зручного обміну 
інформацією між фінансовими інститутами, розташованими будь-де на 
Землі, ефективному використанні коштів за рахунок прискорення 
проведення й одержання підтверджень, збільшення продуктивності 
системи, підвищення рівня банківської автоматизації, зменшення 
ймовірності помилок. 

Висновки. Швидкий розвиток банківської активності призводить 
до значного зростання обсягів інформації, якою необхідно оперувати, що 
викликає збільшення інформаційних потоків у локальних МПД (мережа 
передачі даних) банків. Тому при створенні таких МПД повинно бути 
передбачено збільшення з часом обсягу інформації, яка передається, і 
усунення можливості виникнення вузьких місць. Важливим моментом є 
передбачення можливості наступних модернізацій МПД. У цьому 
випадку МПД банку не перетвориться на догму, яка гальмує діяльність 
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усієї організації, а буде ефективним, зручним і простим інструментом 
управління, який дозволить підвищити якість і продуктивність роботи. 

Сучасні банківські інформаційні технології базуються на концепції 
відкритих систем і на архітектурі клієнт-сервер замість файлових 
серверів. Це дозволяє реалізовувати оперативний доступ до віддалених 
баз даних і запуск програм на віддалених робочих станціях, 
організовувати глобальну телекомунікаційну мережу, проводити 
інтеграцію неоднорідних локальних мереж з базовим протоколом ТСР/ІР. 

Завдання обробки фінансових повідомлень характеризується 
відсутністю єдиного стандарту й багатогранністю форматів повідомлень, 
збільшеним потоком інформації, необхідністю зниження вартості 
обробки повідомлень і т. д. Крім того, формати повідомлень мають багато 
полів і часто змінюються, що вимагає від системи гнучкості й можливості 
для подальшої швидкої модифікації.  Основний підхід для розв'язку такої 
проблем – використання спеціальної простої мови опису форматів 
повідомлень. 

Локальна  МПД  банку об'єднує робочі місця і всі периферійні 
пристрої в єдиний інформаційний простір. Переваги такого об'єднання 
наступні: підвищення сумарної обчислювальної потужності й 
ефективності всіх комп'ютерів мережі завдяки перерозподілу 
виконуваних завдань між ними; підвищення надійності БІС в цілому; 
економія засобів; підвищення ефективності праці; підвищення 
ефективності менеджменту, тому що управління фірмою можна 
здійснювати в робочому режимі й не відволікати від роботи 
співробітників; організація централізованої системи забезпечення 
інформаційної безпеки фірми шляхом захисту баз даних і резервування 
інформації. Локальна МПД банку підвищує продуктивність праці, 
дозволяє повністю автоматизувати виробничі процеси, а при підключенні 
до мережі Internet забезпечує кожному співробітнику доступ до 
практично необмежених інформаційних ресурсів людства. 

До внутрішніх факторів відносять існуючу інфраструктуру 
підприємства, офісу, банку, персонал, технічний персонал, уже наявні 
засоби інформаційних технологій. БІС повинна задовольняти 
(відповідати) «параметрам» банку. В іншому випадку банк не зможе 
ефективно вирішувати свої завдання і не зможе ефективно працювати з 
погано розробленою банківською інформаційною сиcтемою. 

Стабільна робота БІС без збоїв у мережі і збереження цілісності 
даних у ній значною мірою залежить від того, наскільки кваліфіковано й 
надійно захищена БІС від впливу зовнішніх факторів, до яких належать 
стихійні лиха, збої системи електроживлення і захищеність БІС від спроб 
проникнення зловмисників (несанкціонований доступ). Тому установку й 
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наладку МПД для банку повинні виконувати лише спеціалісти фірми, яка 
має статус сертифікованого інсталятора. У такому випадку, коли на якій-
небудь ділянці мережі трафік зросте або виникне необхідність додати в 
мережу ще декілька робочих місць, необхідність міни конфігурації і 
оптимізації мережі не перетвориться на серйозну проблему. 
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

  
Постановка проблеми. Фінансовий потенціал є одним з основних 

факторів, який визначає успішність роботи підприємства в сучасних 
умовах ринку. Чим він вищий, тим більш конкурентоспроможним та 
інвестиційно привабливим є підприємство. Зазвичай під цим терміном 
розуміють сукупність існуючого та потенційну здатність нарощення 
потенціалу суб’єкта господарювання. Фінансовий потенціал також доволі 
часто ототожнюють із наявними фондами  фінансових ресурсів 
підприємства. В умовах швидкомінливого ринкового середовища України 
 перед суб’єктами господарювання постають проблеми ефективного 
використання наявних ресурсів, пошуку резервів підвищення 
продуктивності діяльності, оптимізації структури майна. Для вирішення 
цих проблем служби фінансового менеджменту підприємства мають  
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управляти  його фінансовим потенціалом, що зумовлює актуальність теми 
дослідження. Відтак, існує  об’єктивна потреба у  формуванні механізму 
управління фінансовим потенціалом підприємств, інтегрованого із 
стратегічним баченням розвитку підприємства на ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінювання 
фінансового потенціалу підприємства перебуває в полі зору провідних 
українських та іноземних економістів. Серед них виокремимо наукові 
праці О.Г. Денисюка, О.І. Маслак, В.В. Турчак, О.І. Олесюка,  
С.В. Онишка, Н.В Касьянова. На базі  наукових праць зазначених авторів 
можна розглянути фінансовий потенціал як складову частину 
економічного потенціалу, яка визначає подальші фінансові можливості 
організації, а також як сукупність усіх наявних фінансових ресурсів 
підприємства та методів їх використання для забезпечення максимально 
можливого фінансового результату. Бачимо, що узгодженої позиції  щодо 
визначення терміна «фінансовий потенціал підприємства» на сьогодні не 
існує, а тому важливо проводити подальші систематизовані дослідження 
в зазначеному напрямку. 

Формулювання цілей статті. Відповідно до постановленої раніше 
загальної  проблеми  метою написання статті є розкриття наукових 
положень щодо процесів управління фінансовим потенціалом 
підприємства на основі його оцінювання, визначення рівня і якості 
використання та врахування особливостей впливу ринкового потенціалу. 

Виклад основного матеріалу. Фінансовий потенціал підприємства 
визначаємо як його здатність до раціонального та ефективного 
використання фінансових ресурсів, що перебувають у його 
розпорядженні, а також можливості до нарощення,  у разі необхідності, 
обсягів цих ресурсів. Проводити оцінювання фінансового потенціалу 
підприємства важливо як для внутрішніх, так і зовнішніх користувачів 
інформації. За умов оптимального використання фінансового потенціалу 
підприємство збільшує свою ринкову вартість, що є сигналом для 
потенційних інвесторів, кредиторів, акціонерів, державних структур та 
інших зовнішніх суб’єктів оцінювання щодо доцільності інвестування 
коштів у досліджуване підприємство та його платоспроможності. 
Зобразимо схематично етапи оцінювання майнового потенціалу 
юридичної особи за інформацією (див. Рис. 1). 

 Оцінювання існуючого фінансового потенціалу підприємства має 
ґрунтуватися на  аналізі  показників його ділової активності, 
рентабельності, ліквідності та платоспроможності, фінансової стійкості, 
майнового стану тощо. Детальне вивчення динаміки значень наведених 
фінансових показників дасть змогу отримати комплексну характеристику 
діяльності підприємства, його конкурентоспроможності, надійності, а 
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відтак, стане основою для розробки стратегії управління фінансовим 
потенціалом суб’єкта господарювання. 

 
Рис. 1. Етапи оцінювання фінансового потенціалу підприємства 
Наступним етапом в управлінні фінансовим потенціалом 

підприємства має бути доцільно визначення методів, за якими можна 
зробити висновок щодо якості управління ними. В основу методів 
оцінювання рівня використання фінансового потенціалу підприємства 
закладено аналізування результатів його діяльності за окремими 
напрямками з урахуванням впливу  факторів та виявлення резервів 
підвищення ефективності використання фінансових ресурсів (див. Рис. 2). 

 
Рис. 2. Методи оцінювання рівня використання фінансового 

потенціалу підприємства 
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За об’єктами оцінки виокремлено ресурсний, структурний, цільовий 
та змішаний методи оцінки рівня  використання фінансового потенціалу. 
Ресурсний метод передбачає оцінювання наявних у підприємства 
фінансово-економічних ресурсів у грошовій та натуральній формах з 
уврахуванням їх якості та ефективності використання в господарській 
діяльності. У свою чергу, структурний  метод ґрунтується на аналізі 
окремих складових та елементів задіяних вхідних ресурсів та визначенні 
рівня їх віддачі. Цільовий метод передбачає порівняння фактичних 
результатів управління фінансовим потенціалом підприємства із 
плановими. При застосуванні змішаного методу використовуються окремі 
елементи вищезазначених підходів до визначення рівня використання 
аналізу фінансового потенціалу підприємства. 

За рівнем узагальнення показників виокремлено методи оцінювання 
за допомогою інтегрального показника чи системи показників. 
Використання інтегрального показника передбачає зведення окремих 
даних в одній математичній залежності. Натомість система показників 
створюється для розгляду їх значення незалежно один від одного, що дає 
змогу оцінити результати роботи підприємства на різних сегментах 
діяльності.  

Використання вищенаведених методів оцінювання дає змогу 
розподілити підприємства за рівнем якості управління фінансовим 
потенціалом (див. Табл.1). 

Таблиця 1. Рівень якості управління фінансовим потенціалом 
Рівень використання 

фінансового 
потенціалу 

підприємства 

Характеристика показників діяльності 
підприємства 

Високий 

Високі показники рентабельності, фінансовий 
стан стійкий, існують можливості залучення 
додаткового капіталу, ділова репутація 
знаходиться на високому рівні 

Середній 

Підприємство отримує прибуток, однак 
результати його господарської діяльності тісно 
корелюють із динамікою внутрішнього і 
зовнішнього середовища функціонування 

Низький 
Підприємство фінансово нестабільне, існують 
загрози його платоспроможності, ділова 
репутація є незадовільною 

  
У процесі оцінювання фінансового потенціалу можна зробити 

висновки щодо ефективності системи фінансового менеджменту на 
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підприємстві. Під ефективною системою управління фінансами 
визначаємо технологію побудови взаємоузгодженого за всіма 
структурними підрозділами та функціями плану, який містять 
роз’яснення щодо джерел формування і напрямів використання 
фінансових ресурсів підприємства. Для складання таких планів необхідно 
провести комплексний аналіз кон’юнктури ринку, а також  розрахувати  
економічні та  фінансові індикатори діяльності об’єкта оцінювання. 
Окрім цього, передбачається використання механізмів оперативно-
тактичного реагування на ризики, які можуть впливати на досягнення 
поставлених цілей (наприклад обсягів збуту, планового фінансового 
результату, інвестиційних вкладень) з мінімально припустимими 
відхиленнями (не більше 20%). За результатами аналізу виокремлюють 
такі групи підприємств за рівнем використання потенціалу: 

 високий рівень – на підприємстві передбачена розгалужена система 
бюджетного планування; 

 середній рівень – підприємство формує систему планових 
фінансових звітів, визначених за певними стандартами обліку; 

 низький рівень – підприємство здійснює планування діяльності за 
допомогою застосування методу коефіцієнтів. 

Системи бюджетного планування та формування планових 
фінансових звітів дозволяють здійснювати постійний моніторинг 
діяльності суб’єкта господарювання, а це, у свою чергу, дає можливість 
більш адекватно оцінювати фінансові можливості підприємства та його 
резерви розвитку. Щодо коефіцієнтних методів, то варто зазначити, що, 
попри їх інформативність та низьку трудомісткість у розрахунках, вони 
не можуть слугувати інструментом стратегічного управління тому, що не 
враховують повною мірою всі фактори, які впливають на господарську 
діяльність. 

На основі отриманих раніше результатах аналізу ефективності 
використання ресурсів підприємства доцільно також провести аналіз 
ринкового потенціалу підприємства. Під терміном «ринковий потенціал» 
розуміємо здатність організації з використанням наявних маркетингових 
засобів здійснювати збут продукції, закріплюватися на певній частці 
ринку й надалі нарощувати обсяги просування товарів. Ринковий 
потенціал доцільно розглядати з погляду чинників впливу на його 
формування. Оцінка ефективності діяльності підприємства на ринку 
перебуває в залежності від різноманітних факторів, які мають різне 
походження. Бізнес-процеси стрімко розвиваються, а тому кількість 
чинників, від яких залежить ринковий потенціал організації, щоразу 
збільшується. Їх чітка ідентифікація та класифікація має вагоме значення 
для роботи комерційної організації. Згрупуємо окремі чинники впливу на 
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ринкове становлення підприємства за інформацією, наведеною в  
Таблиці 2. 

Таблиця 2. Чинники впливу на формування ринкового 
потенціалу підприємства 

Групи чинників Коротка характеристика впливу 

Маркетингові 

Від правильно спланованої маркетингової 
політики залежить, яким буде ставлення клієнтів 
до підприємства. Для цього здійснюються 
заходи, пов’язані з ідентифікацією бренду на 
ринку: позиціонування, виокремлення 
індивідуальності та цінності пропонованих 
товарів, аналіз споживчого сприйняття. У 
результаті проведення таких дій створюється 
унікальна торгова позиція, яка повинна 
переконати споживачів, що продукція даного 
підприємства є кращою, ніж у конкурентів 

Соціально-
психологічні 

Соціально-психологічні чинники впливу на 
формування ринкового потенціалу підприємства 
пов’язані з його клієнтською базою. Основні 
фактори – чисельність та динаміка населення, 
фінансове становище наявних і потенційних 
споживачів продукції, довіра населення до 
досліджуваного субєкта господарювання 

Поведінкові 

До цієї групи відносимо здатність підприємства 
до постійної підтримки зв’язку із громадськістю, 
тобто інформування споживачів про зміни в 
товарному асортименті, ціновій політиці, 
покращенні характеристик вихідного продукту 
виробництва тощо 

Управлінські 

Функціонування господарської організації на 
ринку буде успішним лише у випадку наявності 
в його працівників відповідного рівня 
професійної кваліфікації, їх практичної здатності 
до виконання поставлених завдань 

Інформаційні 

Гурупа інформаційних чинників визначає 
здатність комерційної організації до 
безперебійного моніторингу ринку вцілому, а 
також його окремих сегментів, пошуку 
можливостей освоєння нових ринків збуту, 
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Бачимо, що на формування ринкового потенціалу підприємства 
впливають чинники, які підприємство може контролювати, а також ті, які 
можливо лише прогнозувати. Основною метою підприємства при 
дослідженні факторів, на котрі неможливо вплинути, є зведення до 
мінімуму негативних наслідків від дії. Неконтрольовані чинники 
впливають на діяльність різних підприємств по-різному, тому 
ефективність заходів, спрямованих на оптимізацію діяльності за умов дії 
таких чинників, залежить від стратегії функціонування  підприємства. 

Ринковий потенціал суттєво впливає на  фінансові можливості, а 
відтак, – і фінансовий потенціал організації. Чим успішніше становище 
підприємства на ринку, тим більше в нього можливостей до залучення 
додаткового капіталу, ефективніша система управління  фінансами, 
розвиненіша система ризик-менеджменту, раціональніше побудована 
система дій, спрямована на досягнення стратегічних цілей від 
провадження фінансово-економічної діяльності. 

Висновки. Фінансовий потенціал є критерієм, який визначає 
здатність підприємства до пристосування при змінах економічної 
кон’юнктури, адже саме він відіграє вагому роль у спроможності 
підприємства генерувати необхідний обсяг позитивних грошових потоків, 
бути інвестиційно привабливими,  ліквідними та фінансово надійними. За 
результатами проведеного дослідження можна стверджувати, що процес 
формування фінансового потенціалу підприємства є  за своєю сутністю 
складним явищем, котре  залежить від багатьох факторів, які в основному 
контролюються суб’єктом господарювання. При оцінюванні фінансового 
потенціалу підприємства беруться до уваги показники ефективності 
використання існуючих фінансових  ресурсів та стратегічні напрямки 
розвитку бізнесу. Проте через значну залежність фінансових 
можливостей підприємства від змін в економічному середовищі  
необхідно враховувати вплив факторів, які впливають на формування і 
використання фінансового потенціалу. 
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МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В АВТОМАТИЗОВАНИХ 
СИСТЕМАХ 

 
Постановка проблеми. Захист інформації – це комплекс заходів, 

спрямованих на забезпечення інформаційної безпеки. Системи безпеки 
повинні визначати й делегувати повноваження користувачів й спільному 
вирішенні завдань, виявляти аномальне використання ресурсів, 
прогнозувати аварійні ситуації та усувати їх наслідки, гнучко адаптуючи 
структуру в умовах відмов, часткової втрати або тривалого блокування 
ресурсів. 

Підходи до забезпечення захисту інформації, що існують сьогодні, 
дещо відрізняються від тих, що існували на початковому етапі. Головна 
відмінність сучасних концепцій у тому, що сьогодні не говорять про 
якийсь один універсальний засіб захисту, а мова йде про комплексні 
засоби захисту інформації (КЗЗІ), що включають: нормативно-правовий 
базис захисту інформації; засоби, способи і методи захисту; органи і 
виконавців. 

Захист інформації є комплексом регулярно використовуваних 
засобів і методів, запобіжних заходів,  заходів з метою систематичного 
забезпечення необхідної надійності інформації, що генерується, 
зберігається і оброблюється в автоматизованій системі (АС), а також 
передається каналами. Захист повинен мати системний характер, тобто 
для отримання якнайкращих результатів усі розрізнені види захисту 
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інформації повинні бути об'єднані в одне ціле і функціонувати у складі 
єдиної системи, що є злагодженим механізмом взаємодіючих елементів, 
призначених для виконання завдань із забезпечення безпеки інформації 
[1]. КЗЗІ призначений забезпечувати, з одного боку, функціонування 
надійних механізмів захисту, а з іншого, – управління механізмами 
захисту інформації. У зв'язку з цим повинна передбачатися організація 
чіткої й налагодженої системи управління захистом інформації та 
підготовка кваліфікованих фахівців. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Разом з існуючими 
нормативно-правовими документами теоретичну базу у проведених 
дослідженнях склали праці відомих учених у галузі захисту інформації 
від витоку технічними каналами В.В. Домарева та А.А. Хорева. 

Формулювання цілей статті. Зростання конфіденційної і 
комерційної  інформації, а також істотне збільшення фактів її 
розкрадання викликає посилений інтерес дедалі більшого числа 
організацій з метою створення власних захищених інформаційних систем. 
Підготовка фахівців з цих питань стає більш актуальною. Метою статті є 
дослідження методів захисту інформації в  автоматизованих системах 
різного класу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна система 
захисту інформації повинна включати структурну, функціональну і 
часову комплексність. Структурна комплексність припускає забезпечення 
необхідного рівня захисту у всіх елементах системи обробки інформації. 
Функціональна комплексність означає, що методи захисту повинні бути 
спрямовані на всі виконувані функції системи обробки інформації. Часова 
комплексність припускає безперервність здійснення заходів щодо захисту 
інформації у в процесі безпосередньої її обробки, так і на всіх етапах 
життєвого циклу об'єкту обробки інформації [2]. 

До складу КЗЗІ входять заходи і засоби, які реалізують способи, 
методи, механізми захисту інформації від: 

 витоків технічними каналами; 
 несанкціонованих дій і несанкціонованого доступу до інформації, 

які можуть здійснюватися шляхом подолання заходів захисту з 
метою використання інформації або нав'язування помилковій 
інформації, застосування заставних пристроїв або програм, 
використання комп'ютерних вірусів  та ін.; 

 спеціального впливу на інформацію, який може здійснюватися 
шляхом формування полів і сигналів з метою порушення цілісності 
інформації або руйнування системи захисту. 

Для кожної конкретної інформаційно-телекомунікаційної системи 
(ІТС) склад, структура і вимоги до КЗЗІ визначаються властивостями 
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оброблюваної інформації, класом автоматизованої системи (АС) й 
умовами її експлуатації. 

Однією з вимог забезпечення захисту інформації в АС є те, що 
обробка в АС конфіденційної інформації повинна здійснюватись з 
використанням захищеної технології, яка містить програмно-технічні 
засоби захисту й організаційні заходи, які забезпечують виконання 
загальних вимог із захисту інформації. Загальні вимоги передбачають: 

 наявність переліку конфіденційної інформації, яка підлягає 
автоматизованій обробці; у разі потреби можлива її класифікація в 
межах категорії за цільовим призначенням, ступенем обмеження 
доступу окремої категорії користувачів та іншими 
класифікаційними ознаками; 

 наявність певного (створеного) відповідального підрозділу, якому 
надаються повноваження щодо організації і впровадження 
технології захисту інформації, контролю за станом захищеності 
інформації (служба захисту в АС,СЗІ); 

 створення КСЗІ, яка являє собою сукупність організаційних 
іінженерно-технічних заходів, програмно-апаратних засобів, 
спрямованих на забезпечення захисту інформації під час 
функціонування АС; 

 розробку плану захисту інформації в АС; 
 наявність атестату відповідності КСЗІ в АС нормативним 

документам із захисту інформації; 
 можливість визначення засобами КСЗІ кількох ієрархічних рівнів 

повноважень користувачів і кількох класифікаційних рівнів 
інформації; 

 обов'язковість реєстрації в АС всіх користувачів і їх дій щодо 
конфіденційної інформації; 

 можливість надання користувачам тільки за умови службової 
необхідності санкціонованого й контрольованого доступу до 
конфіденційної інформації, яка обробляється в АС; 

 заборону несанкціонованої і неконтрольованої модифікації 
конфіденційної інформації в АС; 

 здійснення за допомогою СЗІ обліку вихідних даних, отриманих 
під час рішення функціональної задачі, у формі віддрукованих 
документів, які містять конфіденційну інформацію, відповідно до 
керівних документів; 

 заборону несанкціонованого копіювання, розмноження, 
розповсюдження конфіденційної інформації в електронному 
вигляді; 
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 забезпечення за допомогою СЗІ контролю за санкціонованим 
копіюванням, розмноженням, розповсюдженням конфіденційної 
інформації в електронному вигляді; 

 можливість здійснення однозначної ідентифікації і аутентифікації 
кожного зареєстрованого користувача; 

 забезпечення КСЗІ можливості своєчасного доступу 
зареєстрованих користувачів АС до конфіденційної інформації. 

Наведені вимоги є базовими і застосовуються при захисті 
інформації від НСД у всіх типах АС [1]. 

Умовно розділивши АС на найважливіші підсистеми забезпечення 
захисту інформації (Рис. 1), можна перелічити також вимоги, що 
висуваються до захисту комп'ютерної інформації від НСД в АС для 
кожної окремої підсистеми. 

 
 

Рис. 1. Підсистеми управління та забезпечення захисту 
інформації в автоматизованих системах 

 
Підсистема управління доступом повинна задовольняти наступні 

вимоги: 
 ідентифікувати й перевіряти достовірність суб'єктів доступу при 

вході всистему; 
 ідентифікувати термінали, ПК, вузли комп'ютерної мережі, канали 

зв'язку, зовнішні пристрої ПК за їх логічними адресами 
(номерами); 

 за іменами ідентифікувати програми, томи, каталоги, файли, 
записи і поля записів; 

 здійснювати контроль доступу суб'єктів до ресурсів, що 
захищаються, відповідно до матриці доступу; 

Підсистема реєстрації й обліку повинна: 
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 реєструвати вхід (вихід) суб'єктів доступу в систему (з системи) 
або реєструвати завантаження й ініціалізацію операційної системи 
та її програмної зупинки; при цьому в параметрах реєстрації 
указуються:дата і час входу (виходу) суб'єкта доступу в систему (з 
системи) або завантаження (зупинки) системи; результат спроби 
входу – успішна або неуспішна (при НСД); ідентифікатор (код або 
прізвище) суб'єкта, наданий при спробі доступу; код або пароль, 
наданий при неуспішній спробі. 

 не проводити реєстрацію виходу з системи або зупинки в момент 
апаратурного відключення АС; 

 реєструвати видачу друкарських (графічних) документів на 
«тверду» копію; при цьому в параметрах реєстрації указуються: 
дата і час видачі (звернення до підсистеми виводу); короткий зміст 
документа (найменування, вигляд, код, шифр) і рівень його 
конфіденційності; специфікація пристрою видачі (логічне ім'я 
зовнішнього пристрою); ідентифікатор суб'єкта доступу, що 
запитав документ; 

 реєструвати запуск (завершення) програм і процесів (завдань, 
задач), призначених для обробки файлів, що захищаються; при 
цьому в параметрах реєстрації указується: дата і час запуску; ім'я 
(ідентифікатор) програми (процесу, завдання); ідентифікатор 
суб'єкта доступу, що запитав програму (процес, завдання); 
результат запуску (успішний, неуспішний – несанкціонований). 

 реєструвати спроби доступу програмних засобів (програм, 
процесів, завдань, задач) до файлів, що захищаються; у параметрах 
реєстрації указується: дата і час спроби доступу до файлу, що 
захищається, з вказівкою її результату (успішна, неуспішна – 
несанкціонована); ідентифікатор суб'єкта доступу; специфікація 
файлу, що захищається. 

 реєструвати спроби доступу програмних засобів до додаткових 
об'єктів доступу, що захищаються (терміналів ПК, вузлів мережі 
ПК, ліній (каналів) зв'язку, зовнішніх пристроїв ПК, програм, 
томів, каталогів,файлів, записів, полів записів); при цьому в 
параметрах реєстрації указується: дата і час спроби доступу до 
файлу, що захищається, з вказівкою її результату – успішна, 
неуспішна, несанкціонована; ідентифікатор суб'єкта доступу; 
специфікація об'єкта, що захищається (логічне ім'я (номер). 

 проводити облік усіх носіїв інформації, що захищаються, за 
допомогою їх маркування із занесенням облікових у в журнал 
(облікову картку); 

 реєструвати видачу (приймання) носіїв, що захищаються; 
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 здійснювати очищення (обнулення, знеособлення) зон оперативної 
пам'яті ПК і зовнішніх накопичувачів, що звільняються; при цьому 
очищення має проводитися одноразовим довільним записом в зону 
пам'яті, що звільняється, раніше використану для зберігання даних, 
що захищаються (файлів). 

Підсистема забезпечення цілісності повинна: 
− забезпечувати цілісність програмних засобів системи захисту 

інформації від НСД (СЗІ НСД), оброблюваної інформації, а також 
незмінність програмного середовища; при цьому: цілісність СЗІ НСД 
перевіряється при завантаженні системи за контрольними сумами 
компонент СЗІ; цілісність програмного середовища забезпечується 
використанням трансляторів з мови високого рівня й відсутністю засобів 
модифікації об'єктного коду програм у процесі обробки й зберігання 
інформації, що захищається; 

 здійснювати фізичну охорону пристроїв і носіїв інформації; при 
цьому повинні передбачатися контроль доступу в приміщення АС 
сторонніх осіб, атакож наявність надійних перешкод для 
несанкціонованого проникнення у приміщення АС і сховище носіїв 
інформації, особливо в неробочий час; 

 проводити періодичне тестування функцій СЗІ НСД при зміні 
програмного середовища і персоналу АС за допомогою тест-
програм, що імітують спроби НСД; 

 мати в наявності засоби відновлення СЗІ НСД; при цьому 
передбачається ведення двох копій програмних засобів СЗІ НСД, а 
також їх періодичне оновлення й контроль працездатності. 

Маючи такі результати, необхідно оцінити вірогідність погроз на 
інформаційну систему, а також сформувати модель порушника, після 
чого слід розпочати формування захисних заходів. 

Спираючись на вимоги із захисту інформації від НСД [2], можна 
навести основні принципи захисних заходів від НСД в АС. 

Принцип перший – обґрунтованість доступу. Даний принцип 
полягає в обов'язковому виконанні двох основних умов: користувач 
повинен мати достатню «форму допуску» для отримання інформації 
потрібного ним рівня конфіденційності, і ця інформація необхідна йому 
для виконання його виробничих функцій. У сфері автоматизованої 
обробки інформації як користувачі можуть виступати активні програми і 
процеси, а також носії інформації різного ступеня складності. Тоді 
система доступу припускає визначення для всіх користувачів 
відповідного програмно-апаратного середовища або інформаційних і 
програмних ресурсів, які будуть їм доступні для конкретних операцій [2]. 
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Принцип другий – достатня глибина контролю доступу. Засоби 
захисту інформації повинні включати механізми контролю доступу до 
всіх видів інформаційних і програмних ресурсів АС, які, відповідно до 
принципу обґрунтованості доступу, слід розділяти між користувачами. 

Принцип третій – розмежування потоків інформації. Для 
попередження порушення безпеки інформації, яке, наприклад, може мати 
місце при записі секретної інформації на несекретні носії і в несекретні 
файли, її передачі програмам і процесам, не призначеним для обробки 
секретної інформації, а також при передачі секретної інформації 
незахищеними каналами і лініями зв'язку, необхідно здійснювати 
відповідне розмежування потоків інформації. 

Принцип четвертий – чистота повторно використовуваних ресурсів. 
Даний принцип полягає в очищенні ресурсів, що містять конфіденційну 
інформацію при їх видаленні або звільненні користувачем до 
перерозподілу цих ресурсів іншим користувачам. 

Принцип п’ятий – персональна відповідальність. Кожен користувач 
повинен нести персональну відповідальність за свою діяльність у системі, 
включаючи будь-які операції з конфіденційною інформацією й можливі 
порушення її захисту, а також за випадкові або зумисні дії, які можуть 
призвести до несанкціонованого ознайомлення з конфіденційною 
інформацією, її спотворення або знищення, або виключення можливості 
доступу до такої інформації законних користувачів. 

Принцип шостий – цілісності засобів захисту. Даний принцип має 
на увазі, що засоби захисту інформації в АС повинні точно виконувати 
свої функції відповідно до перерахованих принципів і бути ізольованими 
від користувачів, а для свого супроводу повинні включати спеціальний 
захищений інтерфейс для засобів контролю, сигналізації про спроби 
порушення захисту інформації і дії на процеси в системі. 

Реалізація перерахованих принципів здійснюється за допомогою 
«монітора звернень», що контролює будь-які запити до даних або 
програм з боку користувачів (або їх програм) зі встановлених для них 
видах доступу до цих даних і програм. Схематично такий монітор можна 
подати у вигляді, показаному на Рис. 2.  

Практичне використання монітора звернень, як видно з наведеного 
рисунка, дозволяє використання  конкретних правил розмежування 
доступу у вигляді моделі захисту інформації. 

Будь-яка загроза і протидія їй відбуваються в часі і 
характеризуються певними його масштабами. З огляду на це збиток від 
реалізації погроз визначатиметься тим, наскільки повно дані події 
перетинаються в часі. Найбільш небажаний варіант – протидія, що 
запізнюється, коли реакція системи захисту починається до моменту 
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завершення загрози або після неї. Він характерний для систем 
інформаційного захисту. Дещо кращий варіант – одночасна 
протидія,тобто вона починається з появою загрози. І, нарешті, найкращий 
варіант – протидія, що має випереджаючий характер: реакція системи 
захисту починається до початку реалізації загрози. Підставою для реакції 
можуть бути оперативні дані,сигнали тривоги раннього сповіщення і тому 
подібне. 

 

 
Рис. 2. Структура монітора звернень 

 
Одночасна протидія буде достатньою для високоефективного 

захисту від загрози, якщо реакція на неї буде швидкою. Це завдання 
цілком реальне для об'єктів великого бізнесу. 

Кооперативні ж форми протидії в умовах повільної реакції на 
погрози не дадуть ефекту, якщо відсутні засоби затримки і блокування 
погроз. Кажучи про тактичні питання системи безпеки бізнесу в частині 
технічних каналів зв'язку, перш за все мають на увазі швидкість її реакції, 
надійність рішень,блокування розвитку погроз і їх ліквідацію. Особливо 
важливо забезпечити жорсткі вимоги до надійності всіх систем захисту, 
які залежать від часу їх функціонування й періодичності оновлення 
ресурсів. Якщо цей час перевищує 5 років, то вимога надійності 
реалізується кількома способами, серед яких – резервування рішень, 
багаторубіжність захисту, автоматизація первинних рішень, 
централізоване управління ресурсами в кризових ситуаціях і тому 
подібне. Перш ніж визначитися в питаннях тактики, треба пам'ятати, що 
вона повинна відповідати стратегії і спиратися на точний кількісний 
аналіз. Для об'єктів середнього й малого бізнесу такий аналіз цілком 
реальний навіть без засобів автоматизації. Проте необхідно запросити 
фахівців і експертів, які б проаналізували обстановку і властивості об'єкта 
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захисту, розробили модель погроз, вивчили ринок існуючих засобів і 
методів. Ці дані й допомогли б оцінити саму систему та, за необхідності, 
модернізувати її. 

Висновки. Проведені дослідження містять методичні рекомендації 
щодо проведення комплексних систем захисту інформації. Встановлені 
основні вимоги до захисту як конфіденційної, так і секретної інформації 
від несанкціонованого доступу. Проаналізовані основні принципи 
захисних заходів від несанкціонованого доступу в АС, реалізація їх 
здійснюється за допомогою «монітора звернень». 

Аналіз використовуваних захисних методів і заходів свідчить, що їх 
реалізація для кожного об'єкта різна, відповідно, й ефективність таких 
заходів від НСД для одних об'єктів вища (об'єкти великого бізнесу), а для 
інших нижча (об'єкти малого бізнесу). 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ. ЙОГО РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ В ПРОЦЕСІ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Вступ. В сучасних умовах докорінного реформування відносин 
власності, організаційно-господарських перетворень та змін у соціальній 
сфері нашого життя, які взаємодіють і впливають на результати 
діяльності підприємств, важливе значення має адаптація до зовнішнього 
середовища. Це стає можливим за умов прийняття та реалізації 
обґрунтованих управлінських рішень, що спрямовані на проведення 
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стратегічних змін у виробничій, маркетинговій та фінансовій діяльності 
підприємства, підвищення її ефективності. 

Результати дослідження. Управління як самостійна діяльність 
існувало протягом всієї історії суспільного виробництва та розвитку 
людства. Можна сказати, що управління існувало з того моменту, як у 
людей виникла потреба у спільній праці. Певна форма управлінської 
діяльності почала функціонувати, коли треба було збирати податки, 
створювати армію, годувати людей, які самі не виробляли продуктів 
харчування. 

Під управлінням фінансами розуміють процес впливу на фінансові 
відносини, фінансові ресурси, їх організацію для здійснення ефективної 
фінансової політики. Крім того, управління фінансами можна визначити 
як сукупність органів апарату управління всіх рівнів та їх управлінських 
дій. Тобто, управління фінансами є комплексне поняття, яке відображає 
використання фінансів як важелю впливу на процес суспільного 
відтворення. Такий вплив може бути кількісним і якісним. Кількісний 
вплив відбувається за допомогою фінансового механізму, коли 
збільшується або зменшується частка доходу підприємства в 
національному доході, тим самим стимулюється чи обмежується його 
розвиток. Якісний вплив полягає в тому, що зростає зацікавленість у 
збільшенні фінансових ресурсів, в кінцевих результатах фінансово-
господарської діяльності суб'єктів фінансових відносин. Тому в ринковій 
економіці важливе значення має процес формування, розподілу і 
використання фінансових ресурсів безпосередньо у господарюючого 
суб'єкта. 

Поняття «управління фінансами» пов'язують з управлінням на рівні 
держави чи галузі. На рівні підприємств різних організаційних форм та 
різних форм власності найчастіше використовують поняття «фінансовий 
менеджмент». 

Фінансовий менеджмент — це управління фінансами підприємства, 
спрямоване на досягнення його мети за допомогою певних методів. 
Фінансовий менеджмент як наука сформувався в середині двадцятого 
століття в країнах з ринковою економікою за наступних передумов: були 
створені основи загальної економічної теорії ринкового господарства; 
рівень організації виробництва досяг високого розвитку у вигляді 
створення індустріального суспільства, в основу якого було покладено 
велике промислове виробництво й колективну форму власності; 
сформувалася ефективна система правових інститутів і ринкова 
інфраструктура; набула розвитку система національних і міжнародних 
фондових і фінансових посередників. 
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Таким чином, наукова школа фінансового менеджменту почала 
формуватись у зв'язку з посиленням ролі фінансового капіталу, 
формуванням фондового ринку. Саме тоді управління капіталом стало 
окремою функцією управління і відокремилося в структурі підприємства, 
компанії. Передумовою виникнення фінансового менеджменту як науки 
був досить високий рівень розвитку економічної науки в цілому [1]. 

Незважаючи майже на столітню історію існування фінансового 
менеджменту, чіткого визначення поняття «фінансовий менеджмент» у 
зв'язку з різноманітними теоріями та концепціями досі немає.  

Поняття фінансового менеджменту поєднує в собі дві категорії 
«фінанси» та «менеджмент» і безпосередньо стосується господарюючого 
суб'єкта. 

Поєднуючи поняття «фінанси» та «менеджмент», можна визначити 
фінансовий менеджмент як процес управління формуванням, розподілом і 
використанням фінансових ресурсів суб'єкта господарювання та 
оптимізації обороту його грошових коштів з метою найбільш повної 
реалізації цілей підприємства. 

Фінансовий менеджмент представляє собою систему управління 
фінансовими ресурсами та оборотом грошових засобів підприємства. І як 
кожну управлінську систему його потрібно розглядати в двох аспектах. З 
одного боку, складовою фінансового менеджменту є суб’єкт управління 
(тобто підсистема, що управляє), з іншого боку — об’єкт управління 
(тобто підсистема, якою управляють) [ 2]. 

Фінансовий менеджмент дозволяє більш ефективно вирішувати 
виробничі (програма виробництва і збуту, якість виробничих, 
матеріальних, фінансових ресурсів, місце розміщення виробництва, його 
потужність), економічні (оборот і його структура, структура витрат, 
прибуток, рентабельність, дивіденди), фінансові цілі (платоспроможність, 
ліквідність, інвестування, фінансування, фінансова структура) 
господарюючого суб'єкта. Крім того, фінансовий менеджмент дозволяє 
виявляти й аналізувати взаємозв'язки між цілями підприємства та 
координувати їх. 

Головна мета фінансового менеджменту — забезпечення зростання 
добробуту власників капіталу підприємства, що знаходить конкретне 
втілення у підвищенні ринкової вартості підприємства або його акцій. 

В процесі досягнення головної мети фінансовий менеджмент 
вирішує багато задач, основними серед яких є: забезпечення високої 
фінансової стійкості підприємства в процесі його розвитку; оптимізація 
грошового обороту і підтримання постійної платоспроможності 
підприємства; забезпечення реалізації економічних інтересів суб'єктів 
фінансових відносин; забезпечення мінімізації фінансових ризиків.  
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Забезпечення мінімізації фінансових ризиків реалізується шляхом 
ефективного управління фінансовими ризиками, що передбачає оцінку 
окремих видів фінансових ризиків, застосування превентивних заходів і 
ефективних форм зовнішнього та внутрішнього страхування. 

Будь-яка економічна категорія проявляється в її функціях. 
Враховуючи, що функції економічної категорії є формою вираження 
суспільного призначення даної категорії, що функції властиві тільки цій 
категорії, а не будь-якій іншій, то саме функції виражають те головне і 
специфічне, що характерно для конкретної економічної категорії. 

В науковій літературі немає єдиної точки зору щодо функцій 
фінансового менеджменту. Визначення функцій здебільшого залежить від 
концепцій і теорій, наукових напрямів у визначенні суті фінансового 
менеджменту, а також від підходів у визначенні функцій фінансів 
підприємств та управління. 

В найбільш загальному плані основними функціями фінансового 
менеджменту є: дослідження зовнішнього економічного середовища; 
розробка фінансової стратегії підприємства; аналіз і планування 
фінансової діяльності; прийняття рішень з питань оперативної фінансової 
діяльності; прийняття інвестиційних рішень; взаємодія з іншими 
контрагентами з питань фінансової діяльності (державними органами, 
фінансово-кредитними установами, суб'єктами фінансового ринку, 
іншими підприємствами, фізичними особами). 

Враховуючи об'єкти та функції фінансового менеджменту на 
підприємстві, виділяють його наступні напрямки [2]: 

 формування активів (розрахунок реальної потреби за видами 
активів і визначення їх суми, виходячи з обсягів діяльності 
підприємства); 

 формування фінансової структури капіталу (визначення загальної 
потреби в капіталі, вивчення й аналіз альтернативних джерел 
формування фінансових ресурсів підприємства); 

 управління оборотними активами (аналіз і прогнозування 
тривалості оборотних циклів робочого капіталу); управління 
необоротними активами (забезпечення ефективного використання 
основних засобів); 

 управління інвестиціями (формування напрямків інвестиційної 
діяльності підприємства, оцінка реальних проектів); управління 
формуванням власних фінансових ресурсів (визначення потреби у 
власних фінансових ресурсах для реалізації фінансової стратегії 
підприємства, підвищення розміру чистого прибутку); 
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 управління залученими фінансовими ресурсами (визначення 
вартості залучених коштів, оптимізація співвідношення 
короткострокової та довгострокової заборгованості); 

 управління фінансовими ризиками (визначення складу основних 
фінансових ризиків, їх оцінка, формування заходів по їх мінімізації 
та страхування. 

Висновки. Таким чином, можна стверджувати, що формування 
фінансового менеджменту для підприємств, спрямоване на їх виживання і 
адаптацію до несприятливих ринкових умов, стає особливо важливим в 
умовах глобальних економічних перетворень. Фінансовий менеджмент 
може бути успішним, якщо він є своєчасним і, що дуже важливо, – носить 
превентивний характер. Отже, тільки таке управління в сучасних 
швидкозмінних умовах здатне досягти поставленої цілі і ефективно 
вирішувати завдання загальної системи менеджменту підприємства. 
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АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ 
 

Вступ. Ведення теперішнього бізнесу супроводжується потребою 
розв'язання завдань різної складності. Сучасна система управління 
кредиторською заборгованістю повинна мати всю сукупність методів 
аналізу, контролю та оцінки. Разом з тим управління кредиторською 
заборгованістю – це робота з джерелами виникнення, формування 
кредитної політики підприємства, організації договірної роботи та навіть 
управління борговими зобов'язаннями. 

http://vestnik-econom.mgu.od.ua/
http://vestnik-econom.mgu.od.ua/
http://kykiduki.at.ua/
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Метою роботи є проведення аналізу  стану кредиторської 
заборгованості підприємства та розробка пропозицій щодо її оптимізації. 

Результати дослідження. Нині через кризовий стан вітчизняної 
економіки, нестабільність українського законодавства та постійні зміни 
умов господарювання різноманітних галузей національної економіки 
виникли досить складні проблеми в частині кредитування підприємств та 
погашення кредиторської заборгованості. За таких умов досить 
актуальною стає проблема визначення умов кредитування. 

Проблеми управління кредиторською заборгованістю підприємств 
досліджуються у  працях ряду вітчизняних та зарубіжних економістів, 
зокрема А.В. Грачова, О.М. Кулика, У.Я. Кожинова та інших.  

Кредиторська заборгованість – особлива форма економічних 
відносин між позичальником і кредитором, що включає різні аспекти 
своєї реалізації. 

Кредиторська заборгованість слугує одним із джерел коштів, що є у 
розпорядженні підприємства, її відображають у пасиві балансу. 

Залучення позикових засобів в оборот підприємства – явище, яке 
сприяє тимчасовому поліпшенню фінансового становища за умови, що 
вони використовуються тривалий час в обігу і своєчасно повертаються.  

 Важливою умовою ефективної роботи створеного комерційного 
банку є вибір оптимальної організаційної його структури для успішного 
здійснення функцій управління, максимального задоволення інтересів 
клієнтів у різноманітних банківських послугах з метою досягнення 
банком основних стратегічних цілей. 

Кредиторська заборгованість підприємства є безоплатним кредитом 
і належить до залучених підприємством у господарський оборот коштів. 
На відміну від стійких пасивів, кредиторська заборгованість не є 
планованим джерелом формування оборотних засобів і характеризується 
певними особливостями. 

1. Як безоплатне джерело формування капіталу забезпечує 
функціонування, позикової його частини, а також усієї вартості капіталу 
підприємства. 

2. Розмір кредиту впливає на тривалість фінансового циклу 
підприємства. Він впливає певною мірою і на необхідний обсяг коштів 
при фінансуванні оборотних активів. 

3. Сума кредиторської заборгованості перебуває у прямій 
залежності від обсягу господарської діяльності підприємства,  
насамперед – від обсягу виробництва та реалізації продукції. Зі 
збільшенням обсягу виробництва та реалізації продукції зростають 
витрати підприємства, нараховані у складі кредиторської заборгованості, 
відповідно збільшується її загальна сума, і навпаки. 
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Види кредиторської заборгованості. Серед основних видів 
кредиторської заборгованості виділяють заборгованість: перерахування 
внесків страхування майна підприємства;перерахування внесків 
особистого страхування персоналу; векселі до сплати; перерахування 
податків у бюджети різних рівнів; нарахування засновникам із виплати 
доходів; отримані аванси; відрахуванням у позабюджетні фонди 
соціального страхування і пенсійний фонд тощо. 

У складі кредиторської заборгованості виділяється заборгованість 
організації: 

 перед постачальниками і підрядниками (залишки станом на звітну 
дату за кредитами рахунків 63 «Розрахунки з постачальниками і 
підрядчиками» і 36 «Розрахунки з різними дебіторами і 
кредиторами»). 

 перед персоналом організації (кредитний залишок за рахунком 66 
«Розрахунки з оплати праці»). 

 до бюджету (залишок за кредитами рахунки 64 «Розрахунки із 
податків і платежів»); 

 перед державними позабюджетними фондами (кредитовий 
залишок за рахунком 65 «Розрахунки із соціального страхуванню і 
забезпечення»). 

Можна рекомендувати підприємству використання механізму 
взаємозаліків, щоб знизити обсяги кредиторської заборгованості. З 
іншого боку, це дозволить прискорити оборот ресурсів підприємства. 

Важливим аспектом контролю кредиторської заборгованості є 
відстеження термінів оплати кредиту. Причому лише  у разі прострочення 
сплати відсотків застосовується підвищений відсоток платежів за 
договорами. 

Попри те що, що ситуація на аналізованому підприємстві досить 
благополучна, зростання обсягів кредиторської заборгованості визначає 
необхідність підвищеної зацікавленості до всього, що з нею пов'язано. 

Важливим кроком у процесі оптимізації кредиторської 
заборгованості може бути аналіз відповідності фактичних показників їх 
рамковому рівню і навіть аналіз причин. що викликали відхилення. 

На етапі, залежно від виявлених невідповідностей і причин їх 
виникнення, необхідно розробити і здійснити комплекс практичних 
заходів із приведенням структури боргів у відповідність із плановими 
(оптимальними) параметрами. 

Щоб відносини з кредиторами максимально відповідали цілям 
забезпечення фінансової стійкості (безпеки) компанії та збільшення її 
прибутковості та конкурентоспроможності, менеджеру компанії 
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необхідно створити чітку стратегічну лінію щодо характеру залучення 
іноземних коштів і використання позикового капіталу. 

У результаті розробки стратегії кредитування власного бізнесу слід 
розробити рішення з наступних першочергових завдань: максимізації 
прибутку компанії, мінімізації витрат, досягнення динамічного розвитку 
компанії (розширеного відтворення), затвердження конкуренто 
спроможності, які, зрештою, визначають фінансову стабільність компанії. 
Фінансування даних завдань має бути досягнуто повному обсязі. 

Економічна перевага позичальника перед кредитором може постати 
з таких обставин: 

 монопольного становища покупця над ринком; 
 розбіжності в економічних потенціалах, коли сукупні активи 

покупця значно переважають активи постачальника; 
 маркетингових переваг (наприклад, дрібний чи початкуючий 

виробник прагне просунути свою продукцію (торгову марку) до 
мережі великих супермаркетів чи елітних магазинів над "стані" 
диктувати умови чи вимагати виконання "всіх" зобов'язань, 
оскільки може бути без "потрібного" замовника); 

 покупець "виявив" організаційні вади в управлінні дебіторською 
заборгованістю у кредитора ("прогалини" в обліку й контролю, 
юридичну "неспроможність" тощо.). 

Менеджери компаній у прагненні максимально скористатися 
наявними можливостями всіх можливих кредитних коштів, зокрема у 
вигляді затримок із зарплати, порушення термінів планових платежів 
постачальникам тощо, повинні оцінювати "можливості" кожного 
окремого виду платежу індивідуально, оскільки наслідки таких 
"відстрочок" можуть мати суттєві наслідки залежно від виду платежу та 
від конкретного кредитора. 

Висновки. 
1. Управління кредиторською заборгованістю передбачає 

застосування організацією найбільш підхожих і вигідних форм і термінів 
розрахунків із контрагентами й у найзагальнішому вигляді зводиться для 
збереження фінансової стабільності фірми за незначного зниження 
дефіциту оборотних засобів. 

2. Ефективне управління боргами компанії багато в чому 
визначається вибірковим підходом до контрагентів і гнучкою системою 
розрахунків із ними. 

3. Контроль за станом кредиторської заборгованості є необхідною 
передумовою стійкого фінансового стану підприємства, адже перш ніж 
надати кредит або здійснити фінансові вкладення, з особливою 
ретельністю аналізують бухгалтерську звітність клієнтів, у тому числі 
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їхні боргові зобов'язання. Багато банків та інвестиційні компанії мають у 
своєму штаті фінансових і кредитних аналітиків або користуються 
послугами сторонніх фахівців. 

4. Для ефективного управління кредиторською заборгованістю 
необхідно, аби підприємство володіло всіма або бодай кількома з таких 
характеристик, як високий рівень платоспроможності, ліквідності,  
кредитоспроможності та рентабельності. Адже підприємство з такими 
ознаками може стати більш прибутковим. 
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МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ 
ПРИБУТКОВОСТІ  

 
Вступ. Проблеми мотивації працівників підприємств будь-яких 

форм власності були і залишаються найбільш актуальними. Від чітко 
розроблених систем мотивації залежить не тільки соціальна і творча 
активність працівників управлінської праці, а й кінцеві результати 
діяльності підприємств.  Мотивація – це одна з головних функцій 
управління, адже саме персонал є одним з найважливіших ресурсів, який 
може постійно вдосконалюватися та має безліч можливостей. Недостатня 
мотивація в сучасних умовах є часто обмежувальним фактором, не 
дозволяючи підприємствам реалізувати свої потенційні можливості, і 
знижує трудову активність організації в цілому. Якщо керівництво 
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спроможне вміло керувати персоналом, застосовувати досконалі системи 
мотивації, то йому гарантовані успіх і прибутковість. 

Результати дослідження. Багато вчених визначають, що  мотивація 
є фактором і одночасно важливим елементом існування і розвитку 
підприємств. Проблеми мотивації досліджені в роботах таких учених, як 
М. Мескон, М. Альберт та Ф. Хедоурі, Л. Стpаут, Е. Мейо, А. Маслоу,  
Ф. Герцберг. Питання підвищення мотивації праці, її методів і 
стимулювання також знайшли своє відображення у працях вітчизняних 
економістів О.А. Богуцького, В.Г. Воронкової, В.А. Шахового та ін. 

Метою статті є дослідження та вивчення основних напрямів 
мотивації праці, а також розробка рекомендацій щодо її вдосконалення в 
системі управління підприємством. 

Мотивування являє собою процес формування такого 
психологічного стану людини, який зумовлює її поведінку, здійснює 
установку до діяльності, спрямовує й активізує її. У свою чергу, 
мотивація праці являє собою прагнення працівника задовольнити свої 
потреби; в загальному розумінні – це сукупність внутрішніх і зовнішніх 
рушійних сил, які спонукають людину до трудової діяльності і надають їй 
цілеспрямованість, орієнтовану на досягнення певних цілей. 

Мотивація персоналу включає: 
а) мотивацію трудової діяльності, тобто спонукання персоналу до 

ефективної трудової діяльності, яка забезпечує необхідну винагороду і 
задовольняє наявні потреби; 

б) мотивацію стабільної та продуктивної зайнятості; 
в) мотивацію розвитку конкурентоспроможності працівника; 
г) мотивацію володіння засобами виробництва; мотивацію вибору 

нового місця роботи та ін. 
Більш очевидним стає те, що жодна система управління персоналом 

не зможе успішно функціонувати без ефективної системи стимулювання і 
мотивації праці, яка б підштовхувала кожного конкретного працівника 
виконувати свої обов'язки якісно і працювати продуктивно для 
досягнення конкретно заданих цілей. Розробка методів ефективного 
мотиваційного механізму, що дозволяє найбільшою мірою об'єднувати 
інтереси працівників зі стратегічними завданнями підприємства, є 
ключовим завданням кадрової служби. 

На думку В. М. Гончарова, «формування дійсно ефективного 
мотиваційного механізму в системі управління персоналом підприємств 
дозволить вирішити важливу практичну проблему відносно браку 
кваліфікованих кадрів – з одного боку, а з іншого, – дозволить підвищити 
рівень мотивації працівників саме тих підрозділів, які виконують свої 
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службові обов’язки з комплектації підприємства кадрами необхідної 
кваліфікації, з необхідним рівнем освіти та потенціалом». 

На трудову мотивацію впливають різні стимули, як-от  система 
економічних нормативів і пільг, рівень заробітної плати і справедливість 
розподілу доходів, умови і змістовність праці, відносини в родині, 
колективі, творчий порив і цікава робота, бажання самоствердитися і 
постійний ризик. 

Необхідно відзначити, що грамотно побудована система мотивації 
дозволяє отримати максимальну віддачу від кожного працівника. Тобто 
головною метою системи мотивації є формування  таких стимулів та умов 
праці, за якими співробітники бажали працювати заради досягнення 
поставлених перед ними завдань, унаслідок чого підвищиться 
ефективність діяльності підприємства. А відсутність у працівників 
бажання працювати, тобто мотивації, частіше за все призводить до 
певних проблем, а саме: низького рівня продуктивності та якості праці, 
високої плинності кадрів, неможливості залучення необхідних 
спеціалістів. 

Негативна мотивація спрямована на застосування осуду, 
несхвалення, внаслідок чого відбувається покарання не тільки в 
матеріальному, а й у психологічному розумінні слова. Співробітник 
боїться покарання, він прагне уникнути невдачі, що може призвести до 
виникнення негативних емоцій, унаслідок чого може викликати 
небажання працювати в даній організації, а також страх покладання на 
себе відповідальності за певні рішення, що, відповідно, обмежує розвиток 
підприємства. 

Негативна мотивація більш дієва, якщо її застосовують відразу 
після небажаних дій співробітника. Чим пізніше будуть застосовані 
негативні санкції, тим менший вплив вони матимуть на поведінку 
співробітника. При вмілому використанні негативної мотивації (її 
справедливого характеру і дозування інтенсивності стимулу, відповідної 
конкретної ситуації) можна досягти зміни трудової поведінки персоналу 
на краще. Слід звернути увагу на те, що найменш ефективний метод 
мотивації працівників – це повна відсутність реакції керівника на 
виконання й результати роботи, оскільки в цьому випадку працівник 
поступово втрачає інтерес до роботи. 

Отже, ефективність мотиваційних заходів в організації може бути 
досягнута шляхом  забезпечення керуючої підсистеми максимізації рівня 
організації роботи та управління, а також стимулювання персоналу до 
саморозвитку для реалізації подальшого професійного зростання. 

Для  справедливої оцінки роботи за кількістю і якістю потрібно 
мати важелі для стимулювання таких факторів продуктивної праці, як 
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кваліфікація  робітника, місце і складність роботи, внесок у кінцевий 
результат. Для цього існують різні види виплат стимулюючого характеру, 
до яких належать: виплати за якість роботи, преміальні виплати, надбавка 
за інтенсивність та високі результати,  виплати за виконання особливо 
важливих та термінових робіт, виплати за стаж безперервної роботи, 
надбавка за напруженість та особливі умови праці; підвищувальний 
коефіцієнт до посадового окладу. 

Для підвищення прибутковості підприємства необхідне 
вдосконалення мотивації працівників, що може дати: підвищення 
результативності роботи персоналу; оперативне досягнення цілей 
підприємства; зв'язок результативності роботи співробітників з оплатою 
та нематеріальним стимулюванням; прозорість системи заохочування; 
зниження плинності кадрів; покращення психологічного клімату; 
покращення командної роботи. 

Існує безліч різних способів нематеріальної мотивації 
співробітників. Можна компенсувати витрати співробітників на 
відвідування семінарів, покупку професійної літератури та інше. Хоча 
сьогодні проста подяка виявляється найбільш ефективним засобом 
нематеріальної мотивації. Коли начальство не забуває про внесок 
співробітників у справи і дякує їм, вдається домогтися серйозного ефекту 
без витрат. Без такої подяки можна втратити ініціативу своїх 
співробітників. 

Витрати на нематеріальну мотивацію найчастіше нижчі, ніж інші 
витрати на персонал. Нематеріальна мотивація доповнює матеріальну, але 
не може повністю її замінити. Враховуючи потреби співробітників, 
можна досягти високого рівня прибутковості виробництва, що буде 
компенсувати витрати. 

Налагоджений механізм нематеріальної мотивації персоналу 
позитивно вплине на ефективність праці, що, у свою чергу позначиться на 
всіх процесах і результатах підприємства, а отже, – дасть змогу 
підвищити прибутковість його виробництва. 

Висновки. Отже, мотивація персоналу залежить від цілей і завдань 
як самих працівників, так і керівників. Чим розвиненішою є та чи інша 
складова організації, тим більша увага приділяється нематеріальному 
стимулюванню. Співробітник повинен бути задоволений своєю роботою, 
отримувати відповідні результати і винагороди, бути ознайомленим зі 
своїми успіхами, тим самим отримуючи визнання за свою працю, бачити 
подальші перспективи своєї діяльності. 

Таким чином, вплив на співробітників підприємства тільки за 
допомогою фінансової підтримки не сприятиме  довгостроковому 
підвищенню продуктивності праці. У зв'язку з цим варто звернути увагу 
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на внутрішню мотивацію персоналу, виявити бажання і потреби 
співробітників для підвищення продуктивності праці. Керівники повинні 
враховувати переваги персоналу і підтримувати їх навички та вміння. 
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ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ 
АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 
Вступ. Україна на шляху до інтеграції і гармонізації з країнами-

членами ЄС, формування єдиного економічного простору з традиційними 
економічними партнерами, прагне уніфікувати існуючу систему 
бухгалтерського обліку, яка у сучасних умовах змінюється й 
удосконалюється відповідно до міжнародних стандартів. Тому процеси 
стандартизації та удосконалення системи бухгалтерського обліку України 
із застосуванням міжнародних стандартів, вибору раціонального методу 
амортизації основних засобів є актуальними і нині.  

Результати дослідження. Перехід на ринкові умови 
господарювання, запровадження комерційних засад у діяльність 
підприємств, приватизація державних підприємств потребують нових 
підходів до формування фінансових ресурсів. Так, нині збільшується 
значення прибутку, амортизаційних відрахувань та позичкових коштів у 
формуванні фінансових ресурсів підприємств. Усе це змушує 
підприємства виявляти ініціативу та винахідливість. Раціональне 
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застосування амортизаційної політики на підприємстві є важливою 
ланкою його фінансового управління і дає можливість керівництву 
підприємства розширити виробництво чи створити новий напрям бізнесу. 

Господарським кодексом України передбачено, що одним з 
основних напрямів державної економічної політики є амортизаційна 
політика, спрямована на створення для суб'єктів господарювання 
найбільш сприятливих і рівноцінних умов забезпечення процесу 
відтворення основних виробничих і невиробничих фондів переважно на 
якісно новій техніко-технологічній основі [4]. 

З цією метою інвестиційна політика держави спрямована на 
створення суб'єктом господарювання необхідних умов для залучення і 
концентрації коштів для потреб розширеного відтворення основних 
засобів виробництва, а також на забезпечення ефективного і 
відповідального використання цих коштів та здійснення контролю за ним. 

Важливою умовою реалізації інвестиційної політики держави є його 
податкова система, що повинна стимулювати якнайшвидше відновлення 
підприємствами, насамперед активної частини основних засобів. Як 
приклад такого підходу розглянемо модифіковану систему прискореного 
відшкодування витрат Modified Accelerated Cost Recovery System 
(MACRS), що застосовується в США з 1987 р. [3]. Ця система встановлює 
методи амортизації і термін експлуатації основних засобів для визначення 
суми амортизаційних відрахувань з метою оподаткування. 

Таким чином, з метою оподаткування основних засобів (крім 
будівель) у США застосовується прискорена амортизація. 

Система МАСRS передбачає: 
1) відсутність ліквідаційної вартості; 
2) умову середини року, тобто передбачається, що початком 

терміну експлуатації об'єкта є середина року (незалежно від місяця 
фактичного початку його експлуатації); 

3) при застосуванні прискореної амортизації здійснюється перехід 
до прямолінійної амортизації в тому році, коли сума прямолінійної 
амортизації перевищує суму прискореної амортизації. 

Сучасні норми амортизації для оподаткування в Україні значно 
обмежують інвестиційні можливості підприємств навіть порівняно з 
дореволюційним і радянським періодами, не кажучи вже про такі 
розвинені країни, як США. 

Крім того, варто пам'ятати, що в минулому в Україні 
застосовувалися знижувальні коефіцієнти до суми нарахованої 
амортизації, частину амортизації перераховували в бюджет, була 
заборона на нарахування податкової амортизації основних засобів, що 
вибули з експлуатації [2]. Саме наслідком такої податкової політики є 
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відсутність у багатьох підприємств коштів, необхідних для відтворення 
основних засобів. 

Так, в обліку Польщі, як і в колишньому українському обліку, 
амортизація нараховується за певною схемою з використанням терміну та 
коефіцієнтів для конкретних груп основних засобів. Величина 
нарахованого зносу може коливатись залежно від кількості робочих змін; 
рівня технологічного та економічного прогресу; виробничих 
потужностей; строку експлуатації попередньо встановленої ліквідаційної 
вартості; коефіцієнтів зносу відповідно до податкового законодавства. 

У Португалії взагалі дозволяється використовувати лише лінійний 
метод нарахування. 

У Люксембурзі амортизаційні відрахування не нараховуються по 
активах, які мають невизначений термін експлуатації. 

У законодавстві Німеччини не передбачено жодних конкретних 
методів амортизації. На практиці найчастіше застосовуються 
прямолінійний метод і метод зменшення залишку. Строки служби 
активів, як правило, зазвичай встановлюються за спеціальними 
галузевими податковими таблицями. 

У Франції також використовується переважно прямолінійний 
метод, але ліквідаційна вартість при цьому не зазначається. 

Комерційна амортизація за індивідуальними рахунками у Франції 
включається до результату по звичайних операціях, тоді як додаткові 
суми амортизації з метою оподаткування включаються до складу 
екстраординарних операцій. При консолідації, як правило, 
відображається тільки комерційна амортизація. Найбільш 
розповсюджений строк знецінення складає 20–30 років для будівель та 
споруд, 10 років – для основних виробничих засобів і для обладнання та 5 
років – для транспортних засобів. З 1960 р. у Франції дозволяється 
використання методу прискореного списання вартості [1]. 

У Нідерландах та Іспанії норми амортизації не співпадають з 
нормами, передбаченими податковим законодавством. 

У той же час в американській обліковій практиці застосовується 
багатоваріантність вибору методу визначення величини зносу, причому 
вибір такого методу і строк корисного функціонування активу, що 
амортизується, здійснює саме керівництво підприємства, тобто рішення 
приймається на підставі професійного судження бухгалтера про це 
питання. 

Важливо підкреслити, що в системі США можуть переглядатися 
норми амортизації, але сама оцінка об’єкта перегляду не підлягає. Це 
пов’язано з тим, що, змінюючи оцінку, бухгалтер порушує принцип 
відповідності – співставлення раніше понесених витрат з отриманими в 
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даному звітному періоді доходами, – що викривляє фінансовий результат 
і призводить до необґрунтованої зміни оподатковуваного прибутку. 

У Данії амортизаційні ставки існують окремо для фінансового та 
податкового обліку. Зазвичай тут використовують прямолінійний метод 
(будівлі та споруди – 50–100 років; основні виробничі засоби – 
починаючи з 3 років). Проводити капіталізацію фінансових витрат на 
створення власних активів протягом періоду, коли вони стають 
придатними для використання, в Данії законом дозволяється, однак 
широко вона не застосовується. 

Отже, сучасні норми амортизації для оподаткування в Україні 
значно обмежують інвестиційні можливості підприємств навіть порівняно 
з дореволюційним і радянським періодами, не кажучи вже про розвинені 
країни сьогодення. 

Висновок. Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що 
правова система повинна забезпечити не декларування амортизаційної 
політики держави, а реальні умови для розвитку підприємницької 
діяльності, у тому числі шляхом продуманої податкової політики, 
спрямованої на стимулювання інвестиційної діяльності.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АКУМУЛЮВАННЯ, 
РОЗПОДІЛУ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Постановка проблеми. Вихід України з тривалої економічної кризи 
безпосередньо пов'язаний з поліпшенням фінансового стану суб'єктів 
господарювання всіх форм власності в усіх сферах діяльності. Тому в даний 
момент першочерговим завданням для держави і підприємств є зміцнення 
фінансів підприємств і на цій основі стабілізація фінансів держави,оскільки 
саме фінансові ресурси підприємства забезпечують безперервність процесу 
виробництва та реалізації продукції. Фінансові ресурси – це досить складна 
економічна категорія. Склад та структура фінансових ресурсів окремих 
підприємств неоднакові і формуються під впливом певних чинників – 
особливостей фінансів галузі, характеру діяльності господарюючого суб'єкта, 
ступеня їх господарської самостійності, рівня господарювання тощо. 

В умовах мінливої економіки необхідною умовою успішного 
функціонування будь-якої підприємницької структури, незалежно від сфери 
діяльності, галузевої спрямованості й організаційно-правового статусу, є 
наявність достатніх фінансових ресурсів. 

Проблема визначення соціально-економічної сутності фінансових 
ресурсів підприємств в контексті сталого розвитку економіки держави 
займає важливе місце в економічній науці,оскільки для забезпечення 
економічного зростання як на макро-, так і на мікрорівні підприємство 
має виважено управляти фінансовими ресурсами, зокрема ефективно їх 
формувати та використовувати. Адже саме від цього залежить фінансова 
стабільність держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням сутності 
фінансових ресурсів підприємств, визначенням їхніх характерних рис, 
джерел формування та напрямів використання займалися такі вчені, як  
Р. М.Безус, О. Д.Василик, О. Ф.Вожжова, М.В.Грідчіна, Р. С.Квасницька,  
М. Я.Коробов, В. М.Опарін,. А. М.Поддєрьогін, В.М.Родионова,  
Т. В. Романенко, М. Я.Рупняк, В. М.Федосов, В.І.Оспіщева, В.П. Шило,  
Н.Б. Ярошевичта інші. 
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Формулювання цілей статті.Метою статті є обґрунтування 
організаційно-теоретичних аспектів акумулювання, розподілу та 
використання фінансових ресурсів у господарській діяльності 
підприємств та держави в цілому. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансові ресурси – це 
частина коштів підприємства у фондовій або нефондовій формі, яка 
формується в результаті розподілу виробленого продукту і залучається до 
діяльності підприємства з різних джерел і спрямовується на забезпечення 
розширеного відтворення виробництва[1]. 

Окремим видам ресурсів притаманні свої певні якісні ознаки та 
особливі властивості, які дають можливість їх однозначно 
ідентифікувати. Фінансові ресурси теж мають свої особливості. 
Розглянемо окремі з них, які, на наш погляд, дають можливість 
найповніше визначити їх економічну суть як об'єкта функціонального 
управління.  

Об'єкт фінансового управління. З огляду на місце і значення 
фінансових ресурсів у функціонуванні та економічному розвиткові 
підприємства у практичній діяльності їх виділяють в окрему сферу 
функціонального менеджменту. Фінансові ресурси є центральним 
елементом та об'єктом впливу фінансового менеджменту.  

Активи з високою трансформаційною спроможністю. Специфічною 
особливістю фінансових ресурсів є те, що вони не беруть безпосередньої 
участі у процесі виробництва.  

Накопичена (акумульована) вартість. Економічні ресурси 
характеризуються їхньою вартістю, яка є універсальною якісною ознакою 
предмета дослідження всіх економічних дисциплін.  

Об'єкт права власності. Вважаємо, що кожне підприємство має лише 
власні фінансові ресурси. Це твердження ґрунтується на тому, що, 
відповідно до чинного законодавства, активи розглядаються як 
контрольовані підприємством ресурси. Такий контроль можливий лише в 
разі наявності права володіння, користування та розпорядження, що, з 
юридичної точки зору, є ознакою права власності. Підприємство постійно 
використовує трудові ресурси, на правах оренди може залучати до 
використання певні види матеріальних цінностей. Однак воно їх не 
контролює і в обліку не відображає як власні активи, тобто не має права 
власності на них. 

Джерело доходу. Специфічною особливістю фінансових ресурсів як 
джерела доходів є те, що в цій якості вони діють відокремлено від інших 
чинників виробництва.  

Джерело ризику. Ця якісна характеристика фінансових ресурсів 
нерозривно пов'язана з попередньою. Між доходом, який генерують всі 
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види активів, та ризиком постійно існує прямий зв'язок: чим більший 
рівень доходів, тим вищий рівень ризиків, асоційованих із цими доходами. 
Ризик є об'єктивною умовою існування альтернативних варіантів 
розв'язання тих чи інших завдань в усіх сферах людської діяльності, а його 
суб'єктивно прийнятна міра є критерієм вибору конкретної альтернативи. 

Об'єкт впливу чинника часу. Вартісна природа фінансових ресурсів 
визначає їх якісну характеристику як об'єкта, що постійно перебуває під 
впливом чинника часу.  

Основний компонент фінансового потенціалу. Фінансовий аспект 
економічного потенціалу підприємства визначають його фінансові ресурси. 
Наявність найліквідніших активів підприємства та спроможність 
генерувати позитивні чисті грошові потоки є базисними елементами 
оцінки ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості 
підприємства, його кредитоспроможності та інвестиційної привабливості, 
тобто можливості залучати фінансові ресурси із зовнішніх джерел 
фінансування та в повному обсязі розраховуватися за користування ними. З 
цієї точки зору фінансові ресурси є основою фінансового потенціалу 
підприємства. 

Джерело погашення фінансових зобов’язань. Фінансовій діяльності 
підприємства притаманне постійне існування кредиторської та дебіторської 
заборгованостей.  

Чинник економічного та соціального розвитку. Фінансова діяльність 
будь-якого підприємства, починаючи від його заснування, формування 
статутного капіталу і подальших взаємовідносин з контрагентами, 
державою, банками, а також усередині підприємства з приводу організації 
внутрішньогосподарського комерційного розрахунку, базується на 
формуванні і рухові його фінансових ресурсів, тобто його капіталу, на їх 
ефективному використанні [2]. 

Фінансові ресурси підприємства – це його власні й позикові 
грошові фонди цільового призначення, які формуються у процесі 
розподілу та перерозподілу національного багатства, внутрішнього 
валового продукту і національного доходу та використовуються у 
статутних цілях підприємства. 

Загальна сума фінансових ресурсів у кожного підприємства 
складається з таких елементів: 

1) зареєстрований (статутний) капітал; 
2) резервний капітал; 
3) додатковий вкладений та інший додатковий капітал у вигляді 

коштів, фонду до оцінки основних засобів, нематеріальних активів, інших 
оборотних активів, перевищення вартості реалізації акцій над їх 
номінальною вартістю (у акціонерних товариств), іншого додаткового 
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власного капіталу; 
4) нерозподілений (тимчасово невикористаний) прибуток у 

господарському обороті; 
5) резерви забезпечення наступних витрат і платежів (у вигляді 

низки цільових фондів і цільового фінансування); 
6) відстрочені податкові зобов'язання; 
7) короткотермінові та довготермінові кредити комерційних банків 

та інші короткотермінові та довготермінові фінансові зобов'язання; 
8) кредиторська заборгованість усіх видів, включаючи борги з 

бюджетних платежів, постачальникам та іншим діловим партнерам, у 
тому числі за виданими векселями, робітникам і службовцям з оплати 
праці; 

9) інші довготермінові та короткотермінові позикові кошти, що 
відображаються в пасиві бухгалтерського сальдового балансу. 

Склад фінансових ресурсів підприємства відображається в 
основному в бухгалтерському балансі підприємства. Він являє собою 
документ публічної звітності, основне джерело інформації для 
зовнішнього фінансово-економічного аналізу діяльності підприємства[3]. 

Дослідження економічної природи фінансових ресурсів через 
призму джерел їх формування виявляється у виробленні економістами 
єдиних підходів до їх класифікації за джерелами формування. Однак 
сьогодні відсутнє чітке окреслення кола джерел формування фінансових 
ресурсів, що впливають на вибір напрямів підвищення ефективності 
фінансового механізму. Характерним для класифікацій фінансових 
ресурсів за джерелами їх формування є включення до джерел не лише 
власних (чистий прибуток, амортизаційні відрахування), а й прирівняних 
до власних коштів у вигляді кредиторської заборгованості, бюджетних 
асигнувань, позик банків, коштів інших підприємств. 

Формування фінансових ресурсів на підприємствах відбувається під 
час формування статутного фонду, а також у процесі розподілу грошових 
надходжень у результаті повернення авансових коштів в основні та 
оборотні фонди, використання доходів на формування резервного фонду, 
фонду споживання і фонду накопичення. У зв'язку з цим поняття 
"формування" та "розподіл" доцільно розглядати як єдиний процес у 
суспільному виробництві. 

Формування та використання фінансових ресурсів на  
підприємствах – це процес утворення грошових фондів для фінансового 
забезпечення операційної та інвестиційної діяльності, виконання 
фінансових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами 
господарювання. 

Рух грошових потоків кількісно відображає всі стадії процесу 
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відтворення через формування, розподіл та використання грошових 
доходів, цільових фондів. Завдання фінансових служб підприємств 
полягає в якнайповнішому використанні цих властивостей для організації 
дійового фінансового контролю. 

На практиці та в теорії розрізняють довгострокові фінансові 
ресурси у вигляді основних фондів і короткострокові фінансові засоби 
для кожного виробничого циклу, до моменту досягнення кінцевих 
результатів. 

В економічній теорії при характеристиці вказаних двох видів 
ресурсів підкреслюють інші аспекти, які розкривають сутність цих 
категорій з інших позицій. Тут розрізняють дві групи елементів 
виробничого капіталу за натурально-речовою формою відповідно до 
способів переносу їх вартості на вартість створеного товару: 

 основний капітал (споруди, обладнання), який багаторазово 
використовується у виробничому циклі і по частинах переносить 
свою вартість на виробничі товари;функції цього капіталу не 
вичерпуються його одноразовим використанням;він існує в 
довгострокових формах і доходи від нього надходять протягом 
тривалого періоду; 

 оборотний капітал (сировина, запаси, матеріали), який 
використовує повністю і переносить свою вартість протягом 
одного виробничого циклу;мова йде про капітал (у вигляді 
матеріалів та сировини), який повністю вичерпує свою функцію у 
виробництві у процесі його однократного використання.  

Фінансові ресурси підприємств, переважаючою формою виявлення 
яких є фонди грошових коштів, мають наступні характерні ознаки: 

 фінансові ресурси як у статистичному плані, так і під час руху 
завжди виражають відношення власності, тобто вони належать або 
державі, або приватному сектору економіки, або підприємствам, 
або населенню; 

 фінансові ресурси завжди мають певне джерело створення і певне 
цільове призначення; 

 формування і використання фінансових ресурсів завжди має свій 
правовий бік і регламентується законодавчими та нормативними 
актами. 

В економічній літературі зустрічаються різні визначення межі 
функціонування фінансових ресурсів. Поняття "грошові засоби" – значно 
ширше ніж "фінансові ресурси". Фінансові ресурси завжди виступають у 
грошовій формі. А грошові засоби стають фінансовими ресурсами тоді, 
коли вони акумулюються у відповідних фондах, які мають певний 
порядок створення і використання. 
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Характерною рисою фінансових ресурсів є те, що вони, на відміну 
від грошових засобів, виражають не зміну форм вартості, а фінансовий 
результат процесу відтворення. Фінансові ресурси свідчать про наявні 
можливості економічного й соціального розвитку. 

Фінансові ресурси властиві всім суб'єктам фінансових відносин. 
Для ефективного функціонування підприємства важливе значення має 

визначення оптимальної потреби у фінансових ресурсах, забезпечення 
структури, джерел їх формування та обґрунтованих напрямків їх 
використання. 

В умовах ринкової економіки фінансисти дедалі частіше 
використовують поняття "капітал". А з прийняттям Національних П(С)БО 
цей термін застосовується й вітчизняними економістами. Термін 
"капітал" є реальним об'єктом, на який можна постійно впливати з метою 
отримання нових доходів фірми та виконання нею своїх зобов'язань. 
Тобто, капітал – це об'єктивний фактор виробництва, частина фінансових 
ресурсів, які використовуються підприємством у своїй діяльності[4]. 
Тобто капітал є перетвореною формою фінансових ресурсів. 

Принципова різниця між капіталом і фінансовими ресурсами 
полягає в тому, що на будь-який момент часу фінансові ресурси більші 
або дорівнюють капіталу підприємства. При цьому, якщо "фінансові 
ресурси" дорівнюють "капіталу", це означає, що у підприємства немає 
ніяких фінансових зобов'язань. 

Структура капіталу використовується для того, щоб визначити 
пропорції між різними джерелами, які підприємство використовує у своїй 
фінансовій діяльності. Покращення структури капіталу є одним з найбільш 
важливих і складних завдань, що вирішуються у процесі фінансового 
управління підприємством. Оптимальна структура капіталу являє собою 
таке співвідношення використання власних і залучених коштів, за якого 
забезпечується найбільш ефективна пропорційність між коефіцієнтом 
фінансової рентабельності і коефіцієнтом фінансової стійкості 
підприємства, тобто максимізується його ринкова вартість.  

Висновки. В умовах мінливої економіки необхідною умовою 
успішного функціонування будь-якої підприємницької структури, незалежно 
від сфери діяльності, галузевої спрямованості й організаційно-правового 
статусу, є наявність достатніх фінансових ресурсів. Важлива роль в 
економічному розвитку будь-якого суб’єкта господарювання та 
забезпечення задоволення інтересів держави та власників належить саме 
фінансовим ресурсам, що визначає їх головним об’єктом фінансового 
управління підприємства. Таким чином, під фінансовими ресурсами слід 
розуміти сукупність коштів, що знаходяться в розпорядженні 
підприємства і до яких належать усі грошові фонди і та частина грошових 
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коштів, яка використовується у нефондовій формі на певну дату. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Вступ. Сьогодні необхідно мати доступ до інформаційних ресурсів 

і скоротити часові витрати на розв'язання задач, не пов'язаних з 
обслуговуванням громадян. Одним із найбільш продуктивних засобів 
усунення сучасних виробничих проблем є електронний документообіг, 
оскільки він є високотехнологічним і прогресивним підходом до 
суттєвого підвищення ефективності роботи фірм, установ та організацій. 
Проте впровадження його на підприємстві стикається із проблемою 
захисту інформації. Тому ключовим моментом створення систем 
електронного бізнесу та запобігання фінансовим і нефінансовим ризикам 
стала система організації та запровадження електронного підпису. Серед 
найбільш поширених та актуальних прикладних задач, які вирішуються за 
допомогою цифрового підписування, є такі: створення безпеки 
електронного документообігу; убезпечення електронних платіжних 
систем та електронної комерції; забезпечення авторства при 
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електронному голосуванні; підписування повідомлень електронної 
пошти; аутентифікація  в бездротових мережах; створення безпеки 
мобільної комерції; безпечність стільникового зв'язку; підписування 
цифрових сертифікатів та цифрових паспортів на базі смарт-карток.  

Результати дослідження. Підвищення рівня інформаційної безпеки 
суб’єктів господарювання за допомогою використання електронного 
підпису зараз є актуальним питанням. 

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) – це блок інформації, який 
додається до файлу даних автора та захищає файл від несанкціонованої 
модифікації і вказує на підписувача [3]. Дані щодо створення підпису − 
такі  унікальні дані, , як коди або приватні шифрувальні ключі, які 
використовує власник підпису для створення електронного підпису. 
Пристрій для створення підпису − це програмне забезпечення певної 
конфігурації або апаратний комплекс, що використовується для 
застосування даних щодо створення підпису. Для функціонування ЕЦП 
використовуються два ключі захисту (які зберігаються в різних файлах) 
[4]: таємний (особистий, закритий) ключ, який зберігається у 
підписувача; відкритий ключ, який, як правило, публікується в 
зальнодоступному або спеціалізованому довіднику. Для накладання ЕЦП 
використовується таємний (особистий) ключ, а для його перевірки – 
відкритий (загальновідомий) ключ [2]. Накладання електронного 
цифрового підпису (підписування) – це операція, яка здійснюється 
відправником документа з використанням його таємного ключа. При 
виконанні цієї операції на вхід відповідної програми подаються дані, які 
треба підписати, та таємний ключ підписувача. Програма створює з даних 
за допомогою таємного ключа унікальний блок даних фіксованого 
розміру, який може бути справжнім тільки для цього таємного ключа та 
саме для цих вхідних даних. Тобто ЕЦП – це своєрідний «цифровий 
відбиток таємного ключа й документа» [2]. Надалі ЕЦП, як правило, 
додається до вхідного документа (або розміщується в окремому полі 
документа), і така комбінація даних (документ + ЕЦП) утворює 
захищений електронний документ. 

Перевірка електронного цифрового підпису – це операція, яка 
виконується отримувачем захищеного електронного документа з 
використанням відкритого ключа підписувача. Для виконання цієї 
операції необхідно отримати 4-й відкритий ключ відправника та 
захищеного документа. Відповідний програмний модуль перевіряє, чи 
дійсно цифровий підпис відповідає документу та відкритому ключу. 
Якщо в документ або у відкритий ключ внесено будь-які зміни, перевірка 
закінчується негативним результатом [2]. У зв’язку з такою структурою 
ЕЦП постає проблема захисту його від фальсифікації. Зловмисник може 
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тим або іншим чином отримати доступ до закритого ключа. У таких 
випадках застосовують термін компрометація особистого ключа – будь-
яка подія та/або дія, що призвела або може призвести до 
несанкціонованого використання особистого ключа [3]. Це, у свою чергу, 
спричиняє компрометацію електронного підпису, створеного з 
допомогою закритого ключа. Таємний ключ може бути сфальсифікований 
різними способами, які можна умовно класифікувати як традиційні й 
нетрадиційні.  

Традиційні способи компрометації, як правило, пов'язані із 
крадіжкою та іншими протизаконними діями. Але це дозволяє якоюсь 
мірою розраховувати на те, що захист ключа, хоча й опосередковано, 
забезпечує законодавство. На жаль, це не стосується нетрадиційних 
методів компрометації, заснованих на реконструкції закритого ключа за 
даними, одержаними цілком реально, зокрема із застосуванням 
відкритого ключа. Достатньо просто повідомити потенційному 
відправнику таємної інформації підроблений ключ і, перехопивши таємне 
повідомлення, отримати доступ до конфіденційної інформації. Довести 
незаконність дій з реконструкції чужого закритого ключа практично 
неможливо. Ще однією проблемою при веденні електронного 
документообігу та використання цифрового підпису для вітчизняних 
підприємств є відсутність чіткої законодавчої бази, яка б урегулювала 
систему функціонування електронного документообігу і стандартизувала 
процес накладання та перевірки ЕЦП.  

Україна нескінченно далека від упровадження систем електронного 
документообігу та цифрового підпису. Основними перешкодами, які не 
дозволяють нам перейти від «паперової епохи» – дорогої, неефективної і 
неконкурентоспроможної до електронної, є: безсистемність (полягає у 
тому, що відсутність єдиної державної політики та координації призвела 
до повного хаосу в електронних системах управління, в одній податковій 
адміністрації електронний документообіг забезпечують одразу три 
центри сертифікації ключів, які між собою не сумісні); незахищена 
програмна платформа (на українських підприємствах спостерігається 
повна незахищеність баз даних, оскільки вони будуються на імпортному 
програмному забезпеченні з різними форматами кодування); 
нелегітимність нинішньої системи видачі цифрових підписів. 

 Центральний засвідчувальний орган із січня 2009 року формально 
не має права видавати підписи, оскільки не відповідає вимогам безпеки, а 
дію постанови Кабінету Міністрів, що регламентує його роботу, частково 
припинено. Проблему захисту особистих ключів від пошкодження, 
модифікації, замінювання можна вирішити за допомогою сертифікатів. 
Під сертифікатом розуміють електронне засвідчення, яке встановлює 
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зв'язок між даними щодо сертифікації підпису і власником підпису та 
підтверджує його особу. За використання сертифікованих засобів 
криптографічного захисту інформації гарантом якості виконання основної 
функції й відсутності побічної дії виступає Департамент спеціальних 
телекомунікаційних систем захисту інформації Служби безпеки України. 
А при використанні несертифікованих засобів криптографічного захисту 
інформації таких гарантій не може дати ніхто. Тобто використання 
сертифікатів суттєво знижує ризик фальсифікації ключів. Щодо другої 
проблеми, яка пов’язана із відсутністю чіткої законодавчої бази 
врегулювання системи функціонування електронного документообігу та 
стандартизації процесу накладання і перевірки ЕЦП, то на рівні держави 
слід: створити спеціальний орган, який визначатиме ідеологію 
електронної реформи, і визначити відомство, яке відповідатиме за 
жорстку й послідовну реалізацію цієї реформи в усіх сферах; уніфікувати 
програмне забезпечення і розробити єдині стандарти зберігання та 
передавання даних, щоб гарантувати контроль; терміново ввести 
ситуацію із засвідчувальними центрами в законне русло, щоб уникнути 
потенційних матеріальних збитків. 

Висновки. Зараз необхідно використовувати сертифіковані засоби 
криптографічного захисту, оскільки вони знижують ризики фальсифікації 
ЕЦП. Крім того, слід законодавчо врегулювати систему електронного 
документообігу, а також розробити стандарти, що дозволять спростити 
процес накладання та перевірки ЕЦП. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Вступ. Величина власного капіталу підприємства характеризує його 

платоспроможність, кредитоспроможність, забезпеченість коштами для 
покриття власних зобов’язань. Неправильний облік власного капіталу 
тягне за собою негативні наслідки та позови з боку зовнішніх 
користувачів бухгалтерської інформації, які використовують її як 
показник співпраці з даним підприємством. 

Результати дослідження. Згідно з Національним положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» власний капітал – це частина в активах підприємства, що 
лишається після вирахування його зобов’язань. Порядок формування та 
облік власного капіталу залежить від організаційно-правової форми 
підприємства, вимог чинного законодавства щодо мінімального розміру 
статутного, резервного та інших видів капіталу. 

Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності 
власного капіталу підприємства регламентується: Господарським 
кодексом України; Цивільним кодексом України; Законом України «Про 
господарські товариства»; Законом України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, зі змінами і 
доповненнями; Національним положенням (стандартом) бухгалтерського 
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим 
Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зі змінами і 
доповненнями; Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм 
фінансової звітності, затвердженими Наказом Міністерства фінансів 
України від 28 березня 2013 року №433, зі змінами і доповненнями [2] та 
іншими нормативно-правовими актами, положеннями та інструкціями, 
затвердженими законодавством України. 

Останнім часом відбулися суттєві зміни в законодавчо-
нормативному забезпеченні обліку та звітності власного капіталу 
підприємства. На сьогодні основними формами фінансової звітності, у 
яких відображається інформація про стан та зміни у власному капіталі 
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підприємства, є саме Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про власний 
капітал, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) та 
Примітки до фінансової звітності [ 1]. 

Власний капітал у балансі відображається в першому розділі пасиву 
«Власний капітал». Власний капітал включає: зареєстрований (пайовий) 
капітал, капітал у дооцінках, додатковий капітал, резервний капітал, 
нерозподілений прибуток (непокритий збиток), вилучений капітал, 
неоплачений капітал. 

НП(С)БО 1 введена в дію стаття балансу під назвою «Капітал у 
дооцінках», на якому відображається інформація про дооцінку (уцінку) 
необоротних активів і фінансових інструментів, які відображаються у 
складі власного капіталу, але розкриватимуться не у звіті про власний 
капітал, як раніше, а у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний 
дохід). 

У Звіті про власний капітал розкривається інформація про зміни у 
складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. У 
графах звіту про власний капітал, призначених для наведення складових 
власного капіталу, зазначаються показники, наведені у розділі I «Власний 
капітал» балансу. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації 
звіту про власний капітал підприємства повинні додавати до річного звіту 
звіт про власний капітал за попередній рік [1]. 

Підприємства у графах звіту про власний капітал, у яких 
зазначаються складові власного капіталу, наводять лише ті з них, які 
зазначені в балансі. У консолідованому звіті про власний капітал також 
наводиться інформація про зміни у власному капіталі в розрізі 
неконтрольованої частки. 

Наказом №627 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-
правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» 
було внесено значні зміни до Плану рахунків та Інструкції про 
застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [3]. 
Відповідно до зазначеного наказу було змінено назву та призначення 
рахунку 40 з «Статутний капітал» на «Зареєстрований (пайовий) капітал». 
Цей рахунок використовується для обліку й узагальнення інформації про 
стан та рух статутного й іншого зареєстрованого капіталу підприємства, 
його пайового капіталу відповідно до законодавства й установчих 
документів, а також внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого 
статутного капіталу. Рахунок містить такі субрахунки: 

 401 «Статутний капітал» – відображається статутний капітал 
господарських товариств, державних і комунальних підприємств; 
сальдо на цьому субрахунку повинно відповідати розміру 
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статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах 
підприємства; аналітичний облік статутного капіталу ведеться за 
видами капіталу за кожним засновником, учасником, акціонером 
тощо; 

 402 «Пайовий капітал» – відображається й узагальнюється 
інформація про суми пайових внесків членів споживчого 
товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, 
житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших 
підприємств, що передбачені установчими документами; 

 403 «Інший зареєстрований капітал» – відображається 
зареєстрований капітал інших підприємств, зокрема приватних 
підприємств, формування якого передбачено в установчих 
документах; 

 404 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу» 
відображаються внески, які надходять для формування статутного 
капіталу, зокрема акціонерного товариства, після його оголошення 
і до реєстрації відповідних змін до установчих документів [14]. 

Змінено назву та призначення рахунку 41 з «Пайовий капітал» на 
«Капітал у дооцінках». Зазначений рахунок використовується для обліку 
та узагальнення інформації про дооцінку (уцінку) необоротних активів і 
фінансових інструментів, які, відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку, відображаються у складі власного 
капіталу і розкриваються у звіті про фінансові результати (звіті про 
сукупний дохід). Залишок на цьому рахунку зменшується у разі уцінки і 
вибуття зазначених активів, а також зменшення їх корисності тощо. 
Водночас рахунок доповнено відповідними субрахунками: 411 «Дооцінка 
(уцінка) основних засобів», 412 «Дооцінка (уцінка) нематеріальних 
активів», 413 «Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів» та 414 «Інший 
капітал у дооцінках». 

Висновки. Капітал є однією з фундаментальних економічних 
категорій. Власний капітал – це основа для початку і продовження 
господарської діяльності підприємства, він є одним із найістотніших і 
найважливіших показників, який характеризує фінансовий стан 
підприємства. З огляду на вищевикладене можна зробити висновок про 
те, що проблеми формування та обліку власного капіталу є дуже 
актуальними і потребують подальшого удосконалення. 
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Вступ. У даний час специфіка фінансових відносин у вітчизняній 
економіці характеризується їхнім різноманіттям, що є результатом 
існування різних форм власності. Усе розмаїття фінансових відносин 
постійно розвивається і реформується як у народногосподарському, так і 
в регіональному масштабах, відображаючи рух грошових коштів, 
мобілізацію і розміщення фінансових ресурсів, формування доходів і 
здійснення витрат. 

У цьому аспекті формування і функціонування адекватного 
фінансового механізму є актуальним і складним завданням, оскільки від 
наявних фінансових ресурсів та ефективності їх використання залежать 
результати діяльності суб'єктів підприємництва. 

Результати дослідження. Головною проблемою ефективного 
управління акціонерним товариством є оптимальне розміщення капіталу 

http://zakon4.rada.gov.ua./
http://www.minfin.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/
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підприємства. Від того, які асигнування вкладені в основні та обігові 
кошти, скільки їх перебуває у сфері виробництва і в сфері обігу, у 
грошовій та матеріальній формі, значною мірою залежать результати 
виробничо-фінансової діяльності й, відповідно, уся фінансова стійкість 
підприємства. 

Якщо створені виробничі потужності підприємства 
використовуються не повною мірою через відсутність сировини, це 
негативно впливає на фінансові результати. Але негативним явищем є і 
створення надлишкових виробничих запасів та невиправданої 
дебіторської заборгованості, які не можуть бути своєчасно залучені до 
виробничого процесу, що призводить до замороження капіталу, 
уповільнення його обігу і, відповідно, погіршення фінансового стану 
підприємства. 

Важливим завданням фінансового менеджменту в процесі 
управління грошовими активами є забезпечення ефективного 
використання тимчасово вільних грошових коштів [1]. При цьому 
потрібно забезпечити збалансоване управління ліквідністю, доходністю 
та ризиком, враховуючи, що чим вище частка високоліквідних активів в 
балансі, тим вища доходність суб’єкта господарювання і менший ризик 
втрати платоспроможності. 

Умовою ефективного фінансового плану має бути його 
реалістичність. Фінансовий план, його дохідна та витратна частини 
повинні якомога більше відповідати реальним даним та виконувати одну 
з головних своїх функцій – бути ефективним інструментом в управлінні 
фінансами підприємства [3]. Що ж відбувається на практиці: фінансовий 
план, як правило, на багатьох підприємствах розробляється на рік. При 
цьому обов’язково виконується головна умова – підпорядкованість 
стратегічному плану розвитку підприємства. Проходить кілька місяців (за 
цей період, враховуючи вітчизняні реалії, зріс рівень інфляції, зросли ціни 
на сировину, матеріали тощо), і ми вже не можемо стверджувати, що 
підприємство має реалістичний фінансовий план. Наявні нереальні 
показники фінансового плану, в яких головне – це розбіжність 
прийнятого плану на початок фінансового року і фактичних даних на 
реальний період часу. В даній ситуації виходом є розробка, за допомогою 
відомих загальнонаукових методів, гнучкого фінансового плану, 
головною умовою якого є адаптація до змін ринкового середовища в 
умовах кризи. 

Також для усунення проблем було б корисно запровадити 
проведення оперативного аналізу виконання затвердженого фінансового 
плану і перепланування його при зміні ринкових умов. Для цього 
достатньо розробити комп’ютерну програму в MSExcel і в оперативному 
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режимі проводити перевірку аналітичних показників фінансового стану 
підприємства – план – факт – відхилення. Програма повинна містити такі 
основні блоки [2]: 

 управління платоспроможністю підприємства; 
 управління грошовими потоками підприємства; 
 управління ліквідністю підприємства; 
 управління діловою активністю. 

Для ефективного управління платоспроможністю необхідно 
визначити, які види діяльності і які елементи активу чи пасиву сприяють 
зростанню чи зменшенню грошових коштів і якою мірою. При цьому 
обов’язково потрібно враховувати особливості та тривалість 
операційного та фінансового циклів підприємства в розрізі окремих видів 
діяльності, а потім вже визначити, у якому напрямку треба змінити актив 
чи пасив, щоб сума його грошових потоків збільшилася. 

Чим менша тривалість фінансового циклу, тим менше фінансових 
ресурсів потрібно для фінансування виробничих потреб підприємства. 
Зменшити фінансовий цикл можна шляхом прискорення обороту 
виробничих запасів та дебіторської заборгованості і некритичного 
уповільнення обертання кредиторської заборгованості підприємства 
постачальникам. 

Ефективність управління грошовими потоками товариства 
визначається синхронізацією надходжень і виплат з метою підтримки 
постійної платоспроможності і певною мірою залежить від організації 
оперативного фінансового планування, яке включає розробку платіжного 
календаря. При цьому фінансовий менеджер повинен акцентувати увагу 
на вирішенні наступних управлінських завдань [4]: 

 визначенні мінімально необхідного обсягу грошових коштів, 
достатнього для обслуговування поточної господарської 
діяльності; 

 постійному моніторингу вхідних і вихідних грошових потоків; 
 нівелюванні коливань в обсягах надходжень і виплат грошових 

коштів з метою запобігання платіжної кризи в окремі проміжки 
часу; 

 оптимізації системи розрахунків з постачальниками і покупцями, 
тобто обґрунтуванні політики надання комерційних кредитів і 
отриманні відстрочки платежів. 

Управління ліквідністю оборотних активів підприємства повинно 
обов’язково поєднуватися з управлінням поточними пасивами. При цьому 
визначається чистий оборотний капітал як різниця між поточним 
активами і поточними зобов’язаннями. Чим більший чистий оборотний 
капітал, тим більша частина оборотних активів підприємства 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

305 
 

фінансується на короткостроковій основі, а отже, – зростає ліквідність 
активів і зменшується ризик втрати платоспроможності. 

Для підвищення рентабельності і прибутковості підприємства 
необхідно скоротити матеріальні та інші витрати на виробництво шляхом 
введення бюджетної або кошторисної системи управління витратами на 
виробництво, що передбачає чітке нормування й облік витрат за місцем їх 
виникнення, обґрунтування відхилень від кошторисів, оскільки такі 
відхилення практично неминучі, узгодження нормування витрат та 
дотримання бюджетів і кошторисів із системою матеріального 
стимулювання. 

Для підвищення ділової активності підприємства необхідно 
проводити комплекс заходів, пов’язаних з поліпшенням збуту продукції 
(робіт, послуг), підвищенням конкурентоспроможності підприємства 
щодо асортименту, цін та якості пропонованої продукції. 

Для цього необхідно проводити наступні заходи: 
 заходи щодо підвищення гнучкості та маневреності асортименту 

продукції в рамках виробничих або торговельно-технологічних 
можливостей підприємства; 

 розробку особливої цінової тактики, що спрямована на розширення 
обсягів збуту за рахунок прийнятної ціни. 

На відміну від інших заходів, спрямованих на підвищення 
кредитоспроможності підприємства, заходи цього блоку мають 
стратегічний характер і вимагають значних витрат. Щодо кожного заходу 
обов’язково необхідно визначити очікуваний результат, кошти, необхідні 
для його досягнення, і реальний термін досягнення намічених 
результатів. 

Для підвищення фінансової стійкості підприємства в умовах 
невизначеності необхідно ефективно управляти його капіталом. Капітал 
підприємства може бути використаний у внутрішньому обороті й за його 
межами, ризик існує при розміщені значної частини капіталу у виробничі 
запаси або дебіторську заборгованість. 

Висновки. Запропоновані рекомендації щодо вдосконалення 
процесів управління платоспроможністю, ліквідністю, діловою 
активністю та фінансовою стійкістю підприємства дозволяють збільшити 
ефективність процесу управління підприємством за допомогою 
фінансового механізму. 
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ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ, ЇЇ СУТНІСТЬ ТА 
ОСОБЛИВОСТІ 

 
Постановка проблеми. У даний час для підприємств в умовах 

глобальної фінансової кризи характерні проблеми неплатоспроможності, 
відсутність замовлень на виробництво продукції, недостатнє цільове 
фінансування програм підтримки підприємництва, надмірний податковий 
тягар. Це спонукає менеджерів більш глибоко вивчати фінансово-
господарське становище підприємства і виявляти правдиві причини 
виникнення кризової ситуації. 

Кризовий стан фінансів у компанії вимагає від менеджерів 
проведення ряду нетрадиційних заходів з метою подолання сформованої 
ситуації. 

В умовах внутрішньої кризи менеджмент підприємства набуває 
цілий ряд особливостей порівняно з нормальним станом і стабільною 
діяльністю компанії. Правильне використання доступних засобів і 
розробка необхідних у конкретній ситуації дій можуть дозволити перехід 
від спаду до розвитку і запланованого темпу зростання фінансових 
показників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням аналізу і 
удосконалення фінансово-господарської діяльності підприємства у 
спеціальній науковій літературі приділено багато уваги. Певний внесок у 
вирішення окремих проблем, пов’язаних з розробкою методологічних, 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

307 
 

організаційних, інформаційних аспектів розвитку економічного аналізу, 
зробили такі вчені, як М.І.Баканов, С.Б.Барнгольц, О.М.Бірман, П.І.Верба, 
П.М.Жевтяк, І.І.Каракоз, А.М.Кузьмінський, Н.С.Лісіциан, 
Б.І.Майданчик, В.Л.Перламутров, М.А.Пессель, В.І.Самборський, 
В.В.Сопко, В.І.Стражев, В.М.Суторміна, В.М.Федосов, М.Г.Чумаченко, 
А.Д.Шеремет, В.В.Шокун. 

Формулювання цілей статті. Дана тема є дуже актуальною в 
сучасних умовах, оскільки в ринкових умовах господарювання жорстка та 
ефективна конкуренція витісняє тих суб’єктів господарювання, що 
неефективно та нераціонально використовують наявні в них ресурси та 
неправильно організовують роботу підприємства загалом. Тому 
об’єктивна та реальна оцінка фінансового стану підприємства є просто 
необхідною для того, щоб воно змогло втримати свої позиції на ринку та 
інтенсивно розвиватися.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В організаційній та 
управлінській роботі підприємств фінансова діяльність займає особливе 
місце. Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота 
фінансового забезпечення виробничо-господарської діяльності та 
розвитку підприємства, виконання фінансових зобов'язань перед 
державою та іншими суб'єктами господарювання. 

Одним з негативних моментів у нинішніх умовах є відсутність 
чітких уявлень про фінансову позицію підприємства. Пристосовуючись 
до своєрідних умов, продиктованих ринком, підприємства зазнають 
значних фінансових труднощів у зв'язку з неправильним перерозподілом 
коштів і джерел їхнього утворення. Значною мірою цьому сприяють 
інфляційні процеси, а також відсутність єдиної методології оцінки 
фінансового положення підприємства. У зв'язку з цим постає питання про 
створення єдиної методики оцінки, аналізу фінансового становища 
підприємства і його фінансового планування. 

Фінансова діяльність – це система використання різних форм і 
методів для фінансового забезпечення функціонування підприємства, 
досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практична фінансова 
робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її 
результатів [3]. 

Фінансову діяльність підприємства спрямовано на вирішення таких 
основних завдань [3]: 

 фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської 
діяльності; 

 пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення 
рентабельності та платоспроможності; 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

308 
 

 виконання фінансових зобов'язань перед суб'єктами 
господарювання, бюджетом, банками; 

 мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для 
фінансування виробничого й соціального розвитку, збільшення 
власного капіталу; 

 контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням 
фінансових ресурсів. 

Фінансова робота підприємства здійснюється за такими основними 
напрямками: 

 фінансове прогнозування та планування; 
 аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності; 
 оперативна, поточна фінансово-економічна робота. 

Фінансове прогнозування та планування є однією з найважливіших 
ділянок фінансової роботи підприємства. На цій стадії фінансової роботи 
визначається загальна потреба у грошових коштах для забезпечення 
нормальної виробничо-господарської діяльності та можливість 
одержання таких коштів. 

За ринкових умов підприємство самостійно визначає напрямки та 
розмір використання прибутку, який залишається в його розпорядженні 
після сплати податків. Метою складання фінансового плану є визначення 
фінансових ресурсів, капіталу та резервів на підставі прогнозування 
величини фінансових показників – власних оборотних коштів, 
амортизаційних відрахувань, прибутку, суми податків. 

Планування виручки є необхідним для розробки плану прибутку від 
реалізації продукції, визначення суми планових платежів у бюджет. Від 
обґрунтованості та правильності розрахунку виручки великою мірою 
залежить також реальність основного джерела надходження коштів та 
розмір запланованого прибутку. 

Мета планування витрат – визначення можливості більш 
економного витрачання матеріальних, трудових та грошових ресурсів на 
одиницю продукції. Зменшення витрат виробництва та обігу є важливим 
фактором збільшення ефективності виробництва. Зниження собівартості 
за рахунок економії сировини, матеріалів, палива, енергії та живої праці 
дає змогу виробити значну кількість додаткової продукції, збільшити 
прибуток та рентабельність підприємств, створює реальні можливості для 
самофінансування. Скорочення витрат на виробництво одиниці продукції 
є матеріальною підставою для зниження цін на неї, а відтак,– 
прискорення обертання оборотних коштів. 

Плануючи витрати на виробництво та реалізацію продукції, 
необхідно враховувати резерви зниження її собівартості, до яких 
належать [4]: 
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 поліпшення використання основних виробничих фондів та 
збільшення у зв'язку з цим випуску продукції на кожну гривню 
основних фондів; 

 раціональне використання сировини, матеріалів, палива, енергії та 
скорочення витрат на одиницю продукції без зниження її якості; 

 зменшення затрат живої праці на одиницю продукції на основі 
науково-технічного прогресу; 

 скорочення витрат на реалізацію продукції за рахунок 
удосконалення форм її збуту; 

 зменшення втрат від браку та безгосподарності, ліквідація 
непродуктивних витрат; 

 економія в адміністративно-управлінській сфері на основі 
раціональної організації апарату управління підприємством. 

Спираючись на опрацьовані фінансові показники, складають 
перспективні, поточні та оперативні фінансові плани. Поточний 
фінансовий план складається у формі балансу доходів та витрат грошових 
коштів, оперативний – у формі платіжного календаря. 

Аналіз та контроль фінансової діяльності підприємства – це діагноз 
його фінансового стану, що уможливлює визначення недоліків та 
прорахунків, виявлення та мобілізацію внутрішньогосподарських 
резервів, збільшення доходів та прибутків, зменшення витрат 
виробництва, підвищення рентабельності, поліпшення фінансово-
господарської діяльності підприємства в цілому. Матеріали аналізу 
використовуються у процесі фінансового планування та прогнозування. 

Підприємство має опрацювати таку систему показників, з 
допомогою якої воно змогло б з достатньою точністю оцінити поточні та 
стратегічні можливості підприємства. Аналітичну роботу підприємства 
можна поділити на два блоки: 

1) аналіз фінансових результатів та рентабельності; 
2) аналіз фінансового стану підприємства. 
Аналіз фінансових результатів підприємства здійснюється за 

такими основними напрямками [2]: 
 аналіз та оцінка рівня й динаміки показників прибутковості, 

факторний аналіз прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг; 
 аналіз фінансових результатів від іншої реалізації, 

позареалізаційної та фінансової інвестиційної діяльності; 
 аналіз та оцінка використання чистого прибутку; 
 аналіз взаємозв'язку витрат, обсягів виробництва продукції та 

прибутку; 
 аналіз взаємозв'язку прибутку, руху оборотного капіталу та 

грошових потоків; 
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 аналіз та оцінка впливу інфляції на фінансові результати; 
 факторний аналіз показників рентабельності. 

Аналіз фінансового стану підприємства проводиться за такими 
напрямками: 

 аналіз та оцінка складу та динаміки майна; 
 аналіз фінансової стійкості підприємства; 
 аналіз ліквідності балансу; 
 комплексний аналіз і рейтингова оцінка підприємства. 

Поточна та оперативна фінансова робота на підприємстві 
спрямовується на практичне втілення фінансового забезпечення 
підприємницької діяльності, постійне підтримування платоспроможності 
на належному рівні. 

Зміст поточної оперативної фінансової роботи на підприємстві 
полягає в [1]: 

 постійній роботі зі споживачами щодо розрахунків за реалізовану 
продукцію, роботи, послуги; 

 своєчасних розрахунках за поставлені товарно-матеріальні цінності 
та послуги з постачальниками; 

 забезпеченні своєчасної сплати податків, інших обов’язкових 
платежів у бюджет та цільові фонди; 

 своєчасному проведенні розрахунків із заробітної плати; 
 своєчасному погашенні банківських кредитів та сплаті відсотків; 
 здійсненні платежів за фінансовими операціями. 

Формування фінансових ресурсів на підприємствах відбувається під 
час формування статутного фонду, а також у процесі розподілу грошових 
надходжень у результаті повернення авансованих коштів в основні та 
оборотні фонди, використання доходів на формування резервного фонду, 
фонду споживання і фонду накопичення. У зв'язку з цим поняття 
«формування» та «розподіл» доцільно розглядати як єдиний процес у 
суспільному виробництві. Утворення грошових фондів завжди 
передбачає розподіл валових доходів. 

Формування та використання фінансових ресурсів на  
підприємствах – це процес утворення грошових фондів для фінансового 
забезпечення операційної та інвестиційної діяльності, виконання 
фінансових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами 
господарювання. 

Рух грошових потоків кількісно відображає всі стадії процесу 
відтворення через формування, розподіл та використання грошових 
доходів, цільових фондів. Відтак, фінанси є безвідмовним індикатором 
виникнення вартісних диспропорцій – дефіциту грошових коштів, 
неплатежів, нецільового використання коштів, збитків та інших 
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негативних явищ у процесі фінансово-господарської діяльності 
підприємств. Тобто фінансам властива потенційна можливість 
контролювати фінансово-господарську діяльність підприємств. Завдання 
фінансових служб підприємств полягає в якнайповнішому використанні 
цих властивостей фінансів для організації дієвого фінансового контролю. 

Контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів 
випливає з притаманної фінансам здатності об'єктивно відображати 
кількісні й вартісні пропорції виробництва та реалізації продукції, робіт, 
послуг. Зокрема, напрямки та використання фінансових ресурсів пов'язані 
з виконанням зобов'язань підприємств перед фінансово-кредитною 
системою та суб'єктами господарювання. Грошовий контроль 
взаємовідносин між підприємствами та організаціями у процесі оплати 
поставлених товарів, наданих послуг, виконаних робіт дає змогу негайно 
встановити, чи дотримано умови господарських угод. 

Висновки. З теоретичних позицій фінансова діяльність – це 
система використання різних форм і методів для фінансового 
забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними 
поставлених цілей, тобто це та практична фінансова робота, що 
забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів. 
Проблемою державних підприємств є забезпечення їхнього ефективного 
функціонування і подальшого розвитку, як і в цілому реального сектору 
України. 

Фінансова діяльність – це система використання різних форм і 
методів для фінансового забезпечення функціонування підприємств та 
досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практична фінансова 
робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її 
результатів. 
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О.Я. Стойка. – К.: Алерта. 2014. – 432 с. 

4. Фінанси: підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: 
Знання, 2008. – 611с. 
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ОГЛЯД ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ 
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Вступ. Оперативна, якісна і точна обробка великих масивів 
статистичної інформації, необхідної для економічного та фінансового 
аналізу діяльності підприємства, може бути виконана лише з 
використанням сучасної техніки. Комплексний облік і використання 
достовірної інформації дозволяють створити необхідну базу для аналізу, 
прогнозування і планування діяльності підприємства, підвищують 
обґрунтованість розробки стратегій, виявляють помилкові стратегії, 
дають можливість своєчасного коригування планів і бюджетів 
підприємства. Загалом своєчасне використання фінансово-економічної 
інформації призводить до зниження витрат, підвищення якості й 
ефективності виробництва.  

Результати дослідження. Вибір статичного програмного пакета 
для економічного аналізу даних та проведення необхідних розрахунків 
залежить від характеру задачі, обсягу даних, які обробляються, наявного 
обладнання та кваліфікації користувача. На сьогодні існує безліч 
розроблених програмних продуктів і систем для здійснення 
різнопланового аналізу. Кожен з них має спеціалізацію та призначений 
для обробки різних видів даних: програмні пакети для статистичної 
обробки даних; програмні засоби для оцінки екологічних параметрів 
економічної діяльності; програмні продукти для аналізу безпеки 
технічних систем; програмні пакети для оцінки фінансових параметрів 
підприємств. Наявність потужних, надійних і разом з тим простих в 
експлуатації програмних продуктів статистичного аналізу звільняє 
аналітика від рутинних операцій, розширює сферу застосування 
економетричних методів у процедурі проведення економічного аналізу, 
сприяє появі якісно нових можливостей моделювання даних. 

Сучасний ринок програмних продуктів пропонує різноманітні 
пакети програм для статистичної обробки даних. Для загального уявлення 
про можливості деяких пакетів наведемо їх головні характеристики. 
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1. BMDP (Statistical Software). Багатофакторна лінійна регресія. 
Ступенева регресія. Всі можливі підмножини регресії. Поліноміальна та 
ступенева логістична регресія. Дисперсійний та коваріаційний аналіз. 

2. STATGRAPHICS (Statistical Graphics System). Проста регресія. 
Аналіз часових рядів. Багатофакторна лінійна та нелінійна регресія. 
Авторегресійні моделі. 

3. SAS (Analysis System). Лінійна регресія. Нелінійна регресія. 
RSQUARE-регресія. Ступенева регресія. Дисперсійний аналіз. 

4. SPSS (Statistical Packageforthe Social Sciences). Багатофакторний 
регресійний аналіз. Процедура LOGLINEAR для “фіктивних”змінних. 
Дисперсійний аналіз. Двовимірні графіки та діаграми розсіювання. 

5. E.Views (Econometric Views). Проста лінійна регресія. 
Багатофакторна регресія. Симультативні моделі. ARIMA-моделі. 

6. RATS. Метод найменших квадратів. Ймовірності та логістичні 
моделі. Двокроковий метод найменших квадратів. Зважений метод 
найменших квадратів. Інструментальні змінні. Критерій Кочрена-
Оркатта. 

7. MiсroTSP. Проста регресія. Регресія часових рядів. 
Прогнозування. Авторегресивні моделі та моделі ковзного середнього. 
Одночасні (симультативні) та імітаційні моделі. Використання 
електронних таблиць у поєднанні з МістоTSP. Логістичні та ймовірнісні 
моделі. 

8. Minitab 15. Проста регресія. Регресія часових рядів. 
Прогнозування. Моделі ковзногосереднього. Імітаційні моделі. 

9. STADIA. Ділова графіка. Параметричні тести (критерії 
Стьюдента, Фішера, гістограма, розподіли, узгодження частот, 
послідовний аналіз). Непараметричні тести (хі-квадрат, знаків, 
Вілкоксона, Колмогорова-Смірнова, Ван-дер-Варден, Клотца, Анасрі-
Бредлі, кореляція Кенделла, кореляція Спірмана). Категоріальний аналіз 
(кростабуляція, хі-квадрат- оцінка, коефіцієнти узгодження). 
Дисперсійний аналіз. Регресійний аналіз (проста регресія, множинна 
регресія,покрокова регресія, нелінійна регресія). Аналіз часових рядів 
(згладжування, фільтрація, автокореляція, крос-кореляція, спектральний, 
крос-спектральний, ARIMA-моделі). Багатовимірні методи (кореляція 
коваріляція), дискримінантний аналіз, кластерний аналіз, факторний 
аналіз). 

10. SYSTAT. Ділова графіка. Параметричні тести (критерії 
Стьюдента, Фішера, гістограма). Непараметричні тести (хі-квадрат, 
знаків, серій, Вілкоксона, Колмогорова-Смірнова, кореляція Спірмана). 
Категоріальний аналіз (кростабуляція, хі-квадрат-оцінка, коефіцієнти 
узгодження). Дисперсійний аналіз (одно-, дво-, багатофакторний). 
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Регресійний аналіз (проста регресія, множинна регресія, покрокова 
регресія, нелінійна регресія). Аналіз часових рядів (згладжування, 
фільтрація, автокореляція, кроскореляція, спектральний, ARIMA-моделі). 
Багатовимірні методи (кореляція (коваріaція), кластерний аналіз, 
факторний аналіз) 

11. MEЗОЗАВР. Ділова графіка. Параметричні тести (описова 
статистика). Непараметричні тести (хі-квадрат, біноміальний, знаків, 
серій, кореляція Кенделла, кореляція Спірмана). Регресійний аналіз 
(проста регресія, множинна регресія, покрокова регресія, робаста 
регресія, нелінійна регресія). Аналіз часових рядів (згладжування, 
фільтрація, автокореляція, кроскореляція, спектральний, 
кросспектральний, ARIMA-моделі). 

12. ЕВРІСТА. Ділова графіка.Параметричні тести (описова 
статистика, гістограма). Непараметричні тести (хі-квадрат, знаків, 
Колмогорова-Смірнова). Регресійний аналіз. Аналіз часових рядів 
(згладжування, фільтрація, автокореляція, кроскореляція, спектральний, 
кросспектральний, моделі інтервенції, фазовий простір, гармонічні 
моделі, ARIMA-моделі). Багатовимірні методи (факторний аналіз). 

У зв'язку з достатньо трудомісткою і тривалою аналітичною 
обробкою фінансово-економічної інформації інформаційно-аналітичне 
забезпечення позитивно позначається на оперативності отримуваних у 
процесі аналізу даних для поточного і стратегічного управління. 
Упровадження інформаційних технологій для проведення аналізу 
фінансового стану надзвичайно важливі для стабільної роботи сучасного 
підприємства. 

На ринку найбільш поширено кілька ППП для оцінки фінансового 
стану підприємства (ФСП): COMFAR, Project Expert,"Альт-Інвест", "Тео-
інвест",Energy Invest, "Інвестор-PL", Millenium, "АЛЬТ-Фінанси", 
"АФСП", "Audit Expert", в основі яких лежать класичні підходи до оцінки 
ефективності стабілізаційних рішень [1]. Розробники цих ППП регулярно 
випускають нові, гнучкіші, версії,щорічно збільшуючи число 
користувачів. 

Розглянуті програмні продукти дозволяють провести аналіз стану 
підприємства за такими напрямами, як структура балансу, ліквідність, 
фінансова стійкість, прибутковість, оборотність, рентабельність, аналіз 
ефективності праці. Інструментарії даних систем дозволяють дізнаватись 
про перспективи подальшого розвитку підприємства з орієнтацією на 
підприємства всіх форм власності, у тому числі з особливостями подання 
звітності за міжнародними стандартами [2]. Аналіз фінансового стану 
проводиться на підставі даних зовнішньої звітності та іншої фінансової 
інформації. Проте недоліком більшості цих програм є їх обмеженість у 
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використанні тільки фінансової звітності підприємства. Це негативно 
впливає на глибину аналітичних досліджень й аналітичні можливості 
таких програмних продуктів, значно знижує обґрунтованість висновків за 
наслідками такого дослідження. Серед сучасних ППП вітчизняного 
виробництва потрібно відзначити інструментально-програмний комплекс 
(ІПК), розроблений в Українському центрі економіко-математичних 
досліджень «Тридента» під керівництвом В.В. Сегала групою учених – 
О.В. Герасименко, Ю.Г. Глушановським, В.І. Кокуєвою та ін. ІПК 
призначений для вирішення задач структурного і параметричного синтезу 
складних систем (довільної природи), як характеризуються множинним 
поданням вхідної інформації і вихідних даних та функціонують в умовах 
невизначеності або конфлікту [3]. Комплекс є єдиним інструментальним 
середовищем, відкритим для включення в будь-яке предметне 
середовище. До складу ІПК входить ряд програмних продуктів (ІДЕНТА, 
HUSTLE, СПЕКТРУМ, VERSION), сумісність яких забезпечується 
єдиним стандартом надання вихідних і вхідних даних, а також єдиною 
технологією програмування.  

Висновки. Наявність потужних, надійних і простих в експлуатації 
пакетів програмних продуктів звільняє експерта від рутинних операцій, 
дозволяє оперувати великими масивами даних, розширює сферу 
застосування економетричних методів у процедурі проведення 
економічного та фінансового аналізу діяльності підприємства, а також 
сприяє появі якісно нових можливостей моделювання даних. Для 
забезпечення результативності програмні системи повинні бути гнучкими 
щодо внесення доповнень, мати високий рівень сегментації, набір 
пропонованих методик аналізу і сервісних функцій, мати однаково 
розвинені засоби налаштувань, зручні функції імпорту даних, а також 
налаштування на галузеву специфіку. 
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2. Швиданенко Г.О. Сучасна технологія діагностики фінансово-
економічної діяльності підприємства / Г.О. Швиданенко. – К. : 
КНЕУ, 2002.  – 192 с. 
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СТАН ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 
 

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток ринкових відносин 
сприяв трансформації всіх економічних відносин в Україні, включаючи 
відносини у сфері оплати праці. Це призвело до створення принципово 
іншого механізму регулювання процесів оплати праці. У ринковій 
економіці заробітна плата виступає як ціна, що сплачується за 
використання найманої праці. На сьогодні проблема оплати праці та її 
обліку на підприємствах стала першочерговим завданням, яке потребує 
негайного вирішення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні, методологічні 
та економіко-організаційні аспекти обліку праці та її оплати привертають 
увагу багатьох учених, зокрема О. Ф. Андросової, Г. С. Кесарчука,  
Н. Л. Гапоненко, Н. В. Потриваєвої, С. В. Сирцевої, Н. В. Сєкіріної та ін. 

Формулювання цілей статті. Обґрунтування сутності заробітної 
плати, виявлення проблем обліку розрахунків з оплати праці на та шляхів 
їх вирішення – мета дослідження. 

Огляд основного матеріалу дослідження. З переходом на ринкові 
умови господарювання змінюється концепція встановлення розміру та 
вибору форм і системи оплати праці працівників підприємств будь-яких 
форм власності і господарювання. Зміна концепції полягає в тому, що за 
ринкових умов господарювання максимальний розмір оплати праці не 
обмежується і залежить від фінансових можливостей підприємства, а 
обмежується лише нижній її рівень, який законодавчо регулюється 
державою [4, с. 34]. 

Облік оплати праці й розрахунків з робітниками – одна з найбільш 
трудомістких і відповідальних ділянок бухгалтерського обліку. Роль 
бухгалтерського обліку зростає в сучасних умовах, коли підприємства 
самостійно встановлюють форми і системи заробітної плати, умови 
преміювання, чисельність та склад працівників. Розрахунок заробітної 
плати є дуже відповідальною та трудомісткою роботою, яку треба 
виконати за короткий термін між наданням інформації та виплатою 
працівнику. Тому заздалегідь підготовлений порядок обліку допоможе 
зекономити час.  
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Організація оплати праці має великий вплив на ефективність 
діяльності підприємства. До основних факторів, що впливають на 
ефективність праці, можна віднести мотиваційні механізми. Важливу 
роль у мотивації відіграє соціальний пакет. Щодо ефективності праці, то 
це співвідношення між результативністю праці та величиною витрат, що 
виражається в досягненні максимального ефекту за мінімальних витрат. 
Отже, збалансування цих чинників і є результатом ефективної організації 
оплати праці [2]. 

Оплата праці працівників, які перебувають у трудових відносинах з 
підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм 
власності й господарювання, регулюється, з одного боку, шляхом 
встановлення державного розміру мінімальної заробітної плати, норм, 
гарантій і компенсацій, умов і розмірів оплати праці працівників установ і 
організацій, які фінансує бюджет, умов і розмірів оплати праці керівників 
державних підприємств, оподаткування прибутків працівників, з  
іншого, – угодами, які укладаються на державному, галузевому, 
регіональному рівнях і на підприємстві. Регулювання оплати праці на 
рівні підприємства передбачає розробку, затвердження й застосування 
внутрішніх (локальних) нормативних документів, зокрема положень про 
оплату праці, про преміювання за виконання виробничих завдань і 
функцій, про винагороду за підсумками роботи за рік тощо [1, с. 241]. 

Вимогами до організації обліку заробітної плати є визначення 
завдань, системи показників, документації й системи рахунків. Облік 
заробітної плати в системі рахунків –  це синтетичний облік нарахування 
й розподілу заробітної плати, визначення належної суми працівникам і 
віднесення нарахованої оплати праці на відповідні рахунки витрат за 
статтями і об'єктами калькулювання.  

Аналітичний облік розрахунків з персоналом ведеться за кожним 
працівником,  видом виплат і утримань. Цей вид обліку незамінний при 
визначенні розміру оплати праці та відрахувань з неї за кожною особою 
окремо та при віднесенні витрат на рахунки, субрахунки. 

Сума нарахованих заробітних плат за всіма працівниками дорівнює 
обороту за кредитом синтетичного рахунка 66 «Розрахунки з оплати 
праці» за звітний період. Сума всіх утримань із заробітної плати 
працівників і  сума виплаченої заробітної плати дорівнюватиме обороту 
за дебетом рахунка 66 «Розрахунки за виплатами працівникам». 
Кредитове сальдо цього рахунку дорівнюватиме сумі у графі 
розрахунково-платіжної відомості «Сума, що належить до виплати».  

На рахунку 66 ведеться узагальнення інформації про розрахунки з 
персоналом, який належить як до облікового, так і до необлікового складу 
підприємства, з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, 
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допомог тощо), а також розрахунки за неодержану персоналом у 
встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з депонентами). 
Рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» має такі субрахунки: 
661 «Розрахунки за заробітною платою»; 662 «Розрахунки з 
депонентами»; 663 «Розрахунки за іншими виплатами».  

На рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» відображають 
заробітну плату, нараховану за поточний місяць, на рахунку 662 
«Розрахунки з депонентами» – не виплачену вчасно, на рахунку 663 
«Розрахунки за іншими виплатами» – інші виплати працівникам [2].  

За кредитом рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» 
відображаються нарахована працівникам підприємства основна та 
додаткова заробітна плата, премії, допомога за тимчасовою 
непрацездатністю, інші нарахування, за дебетом – виплата заробітної 
плати, премій, допомоги тощо, а також суми утриманих податків, 
платежів за виконавчими документами, вартість одержаних матеріалів, 
продукції та товарів у рахунок заробітної плати та інші утримання із сум 
оплати праці персоналу. Кредитове сальдо рахунку показує залишок 
заборгованості із заробітної плати. Відображення затрат підприємства, 
зокрема затрат на оплату праці, можна здійснювати трьома способами: за 
допомогою рахунків тільки класу 9 «Витрати діяльності»; за допомогою 
рахунків 8 і 9 класів; малими і неприбутковими підприємствами – тільки 
за допомогою рахунків класу 8 «Витрати за елементами».  

Документальне оформлення операцій щодо розрахунків із 
заробітної плати між працівниками й роботодавцем супроводжується 
великою кількістю документів типових та нетипових форм. 

Розрахунки з оплати праці з робітниками проводяться в типових 
розрахунково-платіжних відомостях (форми №П-49). Вони виконують 
подвійну функцію: по-перше, з їхньою допомогою виконуються 
розрахунки з працюючими, по-друге, вони є формою аналітичного обліку 
рахунка 66. Розрахункові або розрахунково-платіжні відомості складають 
за кожним структурним підрозділом у розрізі категорій персоналу і 
табельних номерів працівників [3]. 

Облік праці та заробітної плати має бути організований таким 
чином, щоб сприяти підвищенню продуктивності праці, повному 
використанню робочого часу, а також правильному обчисленню 
чисельності працівників для обліку заробітної плати з метою 
оподаткування [2]. 

Здійснюючи побудову або удосконалення організації обліку оплати 
праці, підприємства мають підходити до цього питання обґрунтовано, 
враховуючи доцільність, використовуючи результати наукових 
досліджень, передового досвіду. 
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Одним з важливих питань реформування бухгалтерського обліку 
заробітної плати є вдосконалення діючої моделі аналітичного обліку, 
оскільки дані аналітичного обліку відіграють важливу роль, 
характеризуючи розміщення та склад персоналу за місцями його 
використання, відпрацьований і невідпрацьований час, обсяг продукції, 
виконання норм продажів, фонд заробітної плати і його структуру. 

Основними положеннями, на яких має ґрунтуватися удосконалення 
організації оплати праці на підприємствах, має бути: 

 удосконалення тарифної системи шляхом встановлення 
співвідношень тарифних ставок залежно від рівня кваліфікації 
робітників; 

 розроблення внутрішньовиробничих тарифних умов оплати праці 
як чинників підвищення мотивувальної та стимулюючої ролі 
тарифних систем; 

 удосконалення нормування як засобу регулювання міри праці та її 
оплати; 

 обґрунтування вибору найефективніших форм і систем заробітної 
плати; 

 колективне регулювання заробітної плати [5]. 
Важливими завданнями вдосконалення розрахунків з оплати праці 

є: 
 прискорення науково-технічного прогресу; 
 механізація трудомістких робіт; 
 оптимізація використання трудових ресурсів; 
 зменшення втрат робочого часу. 

Сьогодні дуже широко використовуються засоби обчислювальної 
техніки. Відмінною їх особливістю є можливість складання в 
автоматичному режимі машинограм, що узагальнюють облікову 
інформацію в розрізах, необхідних для управління, контролю, аналізу та 
складання бухгалтерської звітності [4]. Вибір програмного забезпечення є 
важливим моментом при створенні автоматизованого робочого місця 
облікового працівника. 

Не слід забувати й напрямки удосконалення організації заробітної 
плати, які мають здійснюватися разом із проведенням загальної 
соціально-економічної, структурної, податкової, цінової політики. Одним 
з можливих напрямів вдосконалення оплати праці працівників є 
підвищення матеріальної зацікавленості працівників. Тому дуже важливо 
в сучасних умовах передбачити на підприємствах такі системи 
матеріального й морального заохочення, так побудувати відносини в 
колективі, щоб психологічний клімат сприяв поліпшенню працездатності, 
підвищенню ефективності виробництва. 
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Основним і визначальним елементом трудового процесу є 
працівник з його вмінням і кваліфікацією, ставленням до праці, 
потребами й можливостями їхнього задоволення. Заробітна плата 
повинна залежати безпосередньо від результатів праці й у той же час 
впливати на її показники, стимулювати розвиток виробництва, 
ефективність роботи, підвищення кількісних і якісних результатів праці. 

Висновки. Підбиваючи підсумки, можна зробити висновок про те, 
що завданнями обліку праці та її оплати є: своєчасне і точне оформлення 
документами обсягу виконаних робіт і нарахування заробітної плати 
відповідно до кількості та якості затраченої праці; суворе дотримання 
порядку витрачання фонду оплати праці; своєчасне і правильне 
нарахування та виплата заробітної плати; своєчасне складання звітності із 
заробітної плати; використання обґрунтованої системи оплати праці; 
оцінка трудових затрат; точний облік заробітку кожного працюючого і 
всіх розрахунків, пов’язаних з оплатою праці; обґрунтований розподіл 
фонду заробітної плати між галузями та виробництвами. 

Автоматизація обліку розрахунків з оплати праці дозволить 
вирішити проблему не тільки удосконалення форми бухгалтерського 
обліку на підприємствах, а й своєчасності погашення боргів. Отже, 
здійснюючи удосконалення організації обліку оплати праці, підприємство 
повинно підходити до цього обґрунтовано, враховуючи доцільність, 
використовуючи результати наукових досліджень, передового досвіду. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Метою ведення фінансового обліку є 

узагальнення даних бухгалтерського обліку для складання фінансової 
звітності. Достовірність фінансової звітності залежатиме від правильної 
організації облікового процесу і точного відображення активів, 
зобов’язань, власного капіталу, доходів, витрат і фінансових результатів 
суб’єктів господарювання.  

Останнім часом у спеціалізованій літературі та на практиці 
питанням організації аудиту приділяється основна увага, проте методика 
аудиту фінансової звітності сьогодні залишається найменш розробленою. 
Основним призначенням аудиту фінансової звітності є підвищення довіри 
користувачів до фінансової звітності через висловлення аудитором 
незалежної думки щодо її достовірності в усіх суттєвих аспектах та 
відповідно до чинного законодавства. Достовірність усіх об'єктів, що 
відображені в обліку, є необхідною умовою облікової та звітної 
інформації як про майновий стан підприємства, так і про результати його 
діяльності. Саме тому питання теоретичного обґрунтування організації 
аудиту фінансової звітності є актуальним у наш час та потребує 
глибокого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у 
дослідження теорії й методології аудиту фінансової звітності зробили такі 
провідні вітчизняні та зарубіжні науковці, як: М. Т. Білуха, А. В. Бодюк, 
Ф. Ф. Бутинець, Г. М. Давидов, Н. І. Дорош, О. А. Петрик,  
В. С. Рудницький, В. В. Сопко, Р. Адамс, Е. А. Аренс, Дж. Робертсон,  
В. П. Суйц, Х. Ф. Шараф, А. Д. Шеремет та ін. Разом із тим подальшого 
розвитку потребують теоретичні  засади організації аудиту фінансової 
звітності в умовах запровадження МСА. 

Формування цілей статті. Основна мета цієї статті полягає в 
дослідженні обґрунтування процесу та методики виконання аудиту 
фінансової звітності суб’єктів господарювання різних форм власності та 
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видів діяльності відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту та 
Закону України «Про аудиторську діяльність» [1].  

Виклад основного матеріалу. Будь-якому керівнику для 
управління підприємством необхідне вміння раціонального використання 
власних ресурсів для отримання максимального прибутку. В ухваленні 
управлінських рішень особливе місце займає бухгалтерська фінансова 
звітність. Бухгалтерська фінансова звітність підприємств являє собою 
систему узагальнених показників, які характеризують підсумки 
господарсько-фінансової діяльності підприємства за минулий період 
(місяць, квартал, рік). Вона складається підрахунком, групуванням і 
спеціальною обробкою даних поточного бухгалтерського обліку і є 
завершальною його стадією. Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що 
містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух 
грошових коштів підприємства за звітний період [3].  

Фінансова звітність на підприємстві складається для надання 
користувачам інформації про фінансово-майновий стан підприємства, рух 
грошових коштів та результати діяльності задля ухвалення правильних 
управлінських рішень.  

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні», визначаючи мету складання фінансової звітності, виділяє три її 
основні характеристики, на яких вона повинна бути сформована, – 
повноту, правдивість та неупередженість [2]. 

Оцінку облікової та іншої економічної інформації шляхом вивчення 
реально існуючих зв’язків і взаємозв’язків між показниками передбачає 
аудит фінансової звітності. Під аудитом фінансової звітності мається на 
увазі виконання завдання щодо надання впевненості, у якому аудитор 
виражає судження, що має на меті підвищити ступінь довіри майбутніх 
користувачів [6]. 

Уніфікація та формалізація підходів до забезпечення достовірності 
отриманих результатів і якості здійснення аудиту, оцінки аудиторського 
ризику та визначення рівня суттєвості вимагає дотримання єдиної 
методики проведення аудиту. 

У вітчизняній літературі процес аудиту фінансової звітності в 
організаційному плані поділяється на такі етапи: планування; вивчення; 
оцінювання; встановлення достовірності; звітування [4, с. 215].  

На етапі планування необхідно розробити загальну стратегію і 
тактику аудиту фінансової звітності й обліку, визначити строки й обсяги 
аудиторської перевірки. І хоча зміст та форма загального плану аудиту 
фінансової звітності змінюватиметься залежно від мети перевірки, виду 
підконтрольного об’єкта, сфери його діяльності, розміру, а також 
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складності перевірки і процедур, що застосовуватиметься аудитором, під 
час його формування необхідно врахувати такі аспекти: по-перше, 
особливості фінансово-господарської діяльності клієнта; по-друге, вибір 
сфери діяльності аудитора; по-третє, залучення персоналу до проведення 
аудиту.  

На етапі вивчення аудитору необхідно здійснити попередній огляд 
та дати оцінку стану бухгалтерського обліку і фінансової звітності 
замовника аудиту. До того ж на цьому етапі аудитор за допомогою 
опитування, вивчення та аналізу фінансової звітності та даних 
бухгалтерського обліку здійснює збір необхідних даних. Аудитору 
доцільно у своїй діяльності використовувати такі методичні прийоми 
дослідження, як аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і 
моделювання, абстрагування і конкретизація, системний і функціонально-
вартісний аналіз. 

До одних з найвагоміших етапів процесу аудиту фінансової 
звітності потрібно зарахувати етап оцінювання, на якому аудитор 
зобов’язаний одержати якомога більше інформації про об’єкт 
дослідження з метою її аналізу та оцінки для наступного формування 
обґрунтованої думки, на підставі якої і формуватиметься висновок про 
достовірність фінансової звітності клієнта. Збір необхідних даних для їх 
оцінювання проводиться з використанням таких аудиторських процедур, 
як перевірка, спостереження, інспектування, запити і підтвердження, а 
також аналітичні процедури.  

Під час проведення перевірки аудитору необхідно звертати увагу на 
своєчасність проведення інвентаризації активів та зобов'язань 
підприємства (перед складанням річної фінансової звітності проведення 
інвентаризації активів і зобов'язань підприємства є обов'язковим). Крім 
того, інвентаризація в обов'язковому порядку повинна проводитися у разі: 
передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна 
державного підприємства, перетворення державного підприємства в 
акціонерне товариство; зміни матеріально відповідальних осіб (на день 
приймання-передачі справ); встановлення фактів крадіжок або 
зловживань, псування цінностей, а також за приписом судово-слідчих 
органів; пожежі, стихійного лиха або техногенної аварії; ліквідації 
підприємства, а також в інших випадках, передбачених законодавством. 

У разі, якщо аудитор виявить можливі факти фальсифікації 
фінансової звітності та помилки в ній, він повинен дослідити потенційний 
вплив на неї і здійснити додаткові процедури контролю.  

Основними формами фінансової звітності є баланс і звіт про 
фінансові результати, а інші форми, по суті, є аналітичними 
розшифровками або доповненнями до перших двох. Разом з тим основне 
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змістове навантаження із складу звітних форм для характеристики 
майнового та фінансового стану підприємства несе бухгалтерський 
баланс, оскільки будь-яка форма фінансової звітності може бути зведена 
до бухгалтерського балансу.  

Етап встановлення достовірності фінансової звітності ґрунтується 
на підтвердженні попередньо здійсненої оцінки про достовірність 
відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку та звітності 
інформації про активи, зобов’язання, власний капітал, а також про 
доходи, витрати і фінансові результати господарюючого суб’єкта.  

Під час висловлення думки про достовірність фінансової звітності 
аудитор повинен бути достатньо впевненим, що вона не містить істотних 
викривлень і помилок. Разом з тим аудитору не варто забувати про те, що 
у зв’язку із застосуванням аудиторської вибірки з’являється вагомий 
ризик того, що навіть істотні помилки він може не виявити. 

Завершальним етапом процесу аудиту фінансової звітності є етап 
звітування, на якому аудитор формує думку з таких питань: 

 чи відповідає система бухгалтерського обліку підприємства 
вимогам чинного законодавства;  

 чи відповідають показники бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності принципам облікової політики суб’єкта господарювання;  

 чи ефективна система внутрішнього контролю клієнта;  
 чи достовірно відображається в обліку та у фінансовій звітності 

інформація про активи, зобов’язання, власний капітал доходи, 
витрати і фінансові результати клієнта.  

Результати аудиту фінансової звітності можуть бути оформлені у 
вигляді загального аудиторського висновку про достовірність фінансової 
звітності (у межах загального аудиту). Замовникам аудиту варто 
враховувати, що аудиторський висновок дозволяє встановити 
достовірність стану бухгалтерського обліку і звітності, разом з тим він не 
може бути гарантією майбутньої життєдіяльності суб’єкта 
господарювання.  

Введення в дію «Міжнародних стандартів контролю якості аудиту, 
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг» зобов'язує 
аудитора вносити додаткові елементи. Тому, з урахуванням вимог нової 
редакції МСА, доцільно доповнити зміст стадій аудиту (Рисунок 1). 
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Рис. Організація аудиту фінансової звітності [4, 5] 

Незважаючи на те, що аудитор висловлює свою думку про 
складання фінансової звітності, відповідальність за підготовку і надання 
фінансової звітності несе керівництво підприємства-клієнта. Аудит 
фінансової звітності не звільняє керівництво підприємства від 
відповідальності за недостовірне відображення даних у ній. 

Висновки. Таким чином, аудит фінансової звітності виконує 
надзвичайно важливу функцію щодо підтвердження достовірності та 
неупередженості поданої користувачам інформації, що допомагає їм в 
ухваленні правильних рішень. Ефективність аудиторської перевірки 
фінансової звітності в багатьох аспектах залежить від обраної методики 
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аудиту. Але пріоритетне місце в наукових працях з аудиту відведено 
методиці аудиту об’єктів бухгалтерського обліку, однак питання 
загальної методики вивчення звітності висвітлено недостатньо. У даний 
час також малодослідженим залишається питання розробки робочих 
документів аудитора та графіків документообороту в частині методичної 
стадії аудиту. 

Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є 
розробка внутрішніх стандартів, які визначатимуть єдині організаційні і 
методичні підходи проведення аудиту фінансової звітності, 
встановлюють обов'язкові мінімальні вимоги до забезпечення якості 
аудиту, регламентують систему внутрішнього контролю.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Вступ. Внутрішній аудит є важливим етапом господарської 

діяльності будь-якого суб’єкта господарювання. Він забезпечує 
постійну перевірку процесу ведення бухгалтерського обліку та дає 
можливість своєчасно виправляти помилки для уникнення проблем із 
законодавством та ухвалення неефективних управлінських рішень у 
майбутньому. 

Результати дослідження. Метою внутрішнього аудиту основних 
засобів є контроль за їх раціональним використанням, підтриманням у 
робочому стані, правильністю відображення в обліку тощо. 

До функцій внутрішнього аудитора в частині аудиту основних 
засобів пропонуємо віднести: 

 перевірку правильності складання і ведення первинних 
документів та облікових регістрів, фінансової звітності, в 
частині операцій, пов’язаних з основними засобами; 

 аналіз майнового стану товариства, у тому числі ефективності 
використання основних засобів; 

 контроль дотримання норм законодавства та інших нормативних 
актів, внутрішніх документів підприємства; 

 здійснення перевірки правильності визнання, оцінки та 
класифікації основних засобів, у тому числі переоцінки та 
зменшення корисності, відображення їх в обліку; 

 оцінку програмного забезпечення, що використовується 
підприємством; 

 розробку пропозицій щодо поліпшення організації обліку в 
частині основних засобів, змін до внутрішніх положень 
підприємства, попередження зловживань тощо; 

 участь у проведенні зовнішнього аудиту основних засобів, 
допомогу в підготовці матеріалів тощо. 

Одним із вагомих недоліків на підприємствах є те, що не 
проводиться аудит ефективності використання основних засобів. Тому 
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рекомендуємо ввести у процедуру внутрішнього аудиту обов’язковий 
аналіз за ефективністю використання основних засобів. Об’єктами аналізу 
використання основних засобів є їх обсяги, структура, стан та 
ефективність використання, а також резерви підвищення ефективності 
їх використання [2]. 

Джерелами інформації є фінансова та статистична звітність, а 
також дані аналітичного обліку, а саме Баланс, Примітки до річної 
звітності, Звіт про наявність і рух основних фондів і амортизаційних 
відрахувань, паспорт і план підприємства, відомості, що відображають 
рух основних фондів, первинна інформація про їх використання, 
Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують 
господарську діяльність підприємства, тощо.  

Основними етапами аудиту ефективності використання основних 
засобів є їх структурний аналіз та розрахунок показників стану та 
ефективності їх використання [3]. Крім цього, внутрішньому аудитору 
слід звернути увагу на типові порушення при проведенні аудиту процесу 
переоцінки та зменшення корисності основних засобів українськими 
суб’єктами господарювання: 

 неправильне визначення груп (класів) основних засобів, що 
призводить до помилок у процесах переоцінки та зменшення 
корисності; 

 проведення переоцінки (зменшення корисності) одного об’єкта 
основного засобу з групи; 

 помилкове встановлення справедливої вартості об’єкта 
основного засобу; 

 арифметичні помилки при розрахунку індексу переоцінки та 
переоцінених первісної вартості та накопиченої амортизації; 

 відображення на рахунках обліку переоцінених сум замість 
відхилень; 

 неврахування попередніх дооцінок (уцінок), що впливає на 
відображення інформації на рахунках обліку; 

 відсутність відомостей про зміну суми первісної вартості та суми 
зносу в регістрах обліку; 

 безпідставне зменшення корисності основного засобу або ж 
ігнорування ознак зменшення корисності; 

 помилкове встановлення справедливої вартості за мінусом 
витрат на продаж об’єкта основного засобу; 

 неповну оцінку майбутніх грошових потоків від об’єкта основного 
засобу, 

 неврахування або неправильний розрахунок ставки дисконтування; 
 арифметичні помилки при розрахунку збитку від зменшення 
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корисності; 
 невідображення інформації про зменшення корисності в 

облікових регістрах; 
 неправильне перенесення інформації до фінансової звітності тощо. 

Отже, аудит основних засобів є важливим напрямком контролю. 
Висновки. Узагальнюючи вищевикладене, можна дійти висновку, 

що проведення аудиту основних засобів – це трудомісткий процес, при 
реалізації якого аудитору необхідно накопичувати докази, що 
підтверджуватимуть суттєвість процедур та надаватимуть аудитору 
можливість висловити незалежну думку щодо результатів аудиту основних 
засобів. Покращення контролю та аудиту на підприємстві може стати 
ефективним засобом для надання об’єктивної економічної інформації щодо 
основних засобів та ефективності їх використання на підприємстві.  
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Вступ. Фінансове планування є необхідною умовою для 
фінансового забезпечення розширення господарської діяльності 
підприємств, досягнення її результативності, створення умов, які б 
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забезпечили платоспроможність та  фінансову стійкість підприємства. 
Побудова обґрунтованої фінансової політики неможлива без необхідної 
інформації. Усяка політика будується на базі наявних даних. Основою 
ефективного функціонування системи управління є якість 
поінформованості керівництва. Сформована фінансова політика і 
прийняті на її основі рішення прямо залежать від рівня і якості 
інформаційного забезпечення. З розвитком інформаційних систем і 
технологій інформація відіграє дедалі більшу роль і здобуває більше 
значення у фінансовому управлінні. Ступінь інформованості керівництва 
впливає на адекватність оцінки балансу інтересів співробітників і 
організації. 

Результати дослідження. Сучасний рівень інформатизації бізнесу 
визначає використання новітніх технічних, технологічних, програмних 
засобів у різних інформаційних системах економічних об'єктів. Таким 
чином, формується автоматизована інформаційна система (АІС), що являє 
собою сукупність інформації, економіко-математичних методів і моделей, 
технічних, програмних, технологічних засобів і фахівців, які 
використовуються під час обробки інформації для прийняття 
управлінських рішень. 

На сьогодні існує велика кількість спеціалізованих прикладних 
комп’ютерних програм, за допомогою яких можна автоматизувати процес 
фінансового планування. Розглянемо найбільш застосовувані на 
вітчизняних підприємствах: 1С, Spider, Navision, Project Expert. 

1С: Фінансове планування 7.7. Готове рішення для бюджетування й 
аналізу фінансових потоків і структури засобів підприємства. "1С: 
Фінансове планування" являє собою базову версію компонента 
"Оперативний облік"системи "1С: Підприємство 7.7" і типову 
конфігурацію "Фінансове планування". 

Spіder Project – пакет управління проектами, що має могутні 
функціональні можливості, які задовольнять найбільш вимогливих 
професіоналів, при цьому простий і зручний у використанні. 

Технології управління проектами і пакет Spіder Project допомагають 
ухвалювати обґрунтовані і перевірені рішення, виконувати проекти 
швидше, якісніше і з меншими витратами, а також завжди мати найбільш 
повну й різноманітну інформацію про реалізовані проекти. Діаграми  
Гантта, графіки і гістограми, мережні й організаційні діаграми, таблиці 
дозволяють користувачам не тільки всебічно аналізувати проект, але і 
якісно подавати будь-яку інформацію про проект. 

Серед важливих особливостей пакета, що відрізняють Spіder Project 
від інших програм управління проектами, можна відзначити: 
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 оптимізацію розкладів виконання проектів при обмежених 
ресурсах, постачаннях і фінансуванні; 

 можливості планування, обліку й аналізу фінансів проекту з 
необмеженою кількістю статей і центрів витрат і доходів; 

 можливість використання корпоративних нормативів, включаючи 
одиничні розцінки і потреби в матеріалах на одиничних обсягах 
типових робіт, продуктивності ресурсів на типових призначеннях і 
т. д.; 

 вбудований аналіз ризиків та аналіз виконання проекту за 
трендами імовірності виконання запланованих показників; 

 найширші унікальні можливості моделювання роботи ресурсів, 
включаючи неповне і перемінне завантаження, командну й 
незалежну роботу, змінну роботу, бригадні і рольові призначення; 

 можливість створення необмеженої кількості ієрархічних структур 
робіт і ресурсів, що дозволяють одержувати всіляку звітність із 
проекту; 

 ведення архівів проектів. 
Пакет використовується в різних галузях, включаючи будівництво, 

телекомунікації, розробку програмного забезпечення, суднобудування, 
металургію, торгівлю, нафту і газ, машинобудування і багато інших. 

Mіcrosoft Navіsіon – це довгоочікуване комплексне рішення для 
середнього і малого бізнесу, що дозволяє автоматизувати всі бізнес-
процеси підприємств і управління, які є платформою діяльності компанії. 

Система має можливості для управління фінансами, управління 
ланцюжками постачань, автоматизації складських операцій, виробництва, 
управління відносинами з клієнтами, а також для автоматизації багатьох 
інших процесів компаній. 

Project Expert дозволяє гнучко враховувати зміни в економічному 
оточенні й оперативно відображати їх. Програма допоможе: 

 спроектувати стратегію розвитку бізнесу; система дає можливість 
проаналізувати кілька стратегій досягнення цілей розвитку 
підприємства і вибрати оптимальну; при цьому є можливість 
оцінити запас міцності бізнесу як похідну ризику зміни 
найважливіших факторів, що впливають на реалізацію проекту 
розвитку; система також дозволяє оцінити, як виконання проекту 
вплине на ефективність діяльності підприємства, розрахувати 
строк окупності проекту, спрогнозувати загальні показники 
ефективності для групи проектів, що фінансуються із загального 
бюджету; 

 визначити потребу в інвестиціях і кредитних засобах; Project Expert 
дозволяє створити бездоганний бізнес-план, що відповідає 
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міжнародним стандартам, підготувати пропозиції для регіональної 
інвестиційної програми та/або стратегічного інвестора, 
визначивши для кожного з учасників загальний економічний ефект 
від реалізації проекту й ефективність інвестицій; 

 визначити оптимальний спосіб фінансування; з Project Expert 
можна розробити схему фінансування проектів розвитку 
підприємства з урахуванням майбутніх потреб у коштах на основі 
прогнозу руху коштів на всьому періоді планування, вибрати 
джерела й умови залучення засобів, оцінити можливі терміни і 
графіки повернення кредиту; також є можливість спроектувати 
структуру капіталу підприємства й оцінити вартість бізнесу; 

 оцінити можливі варіанти виробництва, закупівель і збуту; система 
дозволяє проаналізувати плановану структуру витрат і 
прибутковість окремих підрозділів і видів продукції, визначити 
мінімальний обсяг випуску продукції і граничних витрат, підібрати 
виробничу програму й устаткування, схеми закупівель і варіанти 
збуту; 

 проконтролювати виконання проектів; Project Expert допоможе вам 
проконтролювати виконання проектів, порівнюючи їх планові і 
фактичні показники, а також врахувати зміни, внесені у проекти в 
ході реалізації. 

Висновки. При плануванні фінансових показників можуть 
застосовуватися різні методи фінансового планування. При виборі 
методів планування необхідно враховувати певні вимоги до них. Методи 
планування повинні: бути адекватними зовнішнім умовам 
господарювання, особливостям різних етапів процесу становлення та 
розвитку ринкових відносин; найбільш повно враховувати профіль 
діяльності об'єкта планування та різноманітність у засобах та шляхах 
досягнення основної підприємницької мети – збільшення прибутку; 
відрізнятися залежно від виду розроблюваного плану. За допомогою 
запропонованого інструментарію фінансовий менеджер має можливість 
підвищити ефективність фінансового планування на підприємстві в 
умовах кризи. Дохідна та витратна частини фінансового плану відповідає 
реальним даним, які в оперативному режимі розраховуються, 
аналізуються та оцінюються залежно від змін динамічного середовища. 
При цьому є можливість прогнозувати варіанти майбутніх ситуацій та 
виявити резерви для виходу з кризових ситуацій, які виникатимуть. 
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ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА 
ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 
Вступ. Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і 

фінансову звітність в Україні» та Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» облікова політика 
підприємства – це сукупність принципів, методів і процедур, що 
використовуються підприємством для складання та подання фінансової 
звітності [1, 2]. Облікова політика на підприємстві повинна бути 
постійною. Її можна змінювати у випадках, коли змінюються статутні 
вимоги, вимоги органа, який затверджує П(С)БО, або коли зміни 
забезпечать достовірне відображення подій чи операцій у фінансовій 
звітності підприємства.  

Результати дослідження. Застосування різних елементів облікової 
політики може по-різному впливати на результати діяльності 
підприємства, тому повне розкриття облікової політики у фінансовій 
звітності підприємства є необхідною умовою задоволення потреб 
користувачів фінансової звітності. 

Відповідно до П(С)БО 1 фінансова звітність складається з балансу, 
звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про 
власний капітал і приміток до звітів [1]. Фінансова звітність має бути 
зрозумілою всім зовнішнім користувачам, вони повинні мати змогу 
порівнювати фінансові звіти не тільки підприємств однієї галузі, але й 
підприємств різних галузей як однієї країни, так і різних країн. Це 
необхідно для того, щоб порівняти й оцінити фінансовий стан 
підприємств, тенденції змін результатів їх діяльності та визначити 
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напрямки розвитку економічних взаємовідносин між виробничими 
системами – підприємствами та організаціями, які могли б стати 
потенційними діловими партнерами на  ринку. Зіставлення звітів 
досягається дотриманням вимог П(С)БО МСБО разом із розкриттям 
облікової політики підприємства за відповідними напрямами 
бухгалтерського обліку. 

Уніфікація підходів до складання фінансових звітів забезпечується 
через облікову політику, розроблену для умов підприємства з 
урахуванням відповідних положень нормативно-правових актів з 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності.  

Основними засадами формування та реалізації облікової політики є 
принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, встановлені 
Законом  України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в  
Україні», які є обов’язковими для дотримання всіма суб’єктами 
господарювання. Облікова політика, як складова системи 
бухгалтерського обліку, повинна формуватися в межах установлених 
принципів.  

Кожне підприємство самостійно визначає свою облікову політику, 
якої повинно дотримуватися з року в рік. Облікова політика реалізується 
через визначення в розпорядчому документі виконавчого органу переліку 
методів оцінки, обліку і процедур, щодо яких нормативно-методична база 
передбачає більш ніж один їхній варіант.  

Методи фінансової звітності наводять в обліковій політиці з огляду 
на альтернативні варіанти, наведені у відповідних нормативних актах, або 
встановлюються відповідними посадовими особами (головним 
бухгалтером, на вимогу керівника) з огляду на їхні суб’єктивні судження 
з урахуванням умов діяльності підприємства.  

Щодо фінансової звітності, то методи регулюють визнання й оцінку 
окремих елементів звітності, порядок і перелік яких визначено 
відповідними П(С)БО та іншими нормативними актами.  

Наступним елементом облікової політики фінансової звітності є 
процедури. Складання фінансової звітності підпорядковується певній 
послідовності як щодо порядку заповнення окремих форм, так і 
формування окремих статей фінансових звітів. Процедури фінансової 
звітності забезпечують виконання вимог принципів і методів визначення, 
визнання та оцінки елементів окремих форм фінансових звітів та їхнього 
складання.  

Послідовність складання окремих форм фінансової звітності 
підпорядковується логічним операціям у  їхньому історичному розвитку: 
спочатку складається скорегований попередній баланс, за даними якого 
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заповнюється звіт про фінансові результати, а потім – усі інші форми 
звітності.  

Сутність процесу формування облікової  політики підприємства 
вбачають у сукупності дій з вибору наявних способів ведення обліку 
одного, який буде застосовуватися на підприємстві, що охоплює лише 
один етап методики її формування. Методика формування облікової 
політики підприємства передбачає встановлення осіб, відповідальних за 
розробку, встановлення термінів та алгоритму формування, 
документального оформлення і порядку затвердження облікової політики 
підприємства. Формування облікової політики підприємства повинно 
включати  комплекс дій власника щодо організації бухгалтерського 
обліку на підприємстві [4].  

Суб’єкт формування облікової політики при виборі конкретного 
елемента повинен: оцінити його на показники фінансової звітності і, як 
наслідок, – на аналітичні показники; з’ясувати, чи узгоджена зміна в 
аналітичних показниках із загальною концепцією розвитку підприємства; 
встановити відповідність реакції користувачів тактичним цілям 
підприємства. Слід врахувати, що процес вибору ускладнюється 
неможливістю точної кількісної оцінки реакції користувачів звітності на 
зміни аналітичних показників фінансового стану економічного суб’єкта, 
їх зіставлення з величиною впливу на податки та іншими економічними 
факторами. 

Вважається правильним, якщо інформація про облікову політику 
підприємства буде розкрита підприємством безпосередньо в додатку до 
річної фінансової звітності [3]. Більшість підприємств надають звітність 
використовуючи тільки стандартні форми фінансової звітності без 
пояснень до звіту, у результаті чого цей фактор не дозволяє зацікавленим 
користувачам ознайомитися зі станом підприємства в повному обсязі [5].  

Висновки. З метою вдосконалення кожний господарюючий суб’єкт 
безпосередньо в пояснювальній записці до кожного фінансового звіту 
повинен відображати взаємозв’язок інформації щодо даного фінансового 
звіту з інформацією, відображеною в його обліковій політиці щодо 
інформації, що містить безпосередньо той чи інший фінансовий звіт. 
Дану інформацію можна надати за допомогою таблиць або тексту так, 
щоб  інформація записки давала повну й вичерпну інформацію про 
фінансовий звіт зацікавленій особі.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА СТРУКТУРА ФОРМУВАННЯ 
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

 
Вступ. В умовах становлення та розвитку ринкових відносин в 

Україні діяльність страхових компаній не може здійснюватися без 
наявності необхідних чинників, а саме: основних і оборотних засобів, 
трудових, фінансових та інформаційних ресурсів. Їхня сукупність і 
раціональна структура визначають потенціал фірми. 

Фінансові ресурси страховиків є найважливішими для забезпечення 
їхньої діяльності видом ресурсів, але водночас досить складними для 
дослідження. Здатність фінансових ресурсів трансформуватись у 
матеріальні, інтелектуальні, інноваційні та інші види ресурсів зумовлює 
їхню вагомість у фінансово-господарській роботі страхових компаній. 

Метою дослідження є поглиблення теоретичної сутності та 
вивчення особливостей формування фінансових ресурсів страхових 
компаній. 

http://sshome/
http://www.nau.kiev.ua/
http://eztuir.ztu.edu.ua/
http://www.rusnauka.com/21_NIEK_
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Результати дослідження. Принцип акумуляції та подальшого 
розподілу грошових потоків визначає склад та структуру капіталу 
страхової компанії, виокремлюючи як основну його частину фінансові 
ресурси. За своєю суттю фінансові ресурси страхової компанії являють 
собою залучений капітал, який певний час складає сукупність тимчасово 
вільних коштів страховика. Кругообіг коштів страхової компанії не 
обмежується проведенням страхових операцій, він ускладнюється 
залученням коштів в інвестиційний процес. 

Таким чином, фінансові ресурси страхової компанії – це сукупність 
тимчасово вільних коштів страховика, які знаходяться в господарському 
обороті та використовуються для проведення страхових операцій та 
здійснення інвестиційної діяльності [2, 108]. 

Фінансові ресурси страхової компанії складаються з двох основних 
частин – власного та залученого капіталу, при цьому залучена частина 
капіталу значно переважає над власним капіталом (Рис.1). 

 

 
 
Рис. 1. Структура фінансових ресурсів страхової компанії 
 
Така ситуація зумовлюється специфікою страхової галузі. 
Діяльність страхової компанії заснована на створенні грошових 

фондів, джерелом яких є кошти страхувальників, які були отримані у 
вигляді страхових премій. Вони не належать страховику. Ці кошти лише 
тимчасово, на період дії договорів страхування, знаходяться в 
розпорядженні страхової компанії. 

Після цього вони використовуються або на виплату страхової суми, 
або перетворюються на дохідну базу (за умови беззбиткового 
проходження договору), або повертаються страхувальникам у тій частині, 
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яка була передбачена умовами договору. Можливість перетворення цих 
коштів через певний час на дохід страховика обґрунтовує коректність 
визначення «залучені кошти» чи «залучений капітал». Вони одночасно 
можуть бути використані страховиком тільки як інвестиційне джерело. 

Головною особливістю організації страхового бізнесу є наявність 
специфічних фінансових резервів, які мають суто цільове призначення. 
Ця обставина відображає суто галузеву специфіку. 

Страхова компанія може використовувати на видатки з ведення 
справи тільки ту частину зібраної премії, яка утворилася за рахунок 
навантаження. Основна ж частина премії, а саме премія-нетто, призначена 
на виплату страхового відшкодування. 

Вона забезпечує виконання основних договірних зобов’язань 
страховика та використовується тільки у випадку необхідності у разі 
настання страхового випадку, але до цієї пори нетто-премія 
накопичується та резервується, створюючи страховий фонд компанії  [1]. 
За своїм змістом вищезгаданий фонд являє собою відстрочені виплати 
страховика. Сформований за рахунок залучених коштів, він протистоїть 
зобов’язанням з відшкодування збитків. Склад та структура елементів 
фонду визначаються галузевим напрямом страхової компанії, тобто 
залежать від того, якими видами страхової діяльності вона займається. 

Варто зазначити, що перестрахування, за фінансовою суттю, – це 
спеціальна форма кредитування між страховими компаніями. В умовах 
обмежених фінансових можливостей перестрахування суттєво збільшує 
спроможність страхових компаній розширити або зберегти клієнтську 
базу. Однак доступне воно тільки тим страховим компаніям, які 
користуються необхідним рівнем довіри з боку потенційних 
перестраховиків. Сума страхових виплат за договорами страхування, 
переданих у перестрахування, являє собою специфічний кредит, 
отриманий страховою компанією за тарифною ставкою перестрахового 
договору. 

Фінансові ресурси страхової компанії постійно знаходяться в русі і 
являють собою фінансові потоки. Потік фінансових ресурсів – це різниця 
надходження та витрачання фінансових ресурсів за відповідний період 
часу незалежно від джерел їх утворення. Механізм формування 
фінансових потоків страхової компанії поданий на Рис. 2. 

Варто зазначити, що на момент створення страхової компанії 
першим та базовим елементом фінансових ресурсів стає власний капітал, 
який у процесі діяльності поповнюється за рахунок різноманітних джерел 
прибутку, результатів інвестиційної діяльності, емісійного доходу. 
Власний капітал страхової компанії виконує функцію фінансової гарантії 
виконання зобов’язань за договорами страхування. 
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Рис. 2. Механізм формування фінансових потоків страхової 
компанії 

Проведення страхових операцій передбачає акумуляцію страхової 
премії, причому збір внесків з усіх учасників страхового фонду 
супроводжується фактами виконання зобов’язань страховика за виплатою 
страхового відшкодування лише деяким із них. Із суми зібраних платежів 
(страхових внесків) відбувається погашення видатків страхової компанії 
на ведення справи, закладених у структурі тарифу. 

Придбання перестрахового захисту засноване на виплаті 
перестрахової премії. Разом із тим спостерігаються і зворотні канали руху 
грошових потоків – комісійна винагорода за договір перестрахування і 
тантьєма. У свою чергу, у первинного страховика формується депо 
премій з перестрахування як форма гарантії виконання зобов’язань 
перестраховика. Належна премія з перестрахування не перераховується, а 
заноситься на спеціальний рахунок у перестраховика. Операція гарантує 
перестраховику відповідні відсотки, які передбачаються в договорі. Тим 
самим первинний страховик отримує додаткові інвестиційні ресурси та 
дохід [2, 130]. На нашу думку, це дуже специфічна сфера. Характер 
відносин з формування депо премій залежить від форми та умов договору 
перестрахування, від орієнтації учасників цього договору. 

Другий за значущістю чинник формування фінансових ресурсів 
страхової компанії – це інвестиційна діяльність. Механізм його дії 
загальновідомий та загальноприйнятий: вкладення коштів забезпечує 
визначений дохід. 
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Фінансові ресурси страховиків є важливим джерелом 
інвестиційного капіталу. По-перше, це пов’язано з тим, що отримання 
страхової премії передує наданню страхової послуги, а по-друге, – із 
розподілом ризику в часі. Реалізація страхової послуги з боку страховика 
може здійснюватися протягом тривалого періоду.  

Під час інвестування коштів необхідно враховувати їхню 
структуру, а також оптимальний термін інвестування. Потрібно виходити 
з того, що резерви є коштами страхувальників і внаслідок настання 
страхового випадку мають своєчасно повертатися їм у вигляді страхового 
відшкодування, яке може бути й більшим порівняно із внесками за 
надання страхової послуги. 

Необхідно зауважити, що страховик зобов’язаний вкладати 
інвестиційні кошти якомога ефективніше в тих межах, які допускаються 
умовами його діяльності в цій сфері. Розміщення страхових резервів має 
здійснюватися страховиками на умовах диверсифікації, поворотності, 
прибутковості та ліквідності. 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, доходимо наступних 
висновків. 

Фінансові ресурси страхової компанії складаються з двох основних 
частин – власного та залученого капіталу. 

Фінансові ресурси страхової компанії постійно знаходяться в русі і 
являють собою фінансові потоки. Потік фінансових ресурсів – це різниця 
надходження та витрачання фінансових ресурсів за відповідний період 
часу незалежно від джерел їхнього утворення. 

Кругообіг коштів страхової компанії являє собою взаємодію 
кількох відносно самостійних грошових потоків: акумуляції страхових 
внесків та подальшого їхнього розподілу серед обмеженого кола 
страхувальників у вигляді страхових виплат; використання власного 
капіталу як інвестиційного джерела та джерела фінансування збитків та 
його поповнення за рахунок прибутку, емісійного прибутку та інших 
поступлень; перестрахування, що зумовлює рух коштів у вигляді 
перестрахувальної премії від первинного страховика до перестраховика 
та від перестраховика до первинного страховика у вигляді перестрахової 
комісії, фінансування частини збитку за страховим випадком; 
інвестування тимчасово вільних коштів страхових резервів та отримання 
інвестиційного доходу. 

Таким чином, ефективне формування фінансових ресурсів 
страхових компаній, їхньої структури та джерел, механізму формування 
фінансових потоків та методів управління ними дозволять забезпечити 
надійний страховий захист у процесі надання страхових послуг. 
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СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ  
ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 

 

Постановка проблеми. Фінансова діяльність суб’єктів 
господарювання, фінансово-кредитних установ пов’язана з багатьма 
ризикам, ступінь впливу яких на результати їхньої фінансової діяльності 
значно посилюється з переходом до ринкової економіки. Ризики, що 
супроводжують цю діяльність, виділяють в окрему групу фінансових 
ризиків, що відіграють найбільш значну роль у загальному «портфелі 
ризиків» [3]. Збільшення ступеня впливу фінансових ризиків на 
результати фінансової діяльності господарюючих суб’єктів пов’язане із 
швидкою зміною економічної ситуації у країні і кон’юнктури 
фінансового ринку, розширенням сфери фінансово-кредитних відносин, 
появою нових фінансових технологій та інструментів. На основі 
обслуговування різноманітних ризиків фінансового характеру 
сформувалася так звана сфера фінансового страхування. 
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На вітчизняному страховому ринку страхування фінансових ризиків 
підприємства тільки набуває поширення, і розвиток цього виду 
нейтралізації фінансових ризиків потребує ще детального вивчення. 
Впровадження цього механізму та вдосконалення його складових 
допоможе досягнути стабільності та ефективності функціонування 
підприємства в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження з питань 
страхування фінансових ризиків можемо простежувати у працях 
зарубіжних та вітчизняних учених, а саме Н. Бицької, Л. Зачек,  
Р. Сабодаша, В. Бабенко, М. Клапківа, Л.Хорін, Ю. Заруба та інших. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є огляд теоретичних 
аспектів страхування, його функціонального призначення та врегулювання 
особливостей фінансових ризиків в економічному просторі України.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах 
реформування української економіки та оновлення організаційних 
структур відповідно до сучасних світових тенденцій розвитку економіки 
значної уваги потребує вирішення проблеми мінімізації фінансових 
ризиків на підприємствах. Значні трансформаційні зміни, що 
відбуваються останніми роками в умовах ринкових відносин в Україні, 
пов’язані з нейтралізацією та мінімізацією фінансових ризиків для 
підвищення ефективності функціонування економічної системи 
підприємства та країни в цілому. 

Враховуючи, що метою будь-якої підприємницької діяльності є 
одержання прибутку, особливо великого значення набуває страхування 
від можливої його втрати або неодержання передбачуваних доходів. 

Прийнято вважати, що фактори, які викликають втрати 
(неодержання) прибутку, зумовлюються двома групами причин. До 
першої групи відносяться різні порушення нормального виробничого 
процесу внаслідок стихійних чинників, аварій та інших непередбачуваних 
подій. До другої групи відносять зміну ринкової кон'юнктури, погіршення 
або ж порушення умов виконання контрактів постачальниками чи 
відмову споживачів від замовленої продукції (послуг). 

Прибуткова підприємницька діяльність передбачає постійне 
оновлення основних активів, упровадження нових технологій, заміну 
традиційних матеріалів новими тощо. Іншими словами, неможливо 
вистояти в конкурентній боротьбі без пошуків невикористаних резервів 
підвищення ефективності виробництва, а значить, – без розумного 
ризику. Звичайно, при цьому дуже вірогідні втрати. Страхування від них 
може стати важливою підтримкою підприємців в освоєнні ними 
досягнень науково-технічного прогресу. 

В умовах становлення ринкової економіки саме страхування дедалі 
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більше стає об'єктом комерційної діяльності. Страховик, беручи на себе 
відповідальність за певні матеріальні активи чи господарські операції, 
тим самим ризикує сам. Тому він не може братися за деякі види 
страхування, яким властива підвищена небезпека, пов'язана з великими 
ризиками. Однак багато з них можуть стати об'єктами взаємного 
страхування. 

З розширенням ринкових форм господарювання буде посилюватися 
потреба страхового захисту підприємницьких структур, які до того ж 
значно зростуть кількісно. Разом з тим можливості їх страхування будуть 
також розвиватися, що зумовлено зміцненням фінансового становища. 

Страхування – захист майнових інтересів суб'єктів, що 
господарюють, і громадян при настанні визначених подій (страхових 
випадків) за рахунок грошових фондів, сформованих зі страхових внесків, 
що сплачуються ними. Правові норми страхування в Україні встановлені 
законодавством. 

Страхування варто розглянути докладніше. Воно являє собою 
економічну категорію, сутність якої полягає в розподілі збитку між усіма 
учасниками страхування. Це свого роду кооперація в боротьбі з 
наслідками стихійних лих і протиріччями всередині соціуму, 
спричинених господарськими відносинами між членами суспільства.  

Економічна сутність страхування розкривається в його специфічних 
функціях, які виражають суспільне значення даної категорії і до яких 
можна віднести наступні [2]. 

1. Ризикова функція полягає в переданні страховикові за певну 
плату матеріальної відповідальності за наслідки ризику, зумовленого 
подіями, перелік яких передбачено чинним законодавством або 
договором зі страхувальником. 

2. Функція формування спеціалізованого страхового фонду є 
характерною для страхової діяльності, тому що для забезпечення 
відшкодування заподіяного збитку внаслідок страхового випадку 
необхідно сконцентрувати кошти, сформувати їх у достатньому обсязі. 
Фонд може формуватися як примусово, так і в добровільному порядку з 
огляду на економічну та соціальну обстановку і повинен дозволяти не 
тільки проводити виплати страхувальникам, які зазнали збитків у 
поточному періоді, а й у майбутньому (у разі можливих значних збитках). 
Ця функція забезпечує стабільність страхування та гарантію виплат 
відшкодувань. 

3. Функція створення і використання страхових резервів 
виявляється в накопичені страховиком певного капіталу, достатнього для 
забезпечення покриття збитків (у разі їх виникнення), заподіяних 
страхувальникові стихійним лихом, нещасним випадком або іншою 
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страховою подією. Формування страхових резервів – основа діяльності 
страховика, який концентрує кошти страхувальників, а потім 
використовує їх для покриття збитків, розподіляючи таким чином між 
усіма страхувальниками наслідки страхової події, яка сталася з одним із 
них. 

4. Функція заощадження коштів полягає в накопичені коштів 
страхувальника його внесками, обумовлених у договорі страхування, і, у 
випадку відсутності страхових подій за час дії такого договору, 
поверненні заощаджуваних коштів страхувальнику (особисте 
страхування) або іншому за умов страхування (майнове страхування). 

5. Функція попередження страхових випадків і зменшення розміру 
збитків (превентивна) спрямована на фінансування заходів щодо 
зменшення страхового ризику за рахунок частини коштів страхового 
фонду. Здійснення цієї функції передбачає широкий комплекс заходів, у 
тому числі фінансування їх задля недопущення або зменшення наслідків 
страхових подій, а її економічна сутність полягає в тому, що сама 
страхова компанія об'єктивно зацікавлена в попередженні настання 
страхових випадків. 

6. Контрольна функція полягає в суто цільовому формуванні коштів 
страхового фонду. Згідно з контрольною функцією на підставі 
нормативних документів здійснюється фінансовий страховий контроль за 
проведенням операцій зі страхування. 

7. Інвестиційна функція полягає в поліпшені стану грошового обігу, 
підвищені купівельної спроможності національної валюти, збільшені 
інвестиційних можливостей країни. 

8. Кредитна функція повною мірою виявляється в особистому 
страхуванні, тому що клієнт, купуючи страховий поліс, сплачує внесок і 
цим самим кредитує страхову компанію. 

Ризиковий характер виробництва зумовлений як можливими 
збитками від зупинки конвеєра, автоматичних ліній чи цілого 
підприємства або його підрозділу, так і непередбачуваними наслідками 
від упровадження нової техніки і технології. 

Страхування на випадок вимушеного простою техніки й 
устаткування виступає за своїм змістом як доповнення до страхування 
основних та оборотних активів, тому що вимушена перерва в виробництві 
супроводжується їх ліквідацією або пошкодженням. З огляду на це і 
склад страхувальників, і перелік страхових випадків при названих видах 
страхування може бути однаковим. Разом з тим це не означає їх 
автоматичний зв'язок. Клієнти можуть укладати договори за обома 
видами страхування або за одним з них. Економічно виправданим є 
одночасне укладення підприємцем договорів зі страхування майна та 
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страхування від вимушених простоїв. Для страховиків укладання двох 
названих договорів дозволяє більш виважено і з меншими витратами 
розраховувати збиток при виникненні стихійного лиха чи іншого 
страхового випадку. 

У разі непередбаченої зупинки виробництва у страхову 
відповідальність можуть включатись втрати від простою, зумовленого 
перервами в електро- і газопостачанні, відсутністю (подачі) води, 
стисненого повітря тощо, причинами яких є аварії, що відбулися не у 
страхувальника, а у відповідних його постачальників. 

Особливістю страхування від простоїв у виробничому процесі є те, 
що розмір збитку при цьому значною мірою залежить від тривалості 
вимушених зупинок виробництва. Тому для визначення обсягу 
страхового відшкодування дуже важливо встановити тривалість 
відповідальності страхової організації, тобто період часу, протягом якого 
діють зобов'язання щодо відшкодування збитків від простою. У світовій 
практиці найбільш розповсюдженим є встановлення такої 
відповідальності на період до одного року. 

У договорах страхування збитків від простою здебільшого 
передбачається і встановлення певної межі, перевищення якої зумовлює 
виникнення відповідальності страховика. Такою межею може бути 
франшиза у грошовому вираженні, що широко застосовується у практиці 
майнового страхування, або період простою, лише за перевищення якого 
страхувальник одержує право на відшкодування. 

Той збиток, що підлягає страховому відшкодуванню від простою, 
включає такі елементи. В нього входять витрати, здійснені за час зупинки 
виробництва, неодержаного внаслідок цього прибутку, додаткові затрати 
на ліквідацію наслідків страхового випадку. З огляду на те, що другий 
складовий елемент величини збитку, як правило, найбільш значний, 
можна вживати визначення "страхування втраченого прибутку" (доходу). 

До складу витрат, здійснених у період зупинки виробництва, 
включаються ті затрати страхувальника, які він змушений робити 
незалежно від того, відбувається виробничий процес чи зупинився. 
Обчислюючи такі витрати, розмежовують ту їх частину, яка виявляється 
лише в умовах зупинки виробництва від постійних затрат. 

Обсяг прибутку, неодержаного за період зупинки виробничого 
процесу, можна обчислити шляхом множення величини продукції, яка не 
булла вироблена внаслідок простою, на норму прибутку, розраховану на 
одиницю продукції. За таких розрахунків обсяг невиробленої в період 
простою основних активів продукції визначається у вигляді різниці між 
величиною товарною маси, яка могла б бути вироблена в разі 
нормального виробничого процесу, і масою продукції, випущеної в 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

346 
 

результаті налагодження виробництва її на інших об'єктах. 
Для визначення суми додаткових затрат, спрямованих на 

скорочення збитків від простою техніки й устаткування, необхідно 
проаналізувати облікові та звітні документи. У них міститься необхідна 
інформація про введення додаткових змін, оплату за понаднормові 
роботи, терміновий ремонт, залучення менш ефективних техніки й 
технології тощо. Важливою умовою здійснення таких затрат є те, щоб їх 
сума не перевищувала можливого збитку за двома іншими елементами у 
випадку, коли б цих затрат не було взагалі. 

Звернемо увагу на те, що розрахунок обсягу збитку, як правило, 
досить складний і вимагає насамперед глибокого знання специфіки 
виробничого процесу на тому чи іншому підприємстві, що виступає в 
ролі страхувальника. Необхідний і аналіз значного обсягу інформації, що 
характеризує різні боки його діяльності. 

Для страхування підприємницької діяльності застосовуються ті ж 
загальні обмеження відповідальності страховика, що й до інших видів 
страхування (порушення страхувальником правил і техніко-економічних 
умов експлуатації техніки й устаткування, військові дії тощо). Крім них, у 
даному страхуванні виключається з відшкодування додатковий збиток, 
який викликаний зупинкою виробництва за такими причинами: зміною 
затвердженого проекту, ремонтом чи реконструкцією пошкоджених 
активів, забороною органами місцевої влади проведення 
відновлювальних робіт, недостатністю у страхувальника необхідних 
фінансових чи матеріальних ресурсів для подолання наслідків простою. 

При страхуванні підприємницької діяльності ставки платежів 
встановлюються у відсотках до грошової оцінки валової продукції, яка 
випускалася до настання страхового випадку. Можливе й використання 
середніх ставок за видами діяльності чи галузями з коригуванням їх щодо 
конкретних підприємств. Тут необхідне врахування загального техніко-
економічного стану майна, чіткості та організації виробництва, 
господарських зв'язків, ступеня ймовірності виникнення втрат.  

Вивчення цих чинників може бути в одних випадках підставою для 
зниження страхових платежів, а в інших – для їх підвищення. Залежно від 
конкретної ситуації виправданим може бути надання знижки зі ставки 
платежів у випадку, якщо страхувальник зумів не допустити настання 
страхових випадків протягом кількох років і в цей період не претендував 
на страхове відшкодування. Навпаки, за частих чи масштабних збитків на 
деяких виробництвах доцільно для них підвищувати ставки страхових 
платежів. 

Певні особливості є у страхуванні ризиків, пов'язаних з 
упровадженням у виробництво нової техніки та технологій. Ці ризики 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

347 
 

залежать від конкретних напрямів страхування. Одним з них є 
страхування самої техніки, транспортних засобів та устаткування 
технологічних ліній тощо на випадок їхнього знищення, зупинки, 
порушення ритму роботи. У цьому разі передбачається відшкодування від 
прямих збитків, пов'язаних із застрахованими об'єктами. Другий напрям – 
страхування від раптових несприятливих наслідків, викликаних 
упровадженням науково-технічних та технологічних новинок, їхніми 
аваріями, руйнуванням. Тут ідеться про опосередковані збитки 
страхувальника, який змушений робити додаткові витрати та не 
одержувати протягом певного часу запланований обсяг прибутку. За 
вказаними напрямками страхування може здійснюватися як окремо, так і 
в комплексі. 

Страхування нової техніки та технології стосується ризиків, 
пов'язаних з їхньої експлуатацією. До них належать [1]: 

 конструктивні помилки у виготовленні техніки та розробці 
технології, оновленні техніки та розробці технології, підборі 
матеріалів, їхньому використанні; 

 непередбачене надходження на ринок більш конкурентоздатної чи 
дешевшої техніки або технології; 

 не виявлені під час випробувань дефекти; 
 неправильні показання вимірювальних, регулюючих або 

попереджувальних приладів, що призводять до зниження якості 
продукції, інших негативних наслідків; 

 непередбачені показники напруги й тиску, які викликають зупинку 
техніко-технологічного процесу; 

 непрофесійні дії при обслуговуванні устаткування, технологічних 
ліній, машин та механізмів. 

Можливе страхування й від інших ризиків, реалізація яких 
призводить до зруйнування, поломки активної частини основних активів і 
зупинки виробництва. 

Як можна помітити, особливість даного страхування полягає у 
відшкодуванні збитків, що виникли з вини окремих юридичних або 
фізичних осіб. Але необхідно також підкреслити, що обов'язковою 
умовою для страхового відшкодування має бути визнання конкретної 
події страховим випадком з точки зору її непередбаченості, раптовості. 

Іншими словами, страхова відповідальність настає тоді, коли збитки 
спричинилися випадковою помилкою чи професійними діями 
працівників, які мали документи про необхідну підготовку для роботи з 
новою технікою чи технологіями. Коли ж ця умова не виконана, збитки 
від некваліфікованих дій спеціалістів не можна вважати випадковими.  
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У разі страхування від технічних та технологічних ризиків не 
покриваються збитки від стихійних природних явищ, вибухів, пожеж, 
тому що ці страхові випадки включені у відповідальність їі страхування 
основних і оборотних активів підприємств. Як і при укладанні інших 
договорів страхування, не підлягають відшкодуванню збитки від 
військових дій, страйків, конфіскації нової техніки. Правом страхової 
організації є об'єднання за бажанням страхувальника в одному договорі 
страхового захисту від технічних, технологічних ризиків та ризику втрати 
чи пошкодження майна від пожежі. 

Коли страховий випадок стосується технічних об'єктів і технологій, 
розмежовують їхня повна загибель і часткові пошкодження. Частковим є 
такий збиток, коли застраховані активи лише певною мірою втратили 
свою цінність, а вартість їхнього відновлення менша ціни придбання та 
монтажу на підприємстві. При частковому пошкодженні 
відшкодовуються затрати, здійснені страхувальником для приведення в 
первісний експлуатаційний стан пошкодженого майна. Однак, якщо 
вартість його відновлення перевищує ціну придбання (включаючи 
затрати на монтаж), фіксується повна загибель техніки чи устаткування. 
Це зумовлює необхідність відшкодуванні їхньої первісної ціни. 

Враховуючи, що страхування нової техніки і технології стосується 
високовартісних активів, його доцільно проводити з певними 
мінімальними затратами. Разом з тим їхній власник повинен мати право 
збільшувати розмір франшизи і, таким чином, розраховувати на 
відповідне зниження ставок платежів. Їхню величину доцільно визначати 
залежно від типів технічних або технологічних засобів. 

Унаслідок пошкодження чи зруйнування основних активів можливі 
й непрямі збитки, які також підлягають страхуванню. Для його організації 
використовують такі ж принципи страхування від збитків, зумовлених 
перервами у виробництві, що викладені вище. 

Разом з тим страхуванню непрямих збитків властиві й деякі 
особливості. Слід нагадати, що страхування від простоїв у виробництві 
розраховане на відшкодування збитків, що розраховуються на основі 
середнього рівня прибутку. Однак застосування нової техніки й 
технології, за деяким винятками (екологічний результат, соціальні 
ефекти), сприяє збільшенню норми прибутку для страхувальника. Тому 
його втрати внаслідок невиявлених дефектів технічних засобів чи 
технології можуть бути значними. Зниження ефективності їхнього 
потенціалу можуть перевищувати звичайні збитки, викликані зупинкою 
виробничого процесу. Враховуючи це, страхування непрямих збитків від 
пошкодження чи загибелі нової техніки та технологічного устаткування 
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правомірно проводити, беручи до уваги необхідність відшкодування 
підвищених результатів від їхнього застосування. 

Висновки. Страхування тісно пов'язане з підприємницькою 
діяльністю, яка неможлива без ризику. За допомогою страхування 
створюються певні фінансові гарантії стабільності та прибутковості 
виробництва. У випадку настання різного роду несприятливих ситуацій, у 
які рано чи пізно певною мірою потрапляє кожна підприємницька 
структура, страхування є не тільки способом захисту господарства від 
різного роду руйнівних стихійних чинників, а й засобом подолання 
несприятливих періодів в економічній ринковій кон'юнктурі. 

Страхування фінансових ризиків – це ефективний інструмент 
ведення бізнесу, який дозволяє ефективно захистити майнові та фінансові 
інтереси підприємця. Страхування фінансових ризиків – це надійний 
захист від невдалих рішень, які можуть обернутися солідними збитками. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРВИННОГО І СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ 
ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Вступ. Питання вдосконалення обліку запасів завжди перебували 

в центрі уваги наукових і практичних працівників. Пояснюється це 
складністю та трудомісткістю даного розділу бухгалтерського обліку. 
Аналіз практики показує, що на підприємствах як в організаційному, 
так і в методологічному аспекті цей розділ бухгалтерського обліку 

http://buklib.net/
http://uabs.edu.ua/
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продовжує мати серйозні недоліки. Відхилення в обліку запасів 
особливо часто виявляються при інвентаризаціях, а також при звіреннях 
даних складського обліку, коли виявляються недостачі та значні 
розбіжності за рахунок пересортування окремих видів матеріалів.  

Результати дослідження. Необхідними передумовами правильної 
організації обліку запасів є [2]: 

 раціональна організація складського господарства; 
 розробка номенклатури запасів; 
 наявність інструкції з обліку запасів; 
 правильне групування (класифікація) запасів; 
 розробка норм витрачання запасів. 

Для організації безперебійного постачання, розміщення, зберігання 
і видачі матеріальних запасів у виробництво велику роль відіграє 
правильно організоване складське господарство, тому що в діяльності 
підприємства не завжди можна домогтися повного узгодження темпів 
постачання матеріальних ресурсів, темпів виробництва і збуту готової 
продукції. Основні функції складського господарства – це: акумуляція 
матеріальних ресурсів в обсягах і номенклатурі, достатніх для 
безперервності процесу виробництва; належне зберігання і облік 
матеріалів; планомірне і безперебійне постачання до цехів і ділянок 
запасами; підготовка матеріалів до їх безпосереднього споживання, 
здійснення комплексу операцій, пов’язаних з виконанням контролю, 
сортування запасів. Існує кілька методів обліку запасів на складах 
підприємства, які наведені в Таблиці 1. 

Облік значно спрощується при використанні у складському обліку 
комп’ютерної техніки. У цьому випадку всі прибутково-видаткові 
документи обробляються щоденно або в міру їх надходження зі складів. 
Для забезпечення інформації для потреб управління на виробництві 
важливе значення має розробка методики обліку наявності й руху запасів, 
яка б відповідала потребам підприємства та Положенню (стандарту) 
бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [1]. 

Складське господарство більшості підприємств досить складне і 
складається з мережі складів із спеціальними пристроями й 
устаткуванням для переміщення, зберігання запасів (стелажі, підйомно-
транспортне, вагове, вимірювальне тощо). На багатьох підприємствах 
постійно ведуться роботи з удосконалення складського господарства із 
застосуванням різних засобів механізації й автоматизації складських 
операцій, як правило, з використанням обчислювальної техніки, 
упроваджуються автоматизовані системи управління технологічними 
процесами складування. 
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Таблиця 1 
Методи обліку запасів на складах підприємства 

Варіант 
обліку 

Зміст варіанту 

Сортовий 

На кожен вид запасів на підставі первинних документів 
відкривається картка аналітичного обліку, де їх обліковують у 
натуральному і грошовому вираженні. Оборотні відомості 
аналітичного обліку складаються по закінченні звітного 
періоду. З даними карток складського обліку порівнюються 
залишки та обороти за ними 

Партіонний 

Первинні документи групуються за номенклатурними 
номерами, і наприкінці звітного періоду кінцеві дані за 
кожним із номерів заносяться до оборотних відомостей. 
Оборотні відомості складаються в натуральному і грошовому 
вираженні за кожним складом і для кожного рахунка 

Сальдовий 
(оперативно-
бухгалтерськ

ий) 

Сальдовий метод обліку базується на використанні регістрів 
аналітичного обліку карток складського обліку. Щоденно 
(щотижня, раз на 10 днів) працівником бухгалтерії 
перевіряється правильність записів надходження і витрачання 
матеріалів на складі і підтверджується залишок за карткою 
складського обліку особистим підписом бухгалтера, а кожного 
першого числа місяця залишок за кожним номенклатурним 
номером переноситься до відомості обліку залишків запасів на 
складі (без виділення оборотів витрат і надходження запасів). 
На підставі даних відомості виводяться підсумки по складу 

 
Підприємства потребують досконалу систему управління запасами, 

коли різко зростає складність управління, істотно ускладнюються і 
підвищуються вимоги до оперативності вирішення традиційних завдань 
планування й обліку в управлінні запасів, виникає необхідність у 
принципових змінах методів їхнього здійснення [3]. 

Поліпшенню ресурсопостачання сприяє впорядкування первинної 
документації, широке впровадження типових уніфікованих форм, 
підвищення рівня автоматизації обліково-обчислювальних робіт, 
забезпечення порядку приймання, зберігання й витрат сировини, 
матеріалів, комплектуючих виробів та ін. Для забезпечення зберігання 
запасів, правильного приймання, зберігання й відпуску цінностей 
важливе значення має наявність на підприємстві в достатній кількості 
складських приміщень, оснащених ваговими і вимірювальними 
приладами, мірною тарою й іншими пристосуваннями. Необхідно 
також упроваджувати ефективні форми попереднього й поточного 
контролю за дотриманням норм запасів і витрат матеріальних ресурсів, 
приділяти більше уваги підвищенню вірогідності оперативного обліку 
руху напівфабрикатів, комплектуючих виробів, деталей і вузлів у 
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виробництві. Дані бухгалтерського обліку повинні містити інформацію 
для знаходження резервів зниження собівартості продукції в частині 
раціонального використання матеріалів, зниження норм витрат, 
забезпечення належного зберігання. 

Важливим напрямком удосконалення організації оперативного й 
складського обліку запасів є раціоналізація форм документів, 
документообігу і всієї системи оформлення, реєстрації й обробки 
документів. При механізації процесів виробництва продукції недоцільно 
оформляти відпуск запасів на виробництво лімітно-забірними 
картками. В умовах нормативного регулювання виробничих потреб 
запасів і нормативного методу їх обліку на підприємстві стає 
можливим підвищити ефективність і оперативність контролю за їх 
витрачанням на виробництві. 

В умовах незначних обсягів запасів на виробництві на кінець кожної 
зміни передачу їх від однієї зміни іншій доцільно оформляти 
безпосередньо у змінному виробничому звіті того бригадира (майстра), 
що одержав ці матеріали. 

Методика ведення складського обліку матеріальних запасів 
значною мірою залежить від способів їх транспортування і зберігання. 
Для цього пропонується при їх надходженні вагонами або спеціально 
обладнаними автотранспортними засобами вести їх партійний облік, де 
записи з надходження запасів і їхнього відпуску на виробництво 
здійснюються лінійним способом з урахуванням його якісних і 
технологічних особливостей. 

Оформлення відпуску матеріалів –  достатньо трудомісткий процес 
через велику кількість і різноманітність первинних документів. Тому 
важливе значення має спрощення обліку на цій ділянці, зокрема, 
використовуючи засоби сучасної техніки, необхідно централізовано 
виписувати документи на відпуск матеріалів. 

Повинні бути уніфіковані документи, на основі яких виробничі 
підрозділи одержують сировину, матеріали, покупні готові вироби із 
складів підприємства (лімітно-забірні картки, забірні картки, вимоги і 
накладні та ін.). 

Доцільною є  розробка єдиної форми документа (на відпущення 
матеріалу), призначеної для машинної обробки. У цей документ варто 
включити всі об’єкти основного й допоміжного виробництва під 
відповідними кодами, які б указували напрямок використання 
матеріальних ресурсів – основні вироби, запасні частини, товари 
народного споживання, разові замовлення, ремонтно-експлуатаційні 
потреби. Єдина форма такого документа може бути розроблена й у 
рамках окремої галузі, що дозволить внести єдність у систему реєстрації 
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й обробки документів за умови використання ЕОМ. Як вихідні 
документи в системі складського обліку щодо кожного виробничого 
підрозділу, з ЕОМ видаються такі машинограми: оборотна відомість з 
обліку руху матеріальних ресурсів; відомість розподілу матеріальних 
ресурсів за напрямками витрат. 

Висновки. Питання удосконалення первинного і складського 
обліку запасів є дуже важливим у наш час, перш за все для підвищення 
ефективності діяльності підприємства. Шляхи удосконалення можуть 
бути різноманітними для кожного підприємства залежно від 
специфіки його діяльності, але для даного підприємства вважається 
доцільним розробка типових форм документів, які є зручними для 
використання, підвищують швидкість документообігу на підприємстві, 
тим самим спрощуючи роботи з формування та аналізу документів. Це, 
у свою чергу, призведе до зменшення затрат часу, а отже, –  до 
підвищення ефективності роботи підприємства. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
Вступ. Сьогодні процес глобалізації для України є неминучим. 

Україна вступила до Світової організації торгівлі (СОТ), де діють закони 
виживання найсильнішого та найбільш конкурентного виробника. У цих 
умовах програють вітчизняні виробники, адже іноземні підприємства, що 
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все частіше виходять на український ринок, є технологічно сильнішими 
та конкурентоспроможнішими. 

За таких умов необхідне визначення обґрунтованих шляхів 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств з метою 
їхнього інноваційного розвитку, що дасть їм змогу вдосконалитися та 
стати більш інвестиційно привабливими і, як наслідок, – конкурувати з 
іноземними фірмами. 

Результати дослідження. У працях вітчизняних науковців 
В. Александрової, Ю. Бажала, О. Болховітінової, З. Борисенко, В. Гейця, 
А. Даниленка, Б. Кваснюка, С. Кірєєва, І. Крючкової, В. Мунтіяна, 
Л. Мусіної, В. Семиноженка, В. Сіденка, Л. Федулової, Л. Шинкарук та 
ін. обґрунтовано, що саме в межах розв'язання проблеми національної 
конкурентоспроможності в умовах глобалізації вирішується проблема 
формування стратегії та політики довгострокового соціально-
економічного розвитку України. Однак подальшого уточнення 
потребують цілі, механізми, пріоритети та принципи розвитку, що 
закладатимуться в цій стратегії. 

Разом з тим у дослідженнях, присвячених конкурентоспроможності 
національної економіки, домінують досить однобічні уявлення про 
передумови для реалізації конкурентних переваг. Водночас багато 
питань, які стосуються внутрішніх засад розвитку конкурентного 
середовища, залишаються в тіні. Недоліком поширених версій є й 
відсутність структурного аналізу взаємозв'язків у національній економіці 
як цілісності, що виявляє головні джерела та ключові напрями проекту 
модернізації, здійснення якого державою та бізнесом дозволить 
забезпечити необхідний рівень національної конкурентоспроможності [5]. 

Конкурентоспроможність суб'єктів господарювання створюється 
під впливом значної кількості чинників, а саме: механізму державного 
регулювання, ринкового попиту, відповідності продукції стандартам 
якості і безпеки, купівельної спроможності населення тощо. Важливість 
конкуренції зумовлена тим, що вона виступає основним інструментом 
забезпечення рівноваги економіки. Підвищення конкурентоспроможності 
суб'єктів господарювання сприяє активізації інвестиційно-інноваційної 
діяльності, формуванню відповідної сировинної бази, ефективному 
використанню ресурсів, упровадженню новітніх ресурсозберігаючих 
технологій, здійсненню управління витратами з метою зниження 
собівартості продукції, збільшенню рентабельності, ринкової частки, 
появі можливості виходу на зовнішній ринок тощо. 
Конкурентоспроможність відображає результативність функціонування 
товаровиробників, їхню здатність формувати й ефективно 
використовувати конкурентні переваги. 
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Глобалізація економіки модифікує процеси конкуренції на світових 
ринках за їхньої зростаючої лібералізації та транснаціоналізації, що 
робить конкурентне середовище України відкритим для активних дій 
зовнішніх ринкових суб'єктів. За таких умов уже неможливо уявляти собі 
результативну політику посилення конкурентоспроможності лише як 
результат політики окремо взятої країни. Ця політика дедалі більшою 
мірою зумовлюватиметься взаємодією національної держави та її 
економіко-правової системи з міжнародними інституціями, а спосіб такої 
взаємодії визначатиме характер і напрями розвитку потенціалу 
конкурентоспроможності національної економіки. 

Загальною передумовою для конкурентоспроможності національної 
економіки є рівень її капіталізації. Тому одна з центральних проблем 
полягає в активізації інвестиційно-інноваційної модернізації економіки та 
її технологічному оновленні. Цій проблемі присвячено чимало сучасних 
як зарубіжних, так і вітчизняних наукових досліджень. Проблеми 
нагромадження та інноваційного оновлення основного капіталу 
розглядали такі спеціалісти, як А. Вайнштейн, Ю. Іванов, Я. Кваша,  
В. Красовський,Ю. Куренков, В. Фальцман. Підходи до подолання 
інвестиційно-інноваційної кризи в Україні викладено у працях 
вітчизняних науковців, зокрема А. Гальчинського, В. Найдьонова та ін. 
Тим часом у цих дослідженнях теоретичні та методичні аспекти 
відтворення основного капіталу в контексті прискорення технологічної 
модернізації в Україні розкриваються недостатньо. Зокрема, вузьким 
місцем залишаються аналіз структурних аспектів нагромадження, 
визначення тих ключових позицій, які повинні найбільшою мірою 
сприяти національній конкурентоспроможності. 

Висновки. Шляхи підвищення конкурентоспроможності 
конкретного підприємства повинні розглядатися з урахування виду 
підприємства, його форми організаційної структури, сфери діяльності та 
інших чинників [2]. 

Отже, в умовах загострення глобальної конкуренції, наростання 
стратегічних викликів суспільству та економіці України зростає також 
необхідність продовжити дослідження національної 
конкурентоспроможності, не тільки беручи до уваги чинники та ознаки, 
але й розглядаючи конкурентоспроможність як процес, що відбувається 
під впливом цілої сукупності факторів, які постійно розвиваються та 
змінюються. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ 

ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РОЗВИТКУ 
РИНКОВИХ ВІДНОСИН 

 
Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки формування 

та використання прибутку підприємства набуває особливого значення, 
оскільки держава не несе відповідальності за результати його фінансово-
господарської діяльності. Варіативність можливих критеріїв, підходів, 
важелів, інструментів, врахування широкого спектру чинників впливу, 
методології, спричиняють суттєві та принципові відмінності у 
формуванні прибутку підприємств. Насамперед це пов’язано з наявністю 
різноманітних підходів до тлумачення сутності формування прибутку. 

Найважливішою фінансовою категорією, що відображає 
позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, 
характеризує ефективність виробництва і свідчить про обсяг і якість 

http://nbuv.gov.ua/


Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

357 
 

виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості, є 
прибуток. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам управління 
прибутком на підприємстві присвячені праці науковців України і 
зарубіжжя. Серед них варто назвати Г. Азгальдова, І. Бланка,  
І. Балабанова, Л. Бадалова, Б. Данилишина, Дж. Джурана,  
С. Дорогунцова, І. Каца, Г. Крамаренко,М. Коробова, Л. Лігоненко,  
А. Мазаракі, А. Маршалову, Н. Менкью, М.Мельникову, Л. Омелянович, 
А. Поддєрьогіна, Р. Солоу, А. Садєкова,Р. Сайфуліна, О. Стоянову,  
Н. Ушакову, Н. Чумаченка, А. Шеремета. Водночас за межами сучасних 
досліджень залишаються поєднання якісної та кількісної характеристик 
прибутку, що поширює не тільки систему об'єктів якості, а й просуває 
показник прибутку на принципово новий рівень у фінансовому механізмі 
підприємства [1]. 

Постановка завдання. Завданням є обґрунтування теоретичних 
засад визначення прибутку та виявлення шляхів удосконалення його 
управління. Для досягнення мети необхідно розглянути методологічні та 
теоретичні засади визначення прибутку, а також дослідити шляхи 
підвищення прибутковості підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Актуальність 
дослідження значення прибутку як основного елемента ефективності 
діяльності підприємства полягає в тому, що саме він є основним 
показником ефективності роботи підприємства, джерелом його 
діяльності. Це основний чинник який впливає на можливість 
забезпечення багатьох програм підприємства, пов’язаних із розширенням 
потужностей, підвищенням якості продукції, зміцненням конкурентної 
позиції та виходом на нові ринки. За рахунок прибутку формуються в 
значному обсязі бюджетні ресурси держави, здійснюється фінансування 
для розширення підприємств, соціально-культурних заходів, матеріальне 
стимулювання працівників тощо. 

Зміст будь-якої підприємницької діяльності полягає в досягненні 
економічного ефекту у вигляді прибутку. Нині в Україні в умовах 
реформування економіки спостерігається тенденція до значного зниження 
рівня рентабельності виробництва, що означає збитковість багатьох 
підприємств. У зв'язку з цим управління підприємством вимагає 
вдосконалення методів оцінки і прогнозування прибутку. 

Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, 
науково-технічного вдосконалення його матеріальної бази і продукції, 
всіх форм інвестування. Він слугує джерелом сплати податків. З 
урахуванням значення прибутку вся діяльність підприємства спрямована 
на його зростання. Тобто прибуток, як економічна категорія, відображає 
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дохід, який створений у процесі матеріального виробництва у процесі 
підприємницької діяльності. 

Прибуток. за К. Марксом, – це перетворена форма додаткової 
вартості, результат відношення між необхідним і додатковим робочим 
часом. А. Сміт і Д. Рікардо нерозривно пов’язували прибуток із 
заробітною платою, стверджуючи, що її зростання призводить до 
зменшення прибутку і, навпаки, прибуток зростає, коли зарплата 
знижується. С.Ф. Покропивний розглядає прибуток як ту частину 
виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і 
комерційну діяльність підприємства. Але таке розуміння прибутку 
обмежується тільки кількісним визначенням категорії і не розкриває його 
економічної природи. Російський економіст Д.С. Моляков під прибутком 
розуміє грошове втілення частини вартості додаткового продукту. 

Усі ці вчені розглядають поняття прибутку по-різному, але ніхто з 
них не розглядає прибуток як основну складову забезпечення сталого 
розвитку підприємства, тому на даному етапі і постає питання, як же 
прибуток впливає на розвиток підприємств. 

Узагальнюючи різні точки зору вітчизняних і зарубіжних 
дослідників, можна зробити висновок, що роль і значення прибутку 
підприємства в умовах ринкової економіки виявляються в наступному: 

 прибуток підприємства є основним спонукальним мотивом будь-
якого виду бізнесу, головною кінцевою метою підприємницької 
діяльності; 

 прибуток підприємства створює базу економічного розвитку 
держави в цілому; 

 прибуток підприємства виступає критерієм ефективності 
діяльності суб'єкта господарювання; 

 прибуток є постійно відтворюваним джерелом формування 
фінансових ресурсів підприємства,  чим вищий рівень прибутку 
підприємства, тим менша його потреба в залученні фінансових 
коштів із зовнішніх джерел і вищий рівень самофінансування його 
розвитку; 

 прибуток виступає головним джерелом зростання ринкової 
вартості підприємства. 

Дослідження ролі і значення прибутку в розвитку підприємства 
показує, що прибуток – один з головних аспектів діяльності 
підприємства. Це визначає необхідність ефективного і безперервного 
управління ним. Управління прибутком являє собою процес пошуку і 
прийняття управлінських рішень за всіма основними аспектами його 
формування, розподілу і використання на підприємстві. 

Необхідно зазначити, що принципи управління прибутком залежать 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

359 
 

від багатьох факторів, головними з яких є особливості галузевої 
приналежності, спеціалізація підприємства, його організаційна форма і 
форма власності, цілі стратегічного розвитку й етапи реалізації  
стратегії і т. д.  

Дослідження принципів управління дозволяє застосовувати 
обмірковані, аргументовані дії і рішення під час розробки інструментів 
управління прибутком. 

Підходом до прийняття управлінських рішень у сфері управління 
прибутком є ситуаційний підхід, який концентрується на тому, що 
придатність різних методів управління визначається різною ситуацією. 
Прибуток настільки складний, інтегральний, багатоаспектний 
економічний об'єкт, який залежить від впливу великої кількості факторів, 
що система формування і розподілу прибутку має враховувати всі 
перераховані вище підходи, однак особливу увагу слід приділити 
комплексному, системному і ситуаційному підходам. Це зумовлено 
складністю входження в ринкові відносини і необхідністю врахування, 
крім основних факторів виробництва, ризикових ситуацій і зовнішніх 
загроз. 

Оперативна система управління прибутком реагує на поточні 
проблеми управління та повинна забезпечити прибуткову діяльність 
підприємства у короткотерміновому періоді. Натомість стратегічна 
система управління спрямована на формування процесу стратегічних 
змін, які створюють умови необхідності зміни діючої стратегії управління 
прибутком підприємства з урахуванням відповідності його внутрішніх 
можливостей умовам зовнішнього середовища. 

Структура механізму управління прибутком підприємства охоплює 
ринковий механізм регулювання, формування і використання прибутку, 
державне нормативно-правове регулювання з питань формування й 
розподілу прибутку, внутрішній механізм регулювання окремих аспектів 
формування, розподілу й використання прибутку, систему конкретних 
методів і прийомів  здійснення управління прибутком. 

Система організаційного забезпечення управління прибутком – це 
взаємозалежна сукупність внутрішніх структурних служб і підрозділів 
підприємства, які забезпечують розробку й ухвалення управлінських 
рішень щодо окремих аспектів формування та використання прибутку та 
несуть відповідальність за результати цих рішень. Останнім часом 
організаційне управління прибутком базується на формуванні більш 
ефективних структурних підрозділів підприємства – центрів 
відповідальності. Вихідним моментом створення системи управління 
прибутком, на основі виділення центрів відповідальності, є 
персоніфікація відповідальності за прийняття рішень. Виділяють чотири 
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види центрів відповідальності – витрат, доходу, прибутку, інвестицій. 
Прибутковість підприємств за економічною сутністю пов'язана з 

отриманням прибутку та оцінюється різноманітними його зв'язками з 
показниками капіталу, витрат, доходів, які є головними орієнтирами і 
водночас критеріями стану та ефективності виробництва [3]. 

Головною метою управління прибутком є визначення шляхів 
найбільш ефективного його формування та оптимального розподілу, що 
спрямовані на забезпечення розвитку діяльності підприємства та 
зростання його ринкової вартості. 

Для забезпечення чіткої дії механізму управління прибутком 
підприємства необхідно проаналізувати чинники впливу на прибуток 
підприємства. Прибуток формується під впливом великої кількості 
взаємозалежних чинників, що впливають на результати діяльності 
підприємства по-різному: одні – позитивно, інші – негативно. Серед 
зовнішніх чинників можна виділити такі: економічні умови 
господарювання, місткість ринку, платоспроможний попит споживачів, 
державне регулювання діяльності підприємств та інше. Особливе 
значення має рівень, динаміка і коливання платоспроможного попиту, 
тому що він визначає стабільність одержання прибутку. 

Прибутковість підприємств за економічною сутністю пов'язана з 
отриманням прибутку та оцінюється різноманітними його зв'язками з 
показниками капіталу, витрат, доходів, які є головними орієнтирами і 
водночас критеріями стану та ефективності виробництва [1]. 

Об'єктом розподілу є загальна сума прибутку, отриманого 
підприємством у звітному періоді від звичайної і надзвичайної діяльності. 
Під розподілом прибутку потрібно розуміти спрямування прибутку до 
бюджету у вигляді податків і визначення чистого прибутку, який 
залишається в розпорядженні підприємства (Рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Схема використання прибутку підприємства 

В умовах ринкових відносин велике значення має обґрунтування 
співвідношень у спрямуванні прибутку на цілі виробничо-технічного 
розвитку, соціального розвитку, формування фінансового резерву, на 
виплату засновникам (власникам), дивіденди акціонерам тощо. Водночас 
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прибуток є джерелом сплати підприємством штрафних санкцій, 
здійснення відрахувань на благодійні заходи, а також використовується 
для погашення кредитів, отриманих на інвестиційні цілі [2]. 

Під час розподілу прибутку важливим є оптимальне поєднання 
таких завдань його ефективного використання, як: здійснення розподілу 
прибутку відповідно до стратегії розвитку підприємства; підвищення 
рівня добробуту власників підприємства шляхом реалізації дивідендної 
політики; забезпечення приросту ринкової вартості суб'єкта 
господарювання у коротко- та довготерміновій перспективах; підвищення 
інвестиційної привабливості підприємства; забезпечення ефективного 
впливу на трудову активність працівників, яка здійснюється шляхом 
участі працівників у розподілі прибутку; реалізація соціального розвитку 
підприємства; поповнення фінансових ресурсів підприємства; розвиток 
матеріально-технічної бази внаслідок капіталізованої частини прибутку; 
підвищення рівня платоспроможності підприємства за рахунок 
скерування капіталізованого прибутку в обіговий капітал; зменшення 
ризиків діяльності внаслідок формування та поповнення резервного 
фонду, фонду резерву виплат дивідендів, інших фондів спеціального 
призначення. 

Для кожної організаційно-правової форми підприємства 
законодавчо встановлений відповідний механізм розподілу прибутку, що 
залишається в розпорядженні підприємства, заснований на особливостях 
внутрішнього устрою і регулювання діяльності підприємств відповідних 
форм власності. 

Характер розподілу визначає багато важливих аспектів діяльності 
підприємства. Розподіл прибутку здійснюється відповідно до розробленої 
політики (дивідендної політики), формування якої є однією з 
найскладніших завдань загальної політики управління прибутком 
підприємства. Дивідендною політикою є набір цілей і завдань, які ставить 
перед собою керівництво підприємства в галузі виплати дивідендів, а 
також сукупність методів і засобів їх досягнення. Оптимізація 
дивідендної політики – це оптимізація співвідношення між прибутком, 
що виплачується у вигляді дивідендів, і тим, який реінвестується з метою 
максимізації доходів власників [8]. 

Висновки з проведеного дослідження. Основними завданнями 
управління формуванням прибутку підприємства є такі:  

 забезпечення максимізації розміру прибутку, що формується і 
відповідає ресурсному потенціалу суб’єкта господарювання та 
ринковій кон’юнктурі;  

 забезпечення оптимальної пропорційності між рівнем прибутку, 
що формується, та допустимим рівнем ризику; забезпечення 
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високої якості прибутку, що формується;  
 забезпечення постійного збільшення ринкової вартості 

підприємства; підтримка конкурентоспроможності в 
довгостроковому періоді; забезпечення ліквідності підприємства та 
його платоспроможності; підтримка інвестиційної привабливості. 

Отже, кінцевою метою діяльності будь-якого підприємства є 
отримання прибутку. Тому дуже важливо під час стратегічного 
планування прибутку врахувати всі чинники й аспекти подальшого 
розвитку для повного й обґрунтованого визначення величини прибутку і 
забезпечення певного рівня прибутку. Одночасно при плануванні 
прибутку існує ряд особливостей, специфічних аспектів, які необхідно 
врахувати для фінансового забезпечення постійного розвитку 
підприємства. В умовах нестабільної економіки важливим для будь-якого 
підприємства є формування найістотніших принципів та ефективної 
системи стратегічного планування й управління прибутком. 

Прибуток підприємства повною мірою піддається управлінським 
діям, заснованим на певних принципах і наукових підходах. Це ще раз 
підкреслює, що для управління прибутком підприємства як економічним 
об'єктом, який має велике значення для підприємства і покликаний 
виконувати стимулюючу функцію в його діяльності, необхідно 
застосувати дієві інструменти управління. 

Значна роль прибутку в розвитку підприємства та забезпеченні 
інтересів його власників і працівників визначають необхідність 
ефективного і безперервного управління ним. Управління прибутком 
являє собою процес розробки та ухвалення ефективних управлінських 
рішень за всіма основними аспектами його формування та розподілу і 
використання на підприємстві з метою максимізації добробуту власників 
підприємства в поточному та перспективному періодах [1]. 
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Вступ. Сучасний стан інтеграції національних економічних систем 

вимагає постійного пошуку механізмів регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання для 
забезпечення їх конкурентоспроможності на зовнішньому ринку. 

Однією зі складових такого регулювання є податкове регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Податкове регулювання у 
вузькому розумінні – це сукупність податкових форм, методів та 
інструментів, за допомогою яких регламентується діяльність суб’єктів у 
сфері зовнішньоекономічних відносин. У широкому розумінні – це 
система заходів регуляторного, нормативного, законодавчого характерів, 
яка може адаптуватися до зміни соціально-економічної ситуації у країні 
та міжнародної кон’юнктури, постійно вдосконалюватися й 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

364 
 

контролювати досягнення основних цілей податкового регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Результати дослідження. Якщо говорити про стан дослідження 
зазначеної проблематики, то питання податкового регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності і його окремих складових знайшли 
відображення в численних працях вітчизняних і зарубіжних економістів, 
а саме: В. Васюренко, В. Гейла, Р. Доула, Г. Дурицької, Л. Колінець, 
Ф. Котлера, А. Кредісова, С. Кузьменко, К. Маккенона, Ю. Макогона, 
С. Мочерного, С. Опаріна, Л. Піддубної, В. Сіденко, А. Чандлера, 
Д. Штефанича та інших. Проте більшість цих робіт присвячені 
висвітленню переважно узагальнених положень ведення 
зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) чи окремих його складових або в 
розрізі окремих регіонів, галузей чи підприємств. Відсутня стратегія 
розвитку ефективної системи заходів стимулювання ЗЕД і не досліджені 
проблеми впливу інструментів податкового регулювання ЗЕД на 
суб’єктів господарювання. 

Під зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) розуміють діяльність 
суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів 
господарської діяльності, яка побудована на взаємовідносинах між ними, 
що має місце як на території України, так і за її межами. 

У наш час саме зовнішньоторговельна сфера стала каналом 
поширення негативного впливу світової фінансово-економічної кризи на 
економіку України [1]. З огляду на надмірно експортну зорієнтованість, 
що в умовах падіння світових цін на сировину та згортання світового 
попиту призвело до різкого скорочення обсягів виробництва вітчизняної 
промисловості, криза торкнулася майже всіх галузей господарства. 

Світова фінансова криза показала неефективність заходів держави в 
забезпеченні ефективного ведення зовнішньоекономічної діяльності 
суб’єктів господарювання. 

Справедливим постає питання проведення виваженої податкової 
політики, спрямованої на збільшення та покращення 
зовнішньоторговельного обороту країни, залучення іноземного капіталу в 
національну економіку. На даному етапі розвитку ринкових відносин 
податки не можуть виконувати тільки фіскальну функцію, яку вони 
виконують зараз, адже це дієвий фактор стимулювання 
зовнішньоекономічної діяльності. Саме податки повинні стати 
ефективним регулятором соціально справедливого перерозподілу  
доходів [2]. 

Головною формою вияву податкової політики у сфері ЗЕД є 
система оподаткування експортно-імпортних операцій, яка складається із 
встановлених видів податків та обов’язкових платежів. Оптимізацію такої 
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системи оподаткування треба здійснювати шляхом надання податкових 
пільг, що надаються суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, які 
відповідають таким критеріям [4]: 

 експорт перевищує імпорт за фінансовий рік; 
 обсяг експорту становить не менше 5% від обсягу реалізованих за 

фінансовий рік товарів; 
 стабільна реалізація наукових товарів, а також товарів, у яких 

частина доданої вартості становить не менше 30%. 
Податкове регулювання ЗЕД в Україні здебільшого розглядається 

тотожно до митно-тарифного регулювання, а його об'єктом виступають 
експортно-імпортні операції. В економічному розвитку України велику 
роль відіграють прямі іноземні інвестиції інноваційного спрямування, які 
також виступають об'єктом зовнішньоекономічних відносин і, 
 відповідно, – податкового регулювання ЗЕД [3]. 

На нинішньому етапі розвитку ринкових відносин податки не 
можуть виконувати тільки фіскальну функцію, яку вони виконують тепер, 
адже це дієвий фактор стимулювання підприємницької діяльності. Саме 
податки повинні стати ефективним регулятором соціально справедливого 
перерозподілу доходів. Визначення основних напрямів реформування 
податкової політики та формування затрат на виробництво продукції і 
послуг слід базувати на захисті інтересів вітчизняного виробника. 

Зі вступом України до СОТ роль податків як регулятора економіки 
зростає. Держава, маніпулюючи механізмом нарахування та сплати 
податків, податковими ставками й пільгами, може стимулювати або 
обмежувати розвиток окремих галузей чи сфер економіки. 

Одним із значущих інструментів податкового регулювання ЗЕД є 
податок на додану вартість (ПДВ) і його величина. Аналіз відношення 
ПДВ до обсягів доходу від реалізації товарів, робіт, послуг і відношення 
цього податку до сумарного обсягу виробничих запасів, готової продукції 
та товарів виявив множинні зв’язки між податковим навантаженням і 
зовнішньоекономічною діяльність суб’єкта господарювання. 

Висновки. Функціонування суб’єктів господарської діяльності 
здійснюється в умовах постійної конкурентної боротьби за ринки збуту. 
При цьому умови їх діяльності значною мірою визначаються 
податковими аспектами, тобто чинниками податкового впливу на їх 
діяльність. 

Вивчення основних тенденцій застосування податку як 
регулятивного механізму підтверджує доцільність і необхідність 
поступової зміни акцентів від суто фіскальної функції оподаткування до 
регулюючої. 

Оптимальне оподаткування зовнішньоекономічних операцій 
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повинно давати змогу покривати існуючі фінансові потреби держави з 
мінімальними втратами народногосподарської ефективності. Воно має 
забезпечувати фінансову стабільність та передумови розвитку і країни в 
цілому, й окремих суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. У зв’язку 
із цим податкове регулювання потребує особливого контрою з боку 
держави. Необхідно здійснювати постійний моніторинг з метою 
виявлення впливу податкових важелів на розвиток зовнішньоекономічної 
діяльності. Важливу роль у фінансовому регулюванні ЗЕД можуть 
відігравати важелі податкового регулювання. 
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ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ БАНКІВСЬКИХ 

ПОСЛУГ І ПРОДУКТІВ 
 

Постановка проблеми. Інноваційна діяльність охоплює всі аспекти 
господарської діяльності банку, включаючи як внутрішні інновації, які 
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безпосередньо використовуються в межах банку (щодо нових видів 
банківських продуктів, послуг, нових методів роботи), так і зовнішні, які 
спрямовані на удосконалення чи застосування нових методів реалізації 
банківських продуктів, розробку нових маркетингових технологій, нових 
форм інвестування банками інноваційної діяльності інших 
підприємницьких структур. 

Об'єктами банківської інноваційної діяльності є: інноваційні 
програми і проекти; нові знання та інтелектуальні продукти; сучасне  
нове технологічне обладнання та процеси; інноваційні продукти та 
послуги; інноваційні механізми формування  ринку сучасних банківських 
продуктів та послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у 
розвиток теорії та практики розвитку банківської інноваційної діяльності 
зробили  Т.А. Васильєва, О.В. Золотарьова,   С.Б. Єгоричева,   
Я.М. Кривич,  С.В. Лєонов, І.О. Лютий , О.В. Мошенець,  С.К. Реверчук  
та інші. Однак окремі аспекти цієї проблеми з’ясовані не повністю, у тому 
числі, більш детального дослідження потребують питання, пов’язані  з 
оцінюванням рівня  банківської інноваційної діяльності в умовах 
глобалізації та інтеграційних процесів. Це й зумовило вибір та 
підтверджує актуальність теми даної статті. 

Формування цілей статті. Мета даної статті полягає в розгляді 
питань, пов’язаних з оцінюванням рівня інноваційної банківської 
діяльності в Україні, а також у необхідності привернення уваги науковців 
та практиків до необхідності поглиблення теоретичного обґрунтування  й 
розробки практичних рекомендацій з даної тематики. 

Виклад осново матеріалу. Інноваційна діяльність (від англійського 
innovation – нововведення) – діяльність, спрямована на використання й 
комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, випуск на 
ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг. 

Інноваційна банківська діяльність  пов'язана із трансформацією 
наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень 
у нові чи покращені банківські продукти та послуги, в оновлений чи 
вдосконалений банківський технологічний процес, що використовується 
у практичній діяльності, чи новий підхід до реалізації продуктів і послуг, 
їх адаптацію до актуальних вимог клієнтів. 

С.Б. Єгоричева вважає, що банківські інновації це: «У вузькому 
значенні – це впровадження нових або суттєво вдосконалених 
банківських продуктів і послуг, які відповідають існуючим або 
потенційним фінансовим потребам клієнтів, власним інтересам банку та 
вимогам банківського законодавства, надають зацікавленим сторонам 
додаткові вигоди та є результатами банківського інжинірингу.  
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На думку І.О. Лютого, «управління інноваційним потенціалом є 
систематичною, динамічною, плановою і комплексною діяльністю щодо 
забезпечення стратегічної життєздатності банку шляхом пошуку нових 
рішень щодо продуктового портфеля, ринкового позиціювання, методів 
роботи, організаційної структури». 

О.В. Золотарьова стверджує, що:  «причиною появи банківських 
інновацій, з одного боку, є підтримка банком стійкого зв’язку з 
клієнтами, яка заснована на партнерських відносинах. Це означає, що 
банки турбуються не тільки про збереження, а й про примноження 
капіталу своїх клієнтів. Досягають вони цього тим, що пропонують 
інноваційні продукти, які, у свою чергу, сприяють розширенню напрямів 
їх діяльності, зниженню витрат, розвитку ділової активності і 
підвищенню прибутковості». 

З іншого боку,  передумовою появи банківських інновацій є 
конкуренція між банківськими та іншими фінансовими інститутами в 
умовах постійного розвитку фінансового ринку. 

У світовій практиці зазвичай виділяють наступні види банківських 
інновацій: 

 банківський продукт на нових сегментах ринку; 
 інновації як освоєння напрямів діяльності у нових сферах 

фінансового ринку; 
 нові методи управління готівкою та використання нових 

інформаційних технологій; 
 модифіковані послуги фінансового посередництва, спрямовані на 

зниження операційних витрат та більш ефективне управління 
активами та зобов’язаннями; 

 нові продукти у традиційних сегментах позичкових капіталів. 
На сьогодні найбільш розповсюдженими є такі види вітчизняних 

інноваційних банківських продуктів: 
1) мобільний банкінг – завдяки мобільному телефону можна 

здійснити більшість операцій із власними рахунками, він відкриває 
великий спектр послуг, зокрема залишок за  рахунком, платежі, перекази 
коштів, кредити однієї фізичної особи іншій тощо; як вважають експерти, 
мобільний телефон замінить пластикову картку як засіб платежу вже 
через кілька років; саме за допомогою NFC-чіпів, які вбудовані в телефон, 
буде відбуватися ідентифікація клієнта, тому зникне потреба в паспорті, 
тому що ідентифікація клієнта банком стане можливою лише за 
допомогою телефону, вже відбувається навіть за адресою електронної 
пошти клієнта; 

2) Інтернет-банкінг – ключова новація майбутнього десятиліття, яка 
сьогодні пропонується клієнтам більшістю банків; Україна входить у топ-
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10 країн Європи за кількістю користувачів, але через низьке проникнення 
в регіони все ще має значний потенціал зростання Інтернет-аудиторії в 
майбутньому; для банків це відкриває великі можливості, тому експерти 
роблять основну ставку саме на розвиток віддаленого банкінгу; 

3) «зона 24» – за допомогою цього продукту клієнт може 
самостійно керувати своїми рахунками, одержувати консультацію 
фахівця call-центру, залишати заявку на одержання послуги, записатися 
на обслуговування в будь-яке відділення банку; практично кожна «зона 
24» оснащена банкоматом, модулем поповнення готівкою CashІn, 
телефоном доступу до інформаційної служби; цей напрямок банківської 
діяльності продовжує вдосконалюватися; 

4) електронний залишок – упровадження даної послуги в касах 
банку дозволяє скоротити витрати на обіг монет, оскільки залишок менше 
однієї гривні зараховується на рахунок мобільного телефону клієнта або у 
вигляді електронного ваучера; 

5) POS-термінали в торговельних мережах – на відміну від західних 
країн, вони не призвели до глобальної революції в українському 
безготівковому просторі, однак сьогоднішні 15% безготівкових операцій з 
платіжними картками все ж таки змушують банкірів вірити в посилення 
цього тренду в найближчі п’ять років; у майбутньому POS-термінали 
будуть установлювати самі торговці, оскільки в оплату будуть 
прийматися не пластикові картки, а інформація з NFC-чіпів, вбудованих у 
телефон; тим часом термінали самообслуговування, що з’явилися кілька 
років тому, набирають популярності як у банківських відділеннях, так і за 
їхніми межами. 

Інноваційний продукт є результатом виконання інноваційного 
проекту й науково-дослідною або дослідно-конструкторською розробкою 
нової технології (у тому числі інформаційної) чи продукції з 
виготовленням експериментального зразка чи дослідної партії і відповідає 
таким вимогам: 

 він є реалізацією (впровадженням) об'єкта інтелектуальної 
власності (винаходу, корисної моделі, промислового зразка, 
топографії інтегральної мікросхеми, селекційного досягнення 
тощо), на які виробник продукту має державні охоронні документи 
(патенти, свідоцтва) чи одержані від власників цих об'єктів 
інтелектуальної власності ліцензії, або реалізацією 
(впровадженням) відкриттів; при цьому використаний об'єкт 
інтелектуальної власності має бути визначальним для даного 
продукту; 

 розробка продукту підвищує вітчизняний науково-технічний і 
технологічний рівень; 
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 цей продукт вироблено (буде вироблено) вперше, або якщо не 
вперше, то, порівняно з іншим аналогічним продуктом, 
представленим на ринку, він є конкурентоздатним і має суттєво 
вищі техніко-економічні показники. 

Ознаками  привабливості інноваційних банківських продуктів є 
висока надійність, дохідність та якість. Для  інституційних 
консервативних інвесторів, якими є  банки, важливим є оптимальне 
поєднання цих ознак, тобто таке їх співвідношення, яке забезпечує 
максимальну очікувану дохідність при заданому рівні ризиків або 
найнижчі ризики при заданій очікуваній дохідності. Водночас банківські 
продукти відзначаються наявністю, як правило, однієї або двох ознак і 
дуже рідко трьох. 

Тому з метою дотримання зазначених вище умов банки повинні 
розробляти такі інноваційні продукти, які б відповідали 
встановленим вимогам щодо підтримки надійності, дохідності й 
ліквідності вкладень. 

На наш погляд, якщо йдеться про інноваційний банківський 
продукт з використанням цінних паперів, це: 

1) гарантування повернення інвестованих коштів, тобто надійність 
вкладень, яку може забезпечити майнова застава та інші форми 
майнового забезпечення зобов'язань емітента цінних паперів; це буде 
слугувати своєрідним інструментом зниження або повного усунення 
ризику неповернення інвестованих у цінні папери коштів; 

2) гарантування дохідності за окремими інноваційними продуктами 
забезпечить встановлення доходу  за ставкою, що враховує рівень 
інфляції або зміну курсу національної валюти; 

3) підтримка ліквідності окремих інноваційних продуктів, що може 
досягатись шляхом укладання угод з емітентом цінних паперів щодо 
обов'язкового викупу цінного паперу взагалі або за настання певних 
обставин. 

Банківські інноваційні продукти можна класифікувати за різними 
критеріями, зокрема за такими: 

 суб’єкт їх придбання (інноваційні продукти фізичним, юридичним 
особам нефінансової сфери; інноваційні продукти юридичним 
особам фінансової сфери; інноваційні продукти державним 
органам та органам місцевого самоврядування); 

 платність (платні й безоплатні інноваційні продукти); 
 вартісність (дороговартісні та дешеві інноваційні продукти); 
 дохідність  (дохідні – інноваційні продукти, які приносять банку 

дохід; недохідні – не приносять банку дохід). 
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На думку багатьох науковців, банківський продукт розвивається за 
трьома фазами житттєвого циклу. 

Перша фаза циклу характеризується запуском продукту на ринку і 
швидким зростанням обсягів й продаж. Це фаза народження банківського 
продукту на ринку. 

Друга фаза життєвого циклу банківського продукту 
характеризується стабілізацією обсягів продаж і розгортанням 
конкурентної боротьби між банками за споживача. 

Третя фаза життєвого циклу банківського продукту відображає спад 
банківського продукту. Ця фаза може тривати десятки років і відображати 
певний консерватизм клієнтів і банків до звичних форм співпраці. 

Частка інноваційних послуг банків розвинених країн є досить 
високою. В Україні обсяги банківських інвестицій  в інновації становлять 
8 – 10% від загальних активів банків, що в кілька разів менше від 
європейських стандартів. Використання світового досвіду може бути 
корисним при наданні українськими банками таких інноваційних послуг: 
оцінки і управління ризиками потенційних інвесторів; депозитарних 
послуг для обслуговування процесу перерозподілу позикового капіталу у 
формі фондових операцій між різними інвесторами; фінансового 
консультування і послуг у сфері корпоративних фінансів; випуску 
боргових зобов‘язань, забезпечених активами клієнтів або експортним 
виторгом. 

До базових інноваційних послуг, які банки надають клієнтам у 
процесі організації випуску облігацій, належать: проведення аналітиками 
банку аудиту емітента; підготовка аналітичною службою банку 
документації та інформаційного меморандуму за угодою; створення 
банком та емітентом спеціалізованої компанії, яка перебуватиме під 
контролем банку, для акумуляції засобів від продажу цінних паперів і 
виплат купонного доходу; послуги комісіонера з акумуляції валютних 
надходжень; послуги агента із залучення інвестиційних ресурсів емітента 
і платіжного агента з виплати доходів інвестора; консультаційні послуги 
аналітичних служб банку з аналізу діяльності емітента. 

За останні 10 років значно зросла банківська індустрія, що надає 
інноваційні послуги. Велику роль тут відіграла сучасна технологія, яка 
сприяла переходу банків на широку автоматизацію виробництва. 

Певні особливості має процедура розробки банківських 
інноваційних продуктів. Банк може вчинити трояко: удосконалити 
існуючий продукт; розробити цілком новий (невідомий для ринку) 
продукт; розробити новий для банку, але уже відомий для ринку продукт. 
Принципово новий продукт може одразу і не принести банку доходів, але 
сприятиме нарощуванню банківської технології та індустрії, підвищенню 
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позитивного іміджу банку. Найважливіші етапи алгоритму розробки 
нових банківських інноваційних продуктів – це: розробка концепції 
банківського інноваційного продукту; формалізація та опис банківського 
інноваційного продукту; маркетингові дослідження інноваційності  
продукту; розробка, погодження та затвердження інноваційного 
продукту; впровадження інноваційного продукту. 

Сутність банківського інноваційного обслуговування полягає в 
безпосередньому контакті клієнта та банку. Однак в умовах розвитку і 
широко застосування інформаційних технологій ця ознака може 
порушуватися, наприклад, при здійсненні Інтернет-банкінгу. 

Системи доставки банківських інноваційних продуктів мають 
особливості і залежать від розміру, типу послуги, способу її надання. У 
цьому зв’язку можна виділити такі головні види систем доставки 
банківських інноваційних продуктів споживачам: універсальні 
відділення; спеціалізовані відділення; автоматизовані відділення; малі 
відділення; автоматичні касові машини; фінансові супермаркети; системи 
електронних платежів у пунктах продажу; системи, засновані на картках; 
«розумні» термінали; банківські послуги на дому; телемаркетинг. 

У системі ринкової реалізації банківських інноваційних продуктів 
важливими є особисті та неособисті комунікації. Особистий продаж 
передбачає використання індивідуальних комунікаційних каналів між 
банком та споживачем його інноваційних послуг. Основними 
інструментами особистого продажу інноваційних продуктів є: особисте 
фізичне спілкування (один навпроти одного); телефонні розмови; 
побутові контакти. 

Споживачі банківських інноваційних продуктів зіштовхують 
інтереси конкуруючих банків, що призводить до підвищення якості 
інноваційних продуктів. Сила впливу груп  споживачів на інтенсивність 
конкуренції значна за таких умов: 

 споживачі купують велику частку банківського інноваційного 
продукту і за рахунок цього можуть впливати на банк під загрозою 
зменшення обсягу купівлі цього продукту; 

 кредити становлять значну частку фінансових ресурсів 
позичальника, що робить його дуже чутливим до зміни процентної 
ставки та якості банківського інноваційного продукту; 

 висока ступінь стандартизації банківського інноваційного 
продукту скасовує перешкоди для переключення споживача на 
послуги конкурента; 

 наявна широка інформація про відповідний банківський 
інноваційний продукт; 
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 рівень комунікації споживачів інноваційних продуктів і послуг 
високий.  

Інноваційна діяльність охоплює всі аспекти господарської 
діяльності банку, включаючи як внутрішні інновації, які безпосередньо 
використовуються в межах банку (щодо нових видів банківських 
продуктів, послуг, нових методів роботи), так і зовнішні, які спрямовані 
на удосконалення чи застосування нових методів реалізації банківських 
продуктів, розробку нових маркетингових технологій, нових форм 
інвестування банками інноваційної діяльності інших підприємницьких 
структур. 

Оцінювання рівня інноваційності банківських продуктів та послуг 
 доцільно проводити, у тому числі, на основі таких показників: частки 
витрат на інноваційну діяльність, економічної ефективності інновацій, 
кваліфікації та універсальності персоналу банку. 

У системі показників, що характеризують рівень інноваційної 
діяльності банку, необхідно виділити показник частки витрат на 
впровадження інновацій  (Кін.), який пропонуємо обчислювати за 
формулою: 

 до зростання,                                          (1) 
де  Він. – витрати банку на впровадження інновацій, грн.; 
Взаг. – загальні витрати банку, грн. 
Даний показник потрібно аналізувати в динаміці та порівнювати із 

середнім рівнем по банківській системі. На підставі досліджень ми 
зробили висновок: що вищим є значення показника, то вищою є 
конкурентоспроможність банку та інноваційна складова інвестиційної 
безпеки банку. 

Нами визначено, що реалізація вибраної інноваційної політики 
вимагає значних інвестицій, а оскільки більшість вітчизняних банків 
мають обмежені власні джерела для інвестицій у інновації, значущість їх 
ефективного використання посилюється. Вважаємо, що узагальнюючим 
показником ефективності інновацій є ефект, який може бути 
економічним, науково-технічним, соціальним та екологічним. Проте всі 
ефекти в той чи інший спосіб знаходять своє відображення в кінцевих 
результатах діяльності банку – прибутках чи збитках. Рівень інноваційної 
діяльності банку також доцільно оцінювати за допомогою показника 
економічної ефективності інновацій (Кеф.ін.), який пропонуємо 
обчислювати за формулою: 
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                                         (2) 

де   – приріст прибутку банку у випадку вкладення капіталу в 
інновації, грн.; 

Він. –  інноваційні витрати банку, грн. 

Оптимальним вважаємо стан, коли П > Він., а зростання значення 
показника економічної ефективності інновацій може свідчити про 
збільшення рівня інноваційної діяльності банку. 

Важливим чинником, який впливає на інноваційність банку, є також 
кваліфікація і мобільність працівників, які здатні активно продукувати 
нові ідеї та ефективно використовувати сучасні банківські технології. До 
показників, що характеризують інноваційність банку, необхідно 
включати такі: частку працівників банку, які мають науковий ступінь, 
вчене звання і великий практичний досвід роботи. Показник кваліфікації 
(інтелектуального рівня) працівників банку пропонуємо обчислювати за 
формулою: 

 до зростання,                          (3) 
де  Чв.кв.пр. – чисельність висококваліфікованих працівників банку, 

чол.; 
ССЧ – середньоспискова чисельність працівників банку. 
На основі аналізу стверджуємо, що зростання значення 

коефіцієнта Кінт.. відображає збільшення рівня інноваційності банку. 
Реалізація стратегії банку передбачає більш ефективне 

використання трудових ресурсів банку, підтримку і розвиток 
корпоративної культури, правильний підбір і навчання співробітників 
банку. У цьому зв’язку впливовим чинником створення інноваційної 
атмосфери в банку є запровадження програми «універсального 
співробітника». У звичайному банку співробітники, як правило, 
виконують вузькоспеціалізовані завдання. Неважко помітити, що більший 
ефект, якісніше обслуговування клієнтів буде тоді, коли кожен спеціаліст 
банку буде навчений виконувати різну роботу. Зокрема, касир зможе 
прийняти заяву на відкриття рахунку, а співробітник, який займається 
кредитами, зможе пояснити сутність інвестиційного консалтингу та 
андеррайтингу. Наприклад, у японському банку службовець перші 10 – 12 
років переводиться з відділу у відділ через кожні два – три роки. 
Навчання  організовує банк, який свідомо йде на такі витрати, тому що 
хоче позбавити працівників „тунельного бачення”, дати їм можливість 
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ознайомитися з різними напрямами діяльності банку, отримати чітке 
уявлення про цілі організації. Відтак вважаємо, що особливе значення для 
гарантування інноваційності може мати показник універсальності 
персоналу (Кунів.), який рекомендуємо обчислювати за формулою: 

,                                          (4) 
де  Чпос.– кількість посад, які можуть займати працівники за 

сумісництвом; 
ССЧ – середньоспискова чисельність працівників банку, чол. 
Висновки. Інноваційна банківська діяльність – діяльність, 

спрямована на комерціалізацію накопичених сучасних  знань, технологій 
і обладнання. Результатом інноваційної банківської діяльності є нові 
 продукти і послуги  або продукти та послуги з новими якостями. 

Інноваційна банківська діяльність  пов'язана із трансформацією 
наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень 
у нові чи покращені банківські продукти та послуги, в оновлений чи 
вдосконалений банківський технологічний процес, що використовується 
у практичній діяльності, чи новий підхід до реалізації продуктів і послуг, 
їх адаптацію до актуальних вимог клієнтів. 

Об'єктами банківської інноваційної діяльності є: інноваційні 
програми і проекти; нові знання та інтелектуальні продукти; сучасне  
нове технологічне обладнання та процеси; інноваційні продукти та 
послуги; інноваційні механізми формування  ринку сучасних банківських 
продуктів та послуг. 

Оцінювання рівня інноваційності банківських продуктів та послуг 
 доцільно проводити, у тому числі, на основі таких показників: частки 
витрат на інноваційну діяльність, економічної ефективності інновацій, 
кваліфікації та універсальності персоналу банку. 
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МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ 
ВІДНОСИН УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі у правовій системі 

України посилюється роль митного законодавства як однієї з найбільш 
динамічних галузей вітчизняного права, яка суттєво впливає на 
формування нової системи правових відносин, становлення в Україні 
суверенної, незалежної, демократичної, правової держави, дієздатних 
суб’єктів зовнішньоекономічних відносин і міжнародної торгівлі. 

Мито і митні режими на сьогодні є головними інструментами 
державного регулювання рівня товарообороту через митний кордон. 
Звідси випливає роль митних режимів, зокрема як інституту і головного 
інструменту, що має виконувати завдання митного регулювання. Слід 
відзначити, що від ефективного митного регулювання залежить 
стабільність внутрішнього ринку, економічні показники та дохід бюджету 
нашої держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми. пов’язані з 
суспільними відносинами, що склалися в сучасній митно-правовій галузі. 
постійно перебувають у центрі уваги науковців, зокрема таких, як:  
О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурка, Р.А. Каложний, О.П. Рябченко, 
А. Мостовий, В.В. Філатов та інші. Важливо відзначити, що А. Мостовий 
висуває свою думку щодо розгляду проблематики митного регулювання 
науковцями, а саме: «Проблеми функцій митних режимів не є досить 
популярною темою в українській доктрині. 

Постановка завдання. Метою дослідження є: визначення позитивних 
та негативних тенденцій зовнішньоекономічної діяльності України; аналіз 
основних норм вітчизняного та міжнародного законодавства в частині 
митного регулювання; визначення ступеня ефективності митної політики та 
зовнішньоекономічного співробітництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Україна є самостійно 
незалежною державою, а отже, – самостійним суб’єктом світового 
економічного співтовариства, тому має і веде зовнішньоекономічну 
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діяльність, яка потребує державного регулювання. Таке регулювання 
здійснюється з метою захисту економічних інтересів держави, створення 
рівних можливостей для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо 
розвитку всіх видів підприємницької діяльності, заохочення конкуренції. 

Як суверенна держава, Україна самостійно створює власну митну 
систему і здійснює митну справу, яка є складовою частинкою її 
зовнішньоекономічної і зовнішньополітичної діяльності. 

Митна справа в Україні включає в себе встановлення порядку та 
організацію переміщення через митний кордон України товарів і 
предметів, обкладення митом, оформлення, здійснення контролю та 
інших заходів щодо реалізації митної політики в Україні [4]. 

Митне регулювання, згідно із Законом України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність» [8], – це регулювання питань, 
пов’язаних із встановленням мит та інших податків, що справляються при 
переміщенні товарів через митний кордон України, процедурами митного 
контролю, організацією діяльності органів митного контролю України. 

Відповідно до ст. 4 Митного кодексу України митне регулювання 
базується на таких принципах: 1) виключної юрисдикції України на її 
митній території; 2) виключної компетенції митних органів України щодо 
здійснення митної справи; 3) законності; 4) єдиного порядку переміщення 
товарів і транспортних засобів через митний кордон України; 5) 
системності; 6) ефективності; 7) дотримання прав й охоронюваних 
законом інтересів фізичних та юридичних осіб; 8) гласності та прозорості. 

Одна з найважливіших проблем, яку необхідно вирішити в митно-
тарифному регулюванні в найближчій перспективі, – це впровадження 
міжнародних норм і правил, що дасть змогу перейти до застосування 
єдиних стандартів у галузі митної справи і вирішити питання, пов’язані з 
приєднанням до міжнародних конвенцій із гармонізації та спрощення 
митних процедур, а також питання процедури спільного транзиту, що 
допоможе здійснити поетапне наближення митного законодавства і 
митних процедур, які застосовуються в Україні, до країн Євросоюзу. 

Стаття 2 Митного кодексу України визначає митну політику як 
систему принципів та напрямків діяльності держави у сфері забезпечення 
своїх економічних інтересів та безпеки за допомогою митно-тарифних та 
нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі [1].  

Сучасний економічний розвиток характеризується чіткою 
тенденцією до інтеграції національних економік, що диктується як 
закономірністю розвитку світової економічної системи в цілому, так і 
національних економік як її складників. 

Світовий ринок формується за єдиними правилами, які 
регламентують усю сукупність міжнародних економічних відносин. У 
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світовому економічному просторі функціонують національні економічні 
системи, міждержавні об'єднання, регіональні союзи, формуються зони 
вільної торгівлі, посилюється роль міжнародних угод щодо обміну 
товарів і послуг, руху фінансових ресурсів. 

Зовнішньоекономічні зв'язки на теперішній час – це об'єктивно 
обумовлена необхідність, важливий фактор економічного зростання, 
невід'ємна складова національного процесу розширеного відтворення. 
Вони дедалі більшою мірою визначають не тільки темпи і пропорції 
процесу виробництва, але й обміну та розподілу. 

Прискорюється інтернаціоналізація виробництва і науково-
технічний прогрес, який ставить все нові вимоги до якісних 
характеристик виробництва. Ускладнюються технологічні процеси 
виробництва, прискореними темпами розвиваються транснаціональні 
корпорації, дедалі більше фінансових коштів витрачається на науково-
дослідні роботи і под. Усе це потребує більшої концентрації 
капіталовкладень і збільшення місткості ринків. 

Досвід економічно розвинених країн світу показує, що головна роль 
в економічному розвитку належить конкретним учасникам економічних 
відносин, а держава покликана окреслювати рамки економічної 
активності суб'єктів господарювання, стимулюючи або стримуючи їхню 
діяльність залежно від існуючих економічних пріоритетів. При цьому 
одним з головних завдань регулювання економічної системи є 
підтримання макроекономічної рівноваги за певними показників 
економічних перетворень у суспільстві. 

Для досягнення динамічної економічної рівноваги необхідно 
оптимально поєднувати стимулювання підприємницької активності та 
регулюючу діяльність держави. Однак у міру формування досконалого 
економічного механізму як у межах кожної окремої держави, так і в 
рамках світового господарства роль державного управління економікою 
має зростати, оскільки з поглибленням інтегрування країни до світової 
системи господарювання ціна помилки навіть в окремій складовій 
економічного механізму набуває вагомої величини для суспільства. У 
зв'язку з цим актуалізується необхідність розробки нових та 
вдосконалення існуючих механізмів державного регулювання економіки 
та її сегментів, які відповідали б рівню розвитку виробничих відносин та 
продуктивних сил у країні. 

Найбільш оптимальною моделлю взаємовідносин України зі 
світовим економічним простором є політика помірного протекціонізму – 
руху в напрямку політики «вільної торгівлі» з точковим використанням 
інструментарію протекціонізму, зокрема митно-тарифних регуляторів, 
функціонування і розвиток яких пов'язані з обслуговуванням усього 
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комплексу економічних відносин, що складаються між окремими 
країнами, суб'єктами господарської діяльності та приватними особами у 
сфері міжнародних економічних відносин. 

Отже, митно-тарифні відносини пов'язані з розвитком міжнародних 
економічних відносин, які виникли внаслідок переходу від натуральної 
системи господарювання до товарно-грошових відносин. Становлення 
національних держав створило передумови для зміцнення внутрішніх 
виробничих відносин, а з розвитком останніх – і між національними 
господарствами. Подальший розвиток виробничих сил виявився як у 
збільшенні масштабів виробництва, так і в покращенні умов 
транспортування товарів, створивши можливість для розширення 
господарських, у тому числі торговельних, зв'язків між країнами. Окрім 
того, розвиток великого машинного виробництва посилив для окремих 
країн необхідність зовнішньоторговельного обміну. 

Таким чином, функціонування всієї сукупності міжнародних 
економічних відносин безпосередньо пов'язане з формуванням та 
розвитком митної системи. При цьому слід зауважити, що використання 
даного інструментарію зовнішньоекономічної політики країни 
диктується, як правило, внутрішніми потребами кожної держави в 
забезпеченні національних, насамперед економічних, інтересів. 

Відповідно до умов СОТ щодо імпортних товарів має 
забезпечуватись аналогічний режим оподаткування внутрішніми 
податками і зборами, що існує для національних товарів, тобто той же 
порядок використання податкового законодавства, правил і вимог, які 
стосуються внутрішньої торгівлі. 

Водночас слід зазначити, що зниження рівня мита зовсім не 
означає, що більшість країн світу відкрили свої торговельні кордони, 
оскільки за певних умов і низьке мито може стати суттєвим бар'єром. 

Серед багатьох сучасних концепцій міжнародної торгівлі одними із 
провідних стали концепції держави як «активної одиниці», теорія 
«стратегічної торговельної політики», їх прихильники спробували 
з'ясувати умови, за яких можливе державне втручання до сфери 
міжнародної торгівлі з метою поліпшення економічного стану країни. 
Вони виходять з того, що в умовах недосконалої конкуренції національне 
підприємство – член міжнародної олігополії – привласнює частину 
додаткових прибутків, які отримує від продажу своїх товарів іноземним 
покупцям. Щоб забезпечити це привласнення, держава повинна 
допомагати національній компанії стати членом міжнародної олігополії, 
споживачі цієї країни будуть експлуатуватися іноземними монополіями 
чи олігополіями. 

Представники стратегічної торговельної політики, відкидаючи 
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політику жорсткого контролю над імпортом і виступаючи за вільну 
торгівлю, водночас вважають за доцільне враховувати політичні реалії 
при здійсненні торговельної політики. Як справедливо зазначає 
американський економіст П. Кругман, приватні інтереси окремих 
суб'єктів господарювання можуть завдати міжнародній торгівлі більшої 
шкоди, ніж державний вплив. Він переконаний, що рішення, прийняті 
урядом країни, нададуть їй бодай мінімальні можливості отримати 
економічні переваги від зовнішньої торгівлі. 

Потребує реформування тарифна система України, яка повинна в 
результаті призвести до порівняно уніфікованої структури мита з якомога 
нижчим рівнем ставки. Іноді ця мета вступає в суперечність з іншими, у 
тому числі політичними цілями. Там, де недоцільне зниження тарифних 
ставок, пріоритетним напрямом тарифної реформи може стати усунення 
звільнень від сплати мита і введення (або підвищення) податків на 
вітчизняні товари, захищені високими тарифами на конкуруючий імпорт. 
У результаті таких заходів вирішуються суперечності, які пов'язані із 
застосуванням митних тарифів, і забезпечуються додаткові надходження 
до Державного бюджету. Введення податків дає змогу ще більше знизити 
тарифні ставки або, за необхідності, може сприяти проведенню 
структурних перетворень в економіці з огляду на стимули, що змінилися 
в період трансформування економічної системи.  

Ставки внутрішніх податків, зрозуміло, не мають перевищувати 
тарифних ставок, а також не варто стягувати, крім тарифу, ще й податок, 
оскільки це зумовить подвійне оподаткування імпорту. 

Висновки. Майбутнє української економіки, її здатність 
забезпечити прийнятні та стабільні темпи зростання значною мірою 
залежать від ефективності функціонування митно-тарифної системи, 
досконалості її механізму, який необхідно формувати, ґрунтуючись на 
викладених положеннях. 

Україна будує демократичну, соціальну, правову державу, і 
процеси, які відбуваються в суспільстві, під час налагодження 
господарських зв’язків у зовнішньоекономічних відносинах, що 
виникають і будуються на нових засадах, мають перебувати під 
державним контролем. Регулювання зовнішніх відносин з країнами на 
сьогодні має певні проблеми, які потрібно вирішити шляхом залучення 
органів влади. Важливо відзначити, що істотним для цього є 
прислухатися до думки науковців, які досліджують цю проблематику 
роками. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ВНЗ ЗА РАХУНОК 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ В ПОЛІ ГОСПОДАРСЬКИХ 
ПРАВОВІДНОСИН 

 
Вступ. Криза освіти є однією із глобальних проблем сучасності, 

вирішення якої має одне з першорядних значень для благополуччя кожної 
країни. Ця криза пов’язана, в першу чергу, зі зниженням обсягів 
фінансування вищої освіти. У зв’язку з цим, у багатьох країнах 
відбуваються зміни в методах та механізмах фінансування вищої школи. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12
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Ці зміни стосуються питань централізації й децентралізації в управлінні 
освітою, зокрема в управлінні фінансуванням освіти.  

Даними питаннями займаються як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, 
С. К. Андрейчук, І.В. Аксьонова Л. І. Антошкіна, В. В. Астахов,  

О. М. Бандурка, Н. О. Давидова, В. К. Мамутов, В. І. Семчик,  
В.В. Сиченко, Р. О. Стефанчук, О. І. Харитонова, Є. О. Харитонова,  
В. С. Щербина узагальнивши досвід яких, можна виділити наступну 
пріоритетні напрямки в децентралізації управління освітою. 

Результати дослідження. Обмеженість фінансових ресурсів для 
розвитку вищих навчальних закладів спричинена неврахуванням тієї 
обставини, що потреба в них повинна формуватися зовсім по-іншому. 
Аналіз змін в економіці свідчить, що оздоровлення освіти можливе лише 
при докорінній перебудові системи бюджетного фінансування та 
широкому залученні в галузь позабюджетних коштів [2]. 

Головними джерелами фінансування вищого навчального закладу  в 
цивільно-правовому полі здійснюються за рахунок засновників 
(державних органів влади) та/або самого вищого навчального закладу 
(перевищення прибутків над витратами з науково-дослідних і 
конструкторських робіт,  

Джерела фінансування диверсифікуються за наступними 
напрямами:  

1. встановлення плати за навчання або зборів на відшкодування 
витрат на проживання та харчування; 

2. відміна або зменшення розмірів студентських грантів і стипендій;  
3. формування спеціалізованих підприємницьких університетів; 
4. корпоратизація і приватизація державних університетів; розвиток 

непрофільної діяльності. 
На нашу думку дуже важливим напрямком децентралізації 

фінансування є передача відповідальності за значну частку видатків на 
освіту місцевим органам управління які дають змогу точніше враховувати 
кон’юнктуру ринку праці в окремих областях. 

Тобто, децентралізація бюджетного фінансування приводить до 
значної економії матеріальних і грошових ресурсів за рахунок зменшення 
кількості студентів, котрі мають потребу у гуртожитках та інших об’єктах 
соціальної інфраструктури. [4] 

Спеціалісти виділяють наступну залежність між джерелами 
фінансування ВНЗ, системами національної вищої освіти та 
організаційно-правовою формою ВНЗ, які містяться в таблиці №1.. 
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Таблиця №1 
Системи вищої освіти та фінансування за ними 

Системи вищої 
освіти 

Організаційно-правова 
форма ВНЗ 

Джерела фінансування 
вищої освіти 

Державна 
власність 

Державні установи Фінансування з державного, 
комунального бюджету 

Приватна 
власність 

Приватні установи 
Контрактна форма 

Державно-
приватне 

партнерство 

Приватні компанії під 
контролем держави 

Розподільне фінансування: 
як з бюджету так і з 
контрактної форми 

    *Джерело: складена автором на основі отриманих даних 
Економічна  ситуація  в діяльності освіти змінюється дуже швидко, 

саме через це державний бюджет не в змозі задовільнити фінансування в 
повному бути настільки мобільним. Саме тому ми вважаємо, що 
найкращим видом децентралізації фінансових потоків є надання платних 
освітніх послуг вищим навчальним закладом та за рахунок коштів 
підприємств. Оскільки  в наш час, держава не здатна фінансувати вищу 
школу на рівні розвитку, її вистачає лише на рівні підтримання раніше 
здобутих результатів, в яких вона все одно звертається до фінансування 
приватного сектору. 

Таким чином, українське освітнє спрямування потребує деяких 
корективів для того, щоб в майбутньому знайти альтернативні шляхи 
фінансування своєї діяльності та за рахунок цього віддачу високої якості 
предмету освіти. 

Висновки. Отже, одним з пріоритетних напрямків розвитку вищого 
навчального закладу є децентралізація фінансових потоків. Слід 
розвивати взаємовідносини між ВНЗ та певною групою підприємств, 
організацій для розвитку всіх видів галузей народного господарства. 

 
Список використаних джерел: 

1. Апостолова Г.В. Про наслідки використання електронної техніки 
для розвитку здібностей дитини / Г.В. Апостолова // Практична 
психологія та соціальна робота. – 2003. – № 9–10. – С. 1–3. 

2. Sychenko V. V. Mechanisms of reforming the education system in 
Ukraine / Innovations in science and education: challenges of our time / 
[collection of scientific papers; edited by Maryna Dei, Olga Rudenko]. – 
London : IASHE, 2016. – P. 41–42 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

384 
 

3. Фролов Ю. М. ВНЗ як суб’єкти адміністративно-правових відносин 
у сфері вищої освіти / Ю. М. Фролов // Форум права. – 2013. –  
№ 2. – С. 568 – 573 

4. Шевченко Л.С. Фінансування вищої освіти: диверсифікація 
джерел. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 
cyberleninka.ru/article/ n/finansirovanie-vysshego-obrazovaniya-
diversifikatsiya-istochnikov]. 

 
 

Миргородська Альона Олегівна, 
 Гавриленко Олександр Олександрович, 

студенти 3-го курсу спеціальності « Економіка і фінанси», 
Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка 

Науковий керівник: Волик Наталія Григорівна, 
ст. викладач кафедри філософії і соціально-політичних дисциплін,  

Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка 
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Вступ. Для чого людині гроші? Питання це просте, але відповідь на 
нього складна. Гроші в усі часи відігравали велику роль у соціальному 
житті. Вони були засобом купівлі, обміну, мірилом багатства тощо. Але 
люди ставились і ставляться до них по-різному. Гроші потрібні людям, 
щоб задовольняти свої потреби, але потреби людей різноманітні і 
водночас безмежні. Для когось гроші – це щастя, а для когось – засіб 
існування. 

Актуальність проблеми. Сьогодні, говорячи про успішність, 
звичайно думають про доходи. Вимірювання ефективності власного 
життя у грошовому еквіваленті стало закономірним. Глобальна економіка 
й «окремо взяте» людське життя стали в сучасному світі максимально 
фінансово залежними [1]. 

Закон прискорення історії говорить, що на кожну наступну стадію 
розвитку йде менше часу, ніж на попередню. На думку деяких учених, 
новітня історія складає всього одну тисячну частину всесвітньої історії, 
але це найбільш насичений соціальними, культурними, економічними й 
політичними подіями період. Різко скоротився інтервал часу між 
помітними змінами в соціумі. Потік інформації подвоюється кожні 20 
місяців. Важливу роль у цьому відіграє гігантський стрибок, що відбувся 
в розвитку засобів комунікацій за останні роки. Можливість здійснення 
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фінансових угод, не виходячи з дому, через Інтернет, прискорила процеси 
сучасного ділового життя в рази. А на підтримку такої швидкості, знову ж 
таки, потрібні кошти [2].  

Чим більше людина цінує фінансовий успіх, тим менше значення 
для неї мають проблеми суспільства в цілому. Людина живе в 
індивідуальному світі ілюзій, керуючись суспільними та особистими 
установками і правилами. Ще на початку XX століття одним із 
засновників макроекономіки Джоном М. Кейнсом був запропонований 
неологізм «грошова ілюзія», що описує схильність людей сприймати 
номінальну вартість грошей, а не їхню реальну купівельну спроможність 
[5]. Психологи стверджують, що в сучасному суспільстві існує тенденція 
не стільки посилення важливості грошей, скільки зростання важливості 
володіння будь-чим і схильності демонструвати рівень свого багатства. 
Сьогодні відоме філософське запитання Е. Фромма «мати або бути?» 
трансформувалося в «мати чи демонструвати» [4].  

Не важливо, скільки в людини грошей, – їх завжди буде мало, а 
важливо, чи вміє вона розумно керувати своїми потребами, тобто розумно 
витрачати власні кошти. Гроші відіграють величезну роль у житті людини, 
і люди часом готові на все, щоб їх здобути. Способів заробітку існує 
досить багато, починаючи від заробітку в Інтернеті й закінчуючи власним 
бізнесом. Яку діяльність вибрати – вирішуйте самі. А оцінивши всі свої 
можливості та досвід, швидше за все, вам не складно буде зробити свій 
вибір. 

Мета соціологічного дослідження – визначити роль грошей у 
житті сучасної молоді Полтави. 

Предмет соціологічного дослідження – ставлення молоді Полтави 
до грошей та їхньої ролі в житті. 

Об’єкт соціологічного дослідження – молодь Полтави віком від 18 
до 30 років. 

Гіпотези соціологічного дослідження. 
 Полтавська молодь є необізнаною у проблемах при плануванні 

витрат на місяць. 
 Більшість молодих людей м. Полтави має труднощі з матеріальним 

забезпеченням.  
 Гроші є причиною конфліктів у сім’ях полтавців.  

Аналіз зібраної інформації. 
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11. Яку заробітну плату Ви б хотіли отримувати? 
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14.Чи вистачає Вам заробітної плати на життя? 
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17. Хто порадив Вам теперішню роботу? 
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18. Чи часто виникають у Вас конфлікти щодо грошей? 
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Висновки. Наше соціологічне дослідження показало, що наша 

перша гіпотеза «Полтавська молодь є необізнаною у проблемах при 
плануванні витрат на місяць» повністю підтвердилася, бо тільки 15% 
респондентів планує свої витрати. 

Щодо другої гіпотези «Більшість молодих людей м. Полтави має 
труднощі з матеріальним забезпеченням», то вона теж підтвердилася, бо 
лише 17% респондентів вистачає грошей. 
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Щодо нашої третьої гіпотези «Гроші є причиною конфліктів у 
сім’ях полтавців», то вона підтвердилася лише наполовину з огляду на 
відповіді: «ні» – 3% та «іноді» – 49%. 

Отже, ми можемо зробити висновок про те, що молоді полтавці 
розуміють,  що самі по собі гроші не настільки важливі. Найголовніше – 
це можливість залишатися «Людиною» у будь-якій ситуації.  

Рекомендації. 
1. Державі потрібно більше уваги приділяти працевлаштуванню 

молоді. 
2. Молоді міста Полтави слід обирати професію, яка приносила б 

задоволення та бажаний дохід. 
3) Молоді міста Полтави варто планувати свої витрати на рік, щоб 

зменшити зайві та небажані витрати. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Постановка проблеми. Правильна організація оплати праці не 

лише створює ефективні стимули до праці, підвищення її якості, 
продуктивності та підвищення на цій основі ефективності виробництва, а 
й безпосередньо впливає на соціально-економічний розвиток країни та 
значною мірою визначає рівень життя її населення. 

Ефективність праці значною мірою визначається діючою системою 
оплати праці. Заробітна плата, як соціально-економічна категорія, з 
одного боку, є основним джерелом грошових доходів працівників, тому її 
величина значною мірою характеризує рівень добробуту всіх членів 
суспільства. З іншого боку, її правильна організація зацікавлює 
працівників до підвищення ефективності виробництва, а відтак, 
безпосередньо впливає на темпи й масштаби соціально-економічного 
розвитку країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організація оплати 
праці – це одна з найболючіших проблем трудових відносин. Від її 
оптимального вирішення багато в чому залежить не лише рівень оплати 
праці працівників, але й результати господарської діяльності 
підприємства загалом. Питання проблеми організації оплати праці та 
шляхи її вдосконалення в умовах ринку широко вивчали багато вчених, 
серед яких М.П. Войнаренко [2], О.В. Герасименко [3], Ю., Г.В. Осовий 
[6], І.І. Парфьонова [7] та ін. Ці вчені дослідили практику організації 
оплати праці працівників виробничої та бюджетних сфер, управлінських 
структур державної влади, у тому числі зміни в системі організації оплати 
праці та матеріального стимулювання цих категорій. Вони запропонували 
також нові підходи до оплати праці, напрями вдосконалення діючих 
підходів в організації оплати праці з урахуванням розвитку економіки, 
змін у господарській діяльності. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка методичних 
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основ та рекомендацій щодо побудови тарифної системи на 
підприємствах. Для цього необхідно, враховуючи передовий вітчизняний 
та зарубіжний досвід, на основі використання прогресивних форм і 
систем оплати праці розробити нові методологічні підходи до організації 
оплати праці на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних умовах на 
підприємствах застосовуються різні форми й системи оплати праці, але 
найбільше поширення отримали три форми оплати праці – відрядна, 
погодинна і тарифна. 

Згідно зі статтею 96 Кодексу законів України про працю основою 
організації оплати праці є тарифна система оплати праці, яка складається 
з тарифних сіток, тарифних ставок, схеми посадових окладів і тарифно-
кваліфікаційних характеристик [1]. 

Основою організації оплати праці є тарифна система оплати праці, 
яка включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і 
тарифно-кваліфікаційні характеристики. Тарифна система оплати праці 
використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а 
працівників – залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. 
Вона є основою формування та диференціації розмірів заробітної плати. 

Заробітна плата – один з найважливіших засобів підвищення 
зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, 
це один з основних стимулів та мотиваторів праці.  

Як показав огляд ринку заробітних плат і компенсацій в Україні, 
проведений міжнародною консалтинговою компанією в галузі управління 
«Hay Group», загальні підходи до оплати праці персоналу вітчизняних 
підприємств стали наближатися до міжнародних. Що дуже важливо, 
результати і продуктивність були основними факторами для ухвалення 
рішення щодо збільшення окладу. 

Дедалі більше організацій проводять підвищення заробітних плат 
менеджерам і фахівцям частіше, ніж керівництву. Головним критерієм 
перегляду заробітних плат стала продуктивність. Багато компаній 
проводять підвищення з огляду на показники продуктивності та 
ефективність праці. Їхня мета – утримувати й мотивувати 
високоефективних і ключових співробітників, застосовуючи системи 
підвищення заробітних плат на основі індивідуальних результатів. 
Відповідно до загального акценту на підвищенні продуктивності число 
компаній, які проводять підвищення заробітних плат на основі рівня 
інфляції або стажу, протягом останніх років постійно зменшується. 
Збільшення рівня заробітної плати залежить від категорій співробітників. 

Зі збільшенням ваги посади преміювання стає щорічним. Більше 
85% компаній визначають розмір бонусу на підставі індивідуальних 
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результатів. Практика, що найбільше часто зустрічається, – визначення 
розміру бонусу – ґрунтується на рівні твердого окладу. Інші системи 
включають алгоритм для розрахунків бонусу з огляду з індивідуальні 
результати співробітника, результати роботи компанії в цілому, а також 
індивідуальні результати співробітників і виплати, що не залежать від 
твердого окладу. 

Оцінка системи оплати праці необхідна для аналізу її ефективності, 
здатності приносити додану вартість і відповідності існуючої майбутнім 
потребам підприємства. Ревізія повинна включати оцінку думок про 
систему оплати праці основними користувачами й тими, на кого вона 
впливає. Це призводить до виявлення сильних і слабких сторін та оцінці 
того, що має бути зроблене й чому. 

Процедури, пов'язані з оплатою праці, – це, по суті, процедури 
управління винагородою. Вони необхідні для того, щоб здійснювати й 
відстежувати впровадження політики управління винагородою. Вони 
включають методи встановлення оплати при призначенні на посаду або 
просуванні, а також усунення аномалій. 

Відповідальність за оплату праці припускає удосконалення та 
приведення у відповідність повноважень і відповідальності менеджерів за 
ухвалення рішень з оплати праці й розподілу винагород між 
працівниками свого підрозділу. Повна передача повноважень має на 
увазі, що рішення менеджерів з підвищення зарплати не переглядаються й 
не обговорюються у випадках, коли вони залишаються в рамках бюджету 
їхніх підрозділів. 

Інформування працівників полягає в тому, що системи винагороди 
працівників є відкритою для працівників інформацією про те, що 
вважається важливим для організації при оцінці виконання людьми їхніх 
обов’язків. Вони передають два повідомлення – як ми оцінюємо ваш 
внесок , скільки ми за нього платимо. Отже, важливо повідомити всіх 
працівників: колективно – про політику і практику виплати винагороди в 
організації, індивідуально – про те, як ця політика впливає на них 
особисто – у даний момент і в майбутньому.  

При розробці удосконалених систем оплати праці персоналу 
підприємства, на наш погляд, найбільш логічно дотримуватися таких 
рекомендацій. 

По-перше, важливо не перетворити оплату праці на просту 
соціальну виплату, що не залежить від внеску працівника. Отримання 
заробітної плати у вигляді соціальної виплати дискредитує всю систему 
мотивації праці, демонструє абсолютну нездатність підприємства до 
розвитку і є сигналом для персоналу про необхідність пошуку нового 
місця роботи. 
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По-друге, індексація заробітної плати по можливості повинна 
максимально компенсувати зростання цін. Це дозволяє зберегти 
стимулюючу роль заробітної плати. 

По-третє, будь-яке скорочення індивідуального результату праці 
має супроводжуватися зниженням зарплати. 

По-четверте, заробітна плата має забезпечувати соціальну 
захищеність працівників, тобто рівень оплати повинен забезпечувати 
нормальне відтворення робочих дій відповідно до кваліфікації. Соціальна 
захищеність полягає також і в тому, щоб були надані всі можливості для 
зростання індивідуальної заробітної плати за рахунок підвищення 
особистих результатів праці. 

По-п’яте, необхідно чітко встановити відповідність між об'ємом 
витрат праці й розміром його оплати в конкретних умовах. 

По-шосте, велику увагу в удосконалюванні оплати праці слід 
приділяти преміюванню. Розроблені на підприємствах системи 
преміювання можуть бути націлені на стимулювання зростання виробітку 
або на обмеження цього зростання (регресивні системи преміювання). 

Висновки з проведеного дослідження. Нові підходи до системи 
оплати праці передбачають відмову від традиційних погодинних систем 
або оплати за коефіцієнтом складності і под., а також їх заміну на оплату 
праці, що складається з двох компонентів – базової ставки і додаткових 
стимулюючих виплат, які залежать від індивідуальних результатів або 
ефективності роботи підрозділу (компанії). 

Найгостріше проблеми матеріального стимулювання виявляються 
на малих і середніх підприємствах, де практично всі працівники 
виконують часом кілька різних за характером функцій, відповідають за 
вирішення відразу кількох завдань. Вони непогано знають про ринкову 
ситуацію з оплатою аналогічних фахівців і хочуть отримувати за свою 
працю справедливу і виправдану, на їхню думку, заробітну плату. 

Однією із принципових вимог до систем оплати на підприємствах є 
те, щоб вони забезпечували рівну плату за рівну працю. Це, у свою чергу, 
вимагає, щоб показники, що використовуються для обліку результатів 
праці, давали можливість оцінити як кількість, так і якість праці 
найманих працівників і встановити відповідні цим показниками норми 
кількості та якості праці. Одна з найважливіших проблем організації 
заробітної плати знайти механізм зацікавленості працівників, здатний 
забезпечити максимально тісний взаємозв'язок їхньої заробітної плати з 
фактичним трудовим внеском. 

У кожної організації є свої особливості, залежно від яких повинна 
розроблятися система оплати праці. На кожному підприємстві можна 
розробити оптимальну схему нарахування заробітної плати. Але при 
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розробці систем оплати необхідно вирішити два основні завдання. По-
перше, кожна система має спрямувати зусилля працівника на досягнення 
таких показників трудової діяльності, які забезпечать отримання 
необхідного роботодавцеві виробничого результату – випуску потрібної 
кількості конкурентоспроможної продукції з найменшими витратами. По-
друге, кожна система оплати повинна надавати працівникові можливість 
для реалізації наявних у нього розумових і фізичних здібностей, 
дозволяти йому домагатися в робочому процесі повної самореалізації як 
особистості. 
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НОВІТНІХ ПОСЛУГ  
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку сфери банківських 

послуг, що проходить в умовах загострення конкуренції і кризових явищ 
на світовому грошово-фінансовому ринку, характеризується такими 
основними тенденціями, як: зростання обсягу та різноманітності 
банківських послуг; упровадження нових послуг як для населення, так і 
для підприємств; підвищення значення новітніх технологій у цьому 
процесі. Таким чином, комерційні банки, як повноцінні учасники ринку, 
вимушені самі виступати ініціаторами своїх новітніх процесів. За таких 
умов функціонування інновацій для вітчизняних комерційних банків є не 
тільки критерієм оцінювання конкурентоспроможності, а й умовою 
виживання на ринку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання банківських 
інновацій, зокрема новітніх банківських послуг, висвітлюється у працях 
учених О. Васюренка, А.Єпіфанова, А. Пересади, С. Єгоричевої. Серед 
зарубіжних авторів вагомий внесок у розробку цього питання внесли  
М. Бітнер, Н. Вудкок, Я. Гордон, Ж. Ламбен, М. Стоун та інші. Проте 
питання розвитку новітніх послуг комерційних банків України потребує 
детальнішого вивчення на сучасному етапі розвитку національної 
економіки. 

Мета дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні 
перспектив розвитку новітніх послуг комерційних банків України та 
особливостей їх функціонування у класифікації банківських послуг на 
основі вивчення теоретичних аспектів досліджуваної проблематики. 

Основна частина. Пріоритетний розвиток банківської системи та 
становлення інших кредитно-фінансових інститутів відіграє ключову 
роль у формуванні економічного розвитку держави. Зокрема, для 
успішного функціонування комерційних банків та їх позиціонування на 
ринку необхідно чітко сформувати та управляти системою банківських 
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послуг. Комерційні банки не лише надають послуги, які є спільними і 
чітко визначеними для їх діяльності, а й упроваджують елементи новітніх 
послуг, що розвиваються в банківській системі. Це дозволяє розширити 
коло послуг комерційних банків та клієнтів та визначити пріоритетність 
їх розвитку з точки зору економічних перспектив. 

Вітчизняні комерційні банки використовують кредитно-депозитні і 
карткові програми, розрахунково-касові і валютні послуги, зарплатні 
проекти, тобто стандартний пакет банківських послуг. Проте на даний час 
упроваджується і спектр новітніх інноваційних послуг у комерційних 
банках. Саме це є поштовхом для боротьби вже не просто за визначений 
сегмент клієнтів, а за кожного конкретного споживача комерційних 
банків [4]. 

Така політика комерційних банків  значно посилює значущість 
розробки і впровадження нових інноваційних банківських послуг для 
задоволення запитів клієнтів і, у свою чергу, сприяє утриманню 
конкурентних позицій комерційного банку на ринку банківських послуг. І 
саме впровадження цих послуг надає можливість комерційному банку 
виокремити себе як сучасний та залучити нове коло споживачів 
банківських продуктів. 

Отже, для того, щоб визначити роль новітніх банківських послуг в 
системі банківських продуктів, варто розглянути визначення банківської 
послуги та їх класифікацію. 

Закон України «Про фінансові послуги і державну регуляцію ринків 
фінансових послуг» від 12 липня 2001 року визначає фінансову послугу 
як «операції з фінансовими активами, які здійснюються на користь третіх 
осіб за власний рахунок або за рахунок цих осіб, а у випадках, 
передбачених законодавством, – і за рахунок залучених від інших осіб 
фінансових активів з метою здобуття прибутку або збереження реальної 
вартості фінансових активів» [1]. Таким чином, даний Закон визначає 
поняття «послуга» через поняття «операція». 

Щодо банківських послуг, то в сучасній практиці донині немає 
єдиного підходу до класифікації банківських послуг. 

Найбільш поширеним є підхід, за яким банківські послуги 
класифікують за такими ознаками [4]. 

1. Залежно від специфіки банківської діяльності: специфічні 
банківські послуги (традиційні); неспецифічні банківські послуги 
(нетрадиційні). 

2. Залежно від плати за надані операції і послуги: платні; неплатні. 
3. Залежно від порядку формування і розміщення фінансових 

ресурсів банку: активні; пасивні. 
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4. Залежно від суб’єктів, яким надаються банківські послуги: для 
юридичних осіб; для фізичних осіб. 

5. Залежно від руху матеріальних продуктів: пов’язані з рухом 
матеріального продукту; чисті банківські послуги. 

Традиційні банківські послуги поділяють на три типи виконуваних 
послуг: 1) депозитні; 2) кредитні; 3) касово-розрахункові. 

Нерідко банківські послуги поділяють на: 
 посередницькі (посередництво в отриманні клієнтом позички, 

посередництво в операціях із цінними паперами, валютою, 
майном); 

 консультаційні (як правило, цей вид послуг перебуває в тісному 
контакті з іншими операціями, а саме кредитними, лізинговими та 
іншими; плата за консультацію враховується у складі плати за 
основний вид операції, що супроводжується консультацією); 

 інформаційні: 
а) одержання, тобто набуття, придбання, накопичення відповідно до 

чинного законодавства задокументованої або публічно оголошуваної 
інформації громадянами, юридичними особами, державою; 

б) використання інформації – задоволення інформаційних потреб 
юридичних і фізичних осіб; 

в) поширення інформації; 
г) зберігання інформації. 
До відомих новітніх послуг комерційного банку можна віднести: 

гарантії та поручительства; трастові послуги; факторингові послуги; 
послуги форфейтингу; лізингові послуги. 

Комерційні банки виконують послуги зі збереження цінностей: 
надають в оренду сейфи клієнтам, здійснюють операції зі збереження 
цінних паперів з одночасним отриманням з них доходу, погашення 
облігацій із закінченим строком дії, обміну цінних паперів, їх купівлі та 
продажу, отримують кошти за заставними листами [3]. 

Проте, незважаючи на такий широкий спектр банківських послуг, 
як традиційних,так і новітніх, нікого здивувати їхнім використанням уже 
неможливо. Адже із стрімким розвитком економічної системи 
комерційний банк повинен пропонувати і використовувати у своїй 
діяльності набагато більше можливостей упровадження сучасних 
інновацій та технологій з метою забезпечення розширення кола клієнтів 
та виокремлення своїх послуг на банківському ринку. 

Отже, комерційним банкам необхідно вводити у свою роботу 
новітні послуги як для забезпечення переваг в конкуренції, так і для 
власного фінансового розвитку. 
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Чітких ознак виділення традиційних чи нетрадиційних послуг 
комерційних банків немає. Адже підґрунттям більшості нетрадиційних 
послуг є традиційні. А нетрадиційні послуги, у свою чергу, є для окремих 
комерційних банків звичайними та такими, що не виділяються в окремі 
новітні. 

Залежно від впливу на поведінку споживачів для тих комерційних 
банків, які використовують новітні послуги, вони поділяються на 
адаптивні, функціональні та фундаментальні інновації. Зокрема, 
адаптивні інновації мають на меті мінімізацію змін у продукті чи послузі і 
не вимагають ніяких змін у поводженні споживачів; функціональні 
інновації припускають збереження функції послуги, але характер 
реалізації функції змінюється; фундаментальні мають на меті реалізацію 
нової концепції чи ідеї, у результаті якої виникають нові функціональні 
можливості [2]. 

Кожна з цих інновацій формує ту чи іншу інноваційну послугу 
комерційного банку, яка має ті чи інші особливості та характерні ознаки. 

Зупинимося детальніше на аналізі певних новітніх послуг та 
програм комерційного банку. 

За сучасних умов у банківській практиці почали упроваджуватися 
нові технології в банківському обслуговуванні клієнтів – систему 
дистанційного банківського обслуговування. Комерційні банки надають 
клієнтам такі послуги, як проведення банківських операцій удома 
(“homebanking”), в офісі тощо, повсюди, де це зручно клієнту. На сьогодні 
виділяють чотири основні різновидності віддаленого банкінгу: 

1) телефонний банкінг, коли за допомогою мобільного телефону 
можна виконати безліч банківських операцій ; 

2) відеобанкінг – телеміст, який працює між клієнтами і 
комерційним банком, за допомогою спеціальних пристроїв, обладнаних 
телемоніторами, клієнт може поспілкуватися зі службовцем комерційного 
банку і здійснити необхідні операції; 

3) Інтернет-банкінг, коли клієнти використовують цю систему для 
управління банківськими рахунками; 

4) РС-банкінг, коли доступ до рахунка комерційного банку 
здійснюється за допомогою персонального комп’ютера; вУкраїні ця 
система відома як «Банк-клієнт», яка дає можливість комерційному банку 
продавати, а клієнту отримувати максимальний спектр банківських 
послуг; у перспективі таке обслуговування клієнтів комерційними 
банками стане основною формою банківських послуг. 

До новітніх послуг комерційних банків, які варто проаналізувати, 
належать такі, як: торговий еквайринг; факторинг; центри 
самообслуговування. 
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Еквайринг – це банківська послуга, яка дає змогу торгово-сервісним 
підприємствам приймати в оплату за свої товари та послуги банківські 
платіжні картки (Visa, Visa Electron, Eurocard/MasterCard, Maestro, American 
Express). Безготівкові розрахунки здійснюються за допомогою спеціального 
обладнання, що засвідчує інформацію з платіжних та кредитних карток. Крім 
того, існує Інтернет-Еквайринг – прийом до оплати платіжних карток через 
мережу Інтернет із використанням спеціально розробленого та надійно 
захищеного WEB-інтерфейсу, що дозволяє здійснити розрахунки в будь-який 
час та в будь-якому місці за наявності комп’ютера, підключеного до мережі 
Інтернет. До переваг даної послуги для клієнтів можна віднести  зручність у 
використанні, автоматичну конвертацію, захищеності коштів від можливих 
пограбувань. 

Наступною послугою є факторинг. Факторинг – комплекс 
обслуговування, який складається з фінансування та сервісу. 

Фінансування – це оплата документів, що підтверджують 
відвантаження товарів покупцеві на умовах відстрочки платежу. Сервіс 
полягає в управлінні дебіторською заборгованістю, що включає такі 
послуги, як юридичне супроводження оформлення документів на 
постачання товарів та надання послуг, контроль своєчасності оплати 
дебіторської заборгованості, роботу з дебітором постачальника з питань 
несплати (без порушення стосунків між ними та з урахуванням інтересів 
постачальника) та інше. 

Переваги факторингу такі: фінансування поставок товарів або 
надання послуг не вимагає оформлення застави і страхування; контроль 
своєчасності оплати товарів та послуг здійснюється покупцем згідно з 
контрактом; існує можливість надання відстрочки платежу своїм 
клієнтам. 

На сьогоднішні більшість операцій переводиться на роботу 
готівкових та безготівкових банкоматів. Їх сукупність становить мережу 
центрів самообслуговування. 

Центр самообслуговування – це мінівідділення зі встановленими 
банківськими терміналами самообслуговування. Вони дають можливість 
клієнтам комерційного  банку – власникам платіжних карток Visa або 
MasterCard виконувати широкий спектр банківських операцій самостійно, 
не звертаючись до працівників відділень, зокрема поповнювати депозит, 
погашати кредити, сплачувати рахунки, здійснювати перекази між 
картками, вносити готівку на рахунок тощо. 

Ще однією послугою, яку можна виділити в інновації, є кеш-
менеджмент (від англ. cash – готівкові кошти). Це система управління 
грошовими потоками та залишками на рахунках юридичних осіб з метою 
їх оптимізації, яка також включає заходи щодо розвитку розрахунково-
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платіжних технологій. Кеш-менеджмент – комплекс послуг, які 
пропонують комерційні банки, що дозволяє клієнтам зменшити витрати й 
ефективно управляти своїми фінансовими потоками. Як правило, він 
включає кілька складових: управління банківськими рахунками, 
ліквідністю, розрахунково-касове обслуговування, управління 
процентною ставкою, електронний банкінг і різні інформаційні сервіси. 
На російському й українському ринках кеш-менеджмент почав 
розвиватися кілька років тому. 

Основною перевагою використання даної послуги є те, що надання 
цієї послуги дозволить отримати конкурентну перевагу над іншими 
комерційними банками та дозволить використовувати комплексний 
підхід до обслуговування великих клієнтів. 

Кеш-менеджмент у сучасних умовах протиставляється 
традиційному розрахунково-касовому обслуговуванню та дозволяє 
централізовано управляти грошовими потоками великих суб’єктів 
господарювання. 

Щодо перспективного розвитку напряму банківських послуг, то 
можна виділити надання соціально орієнтованих банківських послуг (або 
socialbanking – соціальний банкінг). Сьогодні це – інноваційна активність 
комерційних банків, спрямована на впровадження продуктів і послуг, що 
сприяють забезпеченню стабільного та безпечного соціально-
економічного розвитку суспільства. Це можливо шляхом кредитування 
проектів, які принесуть суспільну користь, або кредитування фізичних 
осіб на купівлю екологічного авто за значно нижчими відсотковими 
ставками (актуально для країн ЄС), фінансують побудову «екологічного» 
житла тощо. Створення соціально орієнтованих інновацій відкриває для 
комерційних банків унікальні можливості позиціонування на ринку і 
позитивно впливає на імідж кредитних установ. Зокрема, велика увага в 
даних соціально орієнтованих банківських послугах приділяється 
збереженню навколишнього середовища. Наприклад, комерційні банки, 
які користуються даними послугами, не кредитують клієнтів, які можуть 
провадити екологічно небезпечну діяльність чи таку, яка може завдати 
шкоди навколишньому середовищу. 

Оскільки сучасні технології використовуються в роботі 
комерційних банків, при їх створенні їм мають бути притаманні 
«стратегічний ефект» приросту клієнтської бази, зацікавлення значущих 
персон, зменшення витрат на здійснення банківських операцій за 
оптимального рівня операційного ризику й операційних затрат. 

Інноваційною технологією, яка вже сьогодні проходить 
випробування, можна назвати безпровідну технологію NFC (Near Field 
Communication). NFC можна дослівно перекласти як «зв’язок у 
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ближньому полі», в основі якого лежить використання ідеології передачі 
даних радіоканалом на короткій відстані. NFC працює за аналогією з WI-
FI i Bluetooth. Boнa забезпечує зручну, надійну та захищену передачу 
даних радіоканалом на короткі відстані між різними електронними 
пристроями [2]. 

Найпоширенішими у світі пристроєм із NFC-інтерфейсом сьогодні 
є мобільні телефони. Ці телефони можна використовувати як банківську 
пластикову картку для роботи з банкоматами. Клієнт ставить телефон 
біля банкомату, який ідентифікує особу власника телефону і зчитує 
інформацію прямо з нього. Однією із найголовніших переваг 
використання таких телефонів є те, що вони можуть зберігати 
інформацію про кілька банківських карток, що дозволяє споживачу не 
носити з собою пачку пластикових карток. На сьогоднішні NFC-
технології вже активно використовуються в Японії. 

Висновки. Ефективність діяльності та конкурентоспроможність 
будь-якого комерційного банку більшою мірою забезпечується 
упровадженням таких новітніх послуг комерційних банків, як факторинг, 
торговий  еквайринг, центри самообслуговування, кеш-менеджмент, 
соціально орієнтовані послуги та використанням інноваційних 
технологій. Перевагами їх використання є зменшення часу 
обслуговування клієнтів, можливість клієнтів управляти своїми 
операціями, полегшення роботи працівників комерційного банку, 
розширення кола клієнтів, забезпечення переваг над конкурентами та 
інші. Основним недоліком їх використання є саме впровадження даної 
інновації в дію та значні матеріальні витрати на їх забезпечення. Та, 
попри мінуси цих послуг, комерційний банк повинен вносити їх у спектр 
своїх послуг з метою свого фінансового розвитку та розвитку програми 
менеджменту своєї діяльності. 
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ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Постановка проблеми. Україна знаходиться на етапі 

удосконалення ринкових умов господарювання, що вимагає докорінних 
змін у функціонуванні господарського механізму та гармонізації інтересів 
усіх зацікавлених сторін. Від того, наскільки ефективно 
використовуються наявні засоби праці, від їх відповідності сучасному 
етапу розвитку НТП залежать і загальні результати роботи підприємства, 
створення принципово нових підходів до управління підприємством у 
цілому та основними засобами зокрема. 

Ринкова економіка стимулює підприємства до впровадження нової 
техніки та технологій, розширює можливості щодо використання нових 
фінансових інструментів та механізмів, проте на практиці виникає 
проблема щодо реальності їх застосування. Перш за все це обумовлено 
повною відсутністю або нестачею власних обігових коштів, низькою 
ліквідністю активів, застарілою матеріально-технічною базою, на 
утримання якої витрати перевищують наявні прибутки, та, звичайно, 
недосконалою законодавчою базою, що тією чи іншою мірою 
регламентує діяльність підприємств. Саме тому особливо актуальними є 
дослідження проблемних питань обліку і аудиту основних засобів 
підприємств і напрямків його удосконалення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у 
дослідження та розвиток бухгалтерського обліку та аудиту основних 
засобів зробили М. Білуха, М. Білик, Ф. Бутинець, В. Гавриленко,  
С. Голов, Л. Городянська, А. Герасимович, Н. Дорош, В. Казмирчук,  
Л. Кіндрацька, Д. Костюка, Л. Нападовська, Г. Нашкерска, А. Озеран,  
О. Петрик, Т. Писаревська, В. Рудницький, Я. Савченко, В. Сопко,  
Н. Ткаченко, В. Усач, Г. Чумаченко та інші. Проте, незважаючи на 
великий спектр проведених досліджень та значні науково-практичні 
напрацювання, на сьогодні лишається низка питань у сфері організації 
обліку та аудиту основних засобів, які потребують подальших 
досліджень. Так, зокрема, досі немає єдиного трактування сутності 
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аудиту розрахунків, не виокремлено окремих етапів та процедур 
організації обліку й аналізу на підприємствах, не до кінця розкриті 
особливості їхніх методик тощо. 

Мета статті – дослідження основних методологічних аспектів 
обліку і аудиту основних засобів на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Протягом багатьох 
років питання сутності основних засобів та їхньої ролі в інноваційному 
розвитку підприємницької діяльності не втрачає своєї актуальності. Серед 
науковців тривалий час відбувалися дискусії щодо застосування терміна 
«основні фонди» до засобів праці. Введення Податкового кодексу зняло 
ці питання, і засоби праці стали існувати як економічна категорія 
«основні засоби», що узгодило існуючі розбіжності в понятійному  
апараті.  

Методологічні засади бухгалтерського обліку та розкриття у 
фінансовій звітності інформації щодо основних засобів регламентується 
П(С)БО 7 «Основні засоби», а податковий облік здійснюється відповідно 
до Податкового кодексу України.  

Згідно з Податковим кодексом України основні засоби – це 
матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин, наданих у 
користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених 
капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, 
бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не 
перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і 
нематеріальних активів), що призначаються платником податку для 
використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких 
перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним 
або моральним зносом, та очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один 
рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) [1]. 

П(С) БО 7 «Основні засоби» визначає, що основні засоби – це 
матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у 
процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в 
оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-
культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо 
він довший за рік) [2]. 

Отже, податкове законодавство, на відміну від П(С)БО 7 «Основні 
засоби», встановлює вартісні критерії приналежності  об’єктів до 
основних засобів. 

Формування первісної вартості основних засобів залежить від 
витрат, що здійснюються для приведення основного засобу до стану, 
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придатного для використання. Перелік таких витрат залежить від того, 
яким шляхом основні засоби надходять на підприємство. Усі витрати, що 
підприємство здійснює при надходженні основних засобів, акумулюються 
на відповідних рахунках [3, с. 304]. 

Облік основних засобів на підприємствах складається з таких 
частин: введення в експлуатацію об’єктів основних засобів; поліпшення 
та ремонту об’єктів основних засобів; ліквідації об’єктів основних 
засобів; нарахування амортизації основних засобів. 

Первинний, синтетичний та аналітичний облік основних засобів в 
основному відповідає вимогам, але система бухгалтерського обліку 
потребує певного вдосконалення. На більшості підприємств не завадило б 
посилити контроль за збереженням та використанням основних засобів, а 
також контроль за документальним оформленням операцій з ними [4]. 

З огляду на наведенні проблеми ведення обліку основних засобів 
слід запропонувати шляхи його вдосконалення. Організацію обліку 
основних засобів потрібно будувати з урахуванням таких основних 
факторів: 1) довготривалого терміну використання об’єктів, протягом 
якого їх необхідно обліковувати; 2) технічно складної та 
багатокомпонентної будови, яку необхідно детально відображати в 
облікових регістрах; 3) необхідності проведення ремонтів, реконструкції, 
модернізації основних засобів, що призводить до зміни їх первісних 
характеристик, які потрібно своєчасно відображати в регістрах обліку;  
4) цінність об’єктів, що вимагає адекватної організації процесів їх 
приймання, списання, а також обліку наявності, які б забезпечували їх 
цілісність і збереження в робочому стані. Збереження приватної 
власності, унеможливлення крадіжок майна, руйнування об’єктів є 
основними проблемами, що постійно постають перед суб’єктами 
господарювання. 

Для ведення синтетичного обліку основних засобів Планом 
рахунків передбачені рахунок 10 «Основні засоби», рахунок 11 «Інші 
необоротні матеріальні активи» та їх субрахунки. За дебетом рахунку 10 
«Основні засоби» та 11 «Інші нематеріальні активи» відображають: 
надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних 
засобів на баланс підприємства, які обліковують за первісною вартістю; 
суму витрат,  яка пов'язана з поліпшенням (модернізацією, модифікацією, 
добудовою, переобладнанням, реконструкцією тощо), що зумовлює 
збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від 
використання об'єкта; суму дооцінки вартості об'єктів основних засобів 
тощо. 

За кредитом рахунку 10 «Основні засоби» відображають вибуття 
основних засобів унаслідок продажу, безоплатної передачі або 
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невідповідності критеріям визнання активом, у разі часткової ліквідації 
об'єкта основних засобів, суми уцінки і зменшення корисності основних 
засобів тощо. 

Для обліку зносу основних засобів передбачено рахунок 13 «Знос 
(амортизація) необоротних активів», відповідно, на субрахунках 131 
«Знос основних засобів» і 132 «Знос інших необоротних матеріальних 
активів». За дебетом рахунку 13 «Знос (амортизація) необоротних 
активів» відображають: витрати на виробництво або загальновиробничі 
витрати; витрати на збут; витрати на дослідження й розробки; 
адміністративні витрати; інші витрати операційної діяльності. 

Організація обліку основних засобів повинна бути цілісною, 
єдиною системою взаємопов’язаних, взаємоузгоджених способів і 
методів обліку, які охоплюють увесь комплекс облікових процедур з 
виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, 
зберігання та передачі інформації, тому основними шляхами її 
удосконалення визначені наступні [5]: 

1. вибір оптимальної за складом і обсягом облікової інформації, яка 
забезпечить реалізацію тих завдань, що поставлені перед обліком 
основних засобів; 

2. розробка та запровадження раціональних схем документообігу, що 
дозволяли б своєчасно виконувати поставлені завдання за 
мінімальних витрат трудових, матеріальних та фінансових 
ресурсів. 

3. удосконалення змісту та складу носіїв інформації з обліку 
основних засобів, оскільки окремі графи типових форм первинних 
документів втратили свій зміст і на підприємствах не 
використовуються, а саме: код норми амортизаційних відрахувань, 
джерело придбання, дата початку сплати за основні засоби; 

4. повна комп’ютеризація обліку основних засобів, що є необхідністю 
оперативного одержання відомостей про рух основних засобів, 
своєчасного та правильного розрахунку сум амортизації, 
визначення зносу відповідно до встановлених норм тощо. 

Основні засоби є основною складовою матеріально-технічної бази 
підприємств, а тому проведення аудиту даних активів – надзвичайно 
важливе і складне завдання. На відміну від бухгалтерського обліку і 
внутрішнього контролю, які здійснюють у межах підприємства його 
працівники, аудит (зовнішній) є контрольною діяльністю, яку здійснюють 
на підприємстві незалежні суб'єкти господарювання – аудитори. 

Аудитор зобов'язаний вести документацію справ, які стосуються 
прийнятих рішень за результатами проведеної аудиторської перевірки і 
які, у свою чергу, буде покладено в основу аудиторського висновку. 
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Записи і висновки аудитора за кожним розділом аудиторської програми 
фіксуються в робочій документації і є тим фактичним матеріалом, котрий 
використовує аудитор у процесі підготовки й обґрунтування 
аудиторського звіту керівництву клієнта. 

Документальне оформлення аудиторської перевірки регламентує 
Міжнародний стандарт № 230 "Документація". У цьому нормативі 
викладено приблизний зміст і порядок оформлення та зберігання робочої 
документації аудитора. Робочі документи – це записи, за допомогою яких 
аудитор фіксує проведені процедури перевірки, тести, отриману 
інформацію і відповідні висновки, які здійснюються під час проведення 
аудиторської перевірки. У робочу документацію включається інформація, 
яка, на думку аудитора, є важливою для того, щоб правильно виконати 
аудиторську перевірку, і яка має підтвердити висновки та пропозиції в 
аудиторському висновку [4]. Робочу документацію може бути оформлено 
як стандартні форми і таблиці на папері чи зафіксовано на електронних 
носіях інформації або на кіно- чи відеоплівках. 

З огляду на те, що клієнта буде постійно перевіряти аудитор, робочі 
документи доцільно поділяти на такі види: 

 постійні, тобто такі, які містять інформацію, що стосується 
насамперед перевірки окремих питань, котрі повторюються з року 
в рік (копії статутних та реєстраційних документів тощо); 

 поточні, тобто такі, які містять інформацію, що стосується 
насамперед аудиторської перевірки поточних періодів фінансово-
господарської діяльності клієнта (каса, банк, реалізація та ін.). 

Визначаючи майбутній зміст документації, аудитор має взяти за 
орієнтир те, що робочою документацією буде користуватися, наприклад, 
інший аудитор, котрий не має великого досвіду роботи в галузі аудиту. 
Переглянувши цю документацію, інший аудитор зміг би зрозуміти 
основний зміст проведеної перевірки та ухвалених рішень з результатів 
перевірки без визначення окремих деталей процедур перевірки. 

Висновки. Основні засоби – один з найважливіших чинників будь-
якого виробництва. Їхній стан та ефективне використовування прямо 
впливають на кінцеві результати господарської діяльності підприємств. 
Раціональне використовування основних фундацій сприяє поліпшенню 
всіх техніко-економічних показників, у тому числі збільшенню випуску 
продукції, зниженню її собівартості, трудомісткості виготовлення. Таким 
чином, необхідно удосконалювати засади організації обліку і аудиту 
основних засобів у напрямку розширення її управлінських можливостей, 
максимально пристосовуючи до практичних потреб суб’єктів 
підприємницької діяльності. 
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ОCНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 
КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА 

 
Постановка проблеми. Банківські установи розробляють різні 

підходи до оцінки кредитоспроможності клієнтів, причому кожен 
конкретний банк розробляє власну систему оцінки кредитоспроможності 
потенційного позичальника з огляду на  конкретні умови договору, 
пріоритети в роботі банку, його спеціалізацію, стан взаємовідносин з 
клієнтурою, рівень економічної і політичної стабільності в державі тощо. 

Проте в більшості вітчизняних методик оцінки 
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кредитоспроможності не приділено належної уваги можливостям 
врахування галузевих особливостей функціонування позичальника. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Банківська система 
виступає найбільшим фінансовим посередником на ринку фінансових 
послуг і здатна створювати грошові потоки та впливати на їх обсяг і 
структуру. Через інтенсивний розвиток банківського сектору та інших 
фінансових установ необхідним завданням стає стратегія зменшення 
ризику в їх діяльності. За умов економічної нестабільності найбільшим з 
ризиків виступає кредитний, що пов'язаний з проблемою неповернення 
кредитів, тобто неможливістю своєчасного та в повному обсязі 
повернення одержаних позичок. Через це особливої актуальності на 
сучасному етапі господарювання набуває визначення 
кредитоспроможності позичальника. 

Теоретичним і практичним питанням оцінки кредитоспроможності 
позичальника приділяли значну увагу багато вчених, а саме  
А. О. Єпіфанов, А. С. Пищулин, Ю. А. Потійко та ін.  

Значний внесок у розробку питань сутності та оцінки 
кредитоспроможності позичальників зробили такі сучасні закордонні 
економісти: Е. Брігхем, Л. Гапенські, П.С. Роуз, Дж.Ф. Сінкі, Ж. Матук. 

На сьогодні все ще залишається невирішеним питання щодо 
оптимальної методики оцінки кредитоспроможності позичальників 
банками України, тому це питання потребує подальших досліджень, що 
повинно сприяти зниженню рівня кредитного ризику та підвищити 
ефективність діяльності всіх кредитних інститутів у процесі кредитування 
клієнтів банків. 

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є розвиток 
науково-методичних підходів до оцінки кредитоспроможності 
позичальника з урахуванням найсуттєвіших критеріальних показників та 
галузевих особливостей. 

Завдання дослідження, що поставлені для досягнення мети роботи, 
наступні: 

 розглянути сучасні підходи до оцінки кредитоспроможності 
підприємства; 

 дослідити специфіку аналізу галузевої приналежності 
підприємства у процесі оцінки кредитоспроможності 
позичальника; 

 запропонувати шляхи удосконалення методики оцінки 
кредитоспроможності позичальника. 

Виклад основного матеріалу. В економічній теорії існують різні 
погляди і трактування сутності кредитоспроможності як основного 
критерію у формуванні кредитних відносин, відсутня єдина 
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загальновизнана методологічна база щодо кількісної оцінки рівня цього 
показника. У практичній діяльності переважає індивідуальний підхід, 
коли кожен позичальник або кредитор формує свої методичні підходи і 
вимоги щодо визначення рівня кредитоспроможності. Така ситуація 
призводить не тільки до ускладнення взаємовідносин між кредиторами і 
позичальниками, вимагає додаткових зусиль при узгодженні їх інтересів, 
а й знижує ефективність кредитних операцій, підвищуючи витрати на 
оплату додаткових послуг консалтингових компаній або утримання 
спеціальних служб. 

В Україні заборгованість за кредитами, наданими комерційними 
банками підприємницьким структурам, є значно вищою, ніж у 
розвинених державах з ринковою економікою. У такій ситуації 
визначення кредитоспроможності позичальників набуває не тільки 
особливої актуальності, а й потребує розробки відповідної методологічної 
основи для її кількісного виміру. 

Концепція щодо визначення кредитоспроможності як основного 
критерію в побудові ефективних кредитних відносин між кредиторами і 
позичальниками полягає в наступному. 

1. Оцінка рівня кредитоспроможності позичальника повинна 
здійснюватися з огляду на спільні інтереси суб’єктів кредитних відносин. 

Надто високі вимоги до позичальника кредитних ресурсів з боку 
кредитодавця призводять до втрати клієнтів. 

2. Спільність мети кредитора і позичальника при формуванні 
кредитних відносин виявляється в намаганні досягнення ними 
максимальної прибутковості. У першому випадку це досягається за 
рахунок раціонального розміщення кредитних ресурсів, а в другому – за 
рахунок їх ефективного використання на виробництві, включаючи 
розширення обсягів виробництва і ринків збуту, підвищення якості та 
конкурентоспроможності продукції, здійснення активної інноваційної 
діяльності тощо. 

3. Кредитоспроможність позичальників тісно пов’язується з 
вартістю кредитних послуг, видами кредитів, формами кредитування, 
залежить від розвитку інфраструктури кредитних ринків, попиту і 
пропозиції кредитних ресурсів на кредитних ринках. 

Наявність спільної мети у кредиторів і позичальників та різних 
шляхів і механізмів їх реалізації кожним суб’єктом кредитних відносин 
зумовлює можливість формування ними різних вимог до оцінювання 
кредитоспроможності. Характер розбіжностей щодо вимог комерційних 
банків і підприємницьких структур-позичальників до 
кредитоспроможності останніх обумовлюється специфічними функціями 
кожного суб’єкта у використанні кредитних ресурсів, а можливість 
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укладення різних форм кредитування зумовлює вибір найдоцільніших. 
Більшість методів, які використовуються для оцінювання 

кредитоспроможності, враховують інтереси банків-кредиторів. При 
цьому більшість вітчизняних банків, орієнтуючись на сучасні кредитні 
ринки України, формують вимоги в основному до оцінювання 
кредитоспроможності позичальників на короткостроковий період. Однак 
у процесі побудови кредитних відносин необхідно зважати і на інтереси 
підприємств-позичальників, які полягають у можливості отримання 
кредитів на якомога більший строк за порівняно невисокі проценти. 

Під час самооцінки кредитоспроможності підприємство-
позичальник (навіть за нестійкого фінансового стану на даний момент 
часу) може враховувати позитивні перспективи своєї господарської 
діяльності. При цьому враховується цінна інформація, отримана від 
структурних підрозділів маркетингу та менеджменту про перспективи 
поліпшення кон’юнктури ринку, підвищення попиту на продукцію, яку 
виготовляє підприємство. 

Кредити є одним з найбільш прибуткових банківських активів і 
формують, як правило, найбільшу частину доходів банку. Проте кредитна 
діяльність не є винятком із загального правила щодо залежності між 
доходом і ризиком. А це означає, що висока дохідність неодмінно 
супроводжується підвищеним ризиком, тому кредитні операції 
залишаються найбільш ризиковою складовою активів банку. Надто 
ризикована кредитна політика комерційного банку є однією з основних 
причин, що призводить до його банкрутства. У сучасних умовах 
вітчизняні банки змушені постійно вдосконалювати стратегію та тактику 
своєї кредитної діяльності. 

Оцінка кредитоспроможності позичальників є одним з інструментів 
мінімізації ризику в кредитній діяльності банку. Реальні висновки і 
пропозиції за результатами аналізу кредитоспроможності позичальників 
дозволяють уникнути невиправданих ризиків при проведенні кредитних 
операцій. Точність оцінки важлива і для позичальника, адже від неї 
залежить рішення про надання кредиту та про можливий його обсяг. 

Оптимізація кредитної діяльності насамперед має передбачати 
підвищення ефективності заходів, метою яких є запобігання, уникнення 
несприятливих для банку ситуацій щодо повернення основної суми боргу 
за виданими позиками та нарахованих відсотків. Якісна оцінка 
кредитоспроможності є тим напрямом, оптимізація якого дасть 
максимальний результат щодо мінімізації кредитного ризику [6]. 

Високий рівень ризикованості кредитних операцій зумовлюють 
фактори низької кредитоспроможності позичальників, невизначеність 
результатів їх діяльності в перспективі, нестача достатньої інформації 
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щодо ситуації на ринках збуту фінансових, зокрема кредитних, ринках. 
До цих факторів слід також додати те, що на підприємствах, недостатньо 
уваги приділяється визначенню ризикованості підприємницької 
діяльності, перш за все ризикованості використання позичкового 
капіталу. Разом з тим в економічній літературі висвітлюються різні 
методичні підходи до визначення та оцінювання ризиків, пов’язаних з 
фінансово-господарською діяльністю підприємств, банківських, 
кредитних установ, що зумовлює необхідність вибору найдоцільніших. 

Відповідно, головними складниками оцінювання кредитних ризиків 
виділено визначення і встановлення ознак кредитоспроможності 
позичальника, встановлення кредитних лімітів і категорій ризику, 
оцінювання ступеня ризику. 

Механізми зниження кредитних ризиків побудовані на результатах 
аналізу виділених основних складових ризику й розробці заходів щодо 
зниження дії основних факторів ризикованої ситуації. 

Аналіз кредитних ризиків запропоновано здійснювати, виділяючи 
дві складові – суб’єктивну – визначення інтересів суб’єктів кредитного 
ризику та об’єктивну – встановлення джерел ризику, 
кредитоспроможності позичальника, класу кредитного ризику. 

Оцінювання кредитних ризиків запропоновано проводити за трьома 
видами ризиків – щодо кредитної угоди, позичальника, способу 
забезпечення позики. З огляду на вітчизняну ситуацію звертається увага 
на необхідність визначення кредитних ризиків в умовах невизначеності. 

Невизначеність 
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Основними механізмами зниження кредитного ризику в роботі 
визначено лімітування кредитів, формування кредитних портфелів 
(диверсифікація), створення резерву, прогнозування можливого ризику на 
базі відповідного інформаційного забезпечення, включаючи моніторинг, 
контролінг, перспективи розвитку кредитних ринків тощо. Особливу 
увагу необхідно звертати на необхідність дослідження проблемних 
кредитів і розробку заходів щодо зниження їх ризикованості. 

Вирішальний вплив на ефективність кредитних угод, захист 
суб’єктів угод має інформаційне забезпечення кредитної діяльності, 
особливо стадії перевірки кредитоспроможності контрагентів кредитної 
угоди. 

Важливість якісної інформації зумовлена тим, що в захисті 
кредиторів і одержувачів кредиту провідну роль відіграє не стадія 
стягнення заборгованості, а стадія перевірки кредитоспроможності 
контрагентів, їх репутації, кредитні історії, дані про поточні та прогнозні 
доходи, цільове призначення кредитів, рейтинги підприємств і банків 
регіону щодо кредитоспроможності, інформація про відносини з 
податковими та судовими органами. 

Головним джерелом одержання інформації про діяльність 
банківських установ і підприємницьких структур є фінансова звітність. 
Взаємодія кредитних установ з підприємствами різних секторів економіки 
можлива лише за умов, коли бухгалтерський та фінансовий облік з обох 
сторін буде побудований за однаковими принципами  з огляду на 
міркування ринкової діяльності. 

Для прийняття рішень щодо кредитування потрібно 
використовувати постійні потоки інформації всередині підприємницьких 
структур та за їх межами, а також різні форми інформаційного 
забезпечення на основі організації спеціальних інформаційних 
підприємницьких структур – асоціацій кредиторів, організацій з 
моніторингу підприємницьких структур. 

Свою специфіку має інформаційне забезпечення процесу 
комерційного кредитування на підприємницьких структурах. Досвід 
комерційного кредитування зарубіжних фірм показує, що на 
підприємствах доцільно групувати інформацію за трьома розділами та 
зберігати її як картотеку:  

1) фінансове становище покупців зі всіх джерел (інформація весь 
час повинна поновлюватися);  

2) листування, яке відображає відносини між постачальниками та 
покупцями, особливо з боржниками;  

3) історія рахунків – від записів у реєстрі продажу за певний період 
часу до детальної характеристики відхилень від кредитного ліміту, 
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аналізу рахунків за давністю оплачених позицій. 
Реалізація запропонованих механізмів спрямована на підвищення 

кредитоспроможності підприємницьких структур на основі 
вдосконалення процесів управління кредитними ресурсами, включаючи 
зниження кредитних ризиків, формування кредитних портфелів, 
підвищення вимог до інформаційного забезпечення. 

Під кредитоспроможністю позичальника банку прийнято розуміти 
наявність у позичальника (контрагента) передумов для отримання 
кредиту і його здатність повернути кредит та відсотки за ним у повному 
обсязі та в обумовлені договором строки [1]. 

Кредитоспроможність підприємства формується як результат його 
економічної діяльності і показує, наскільки ефективно воно керує 
власними фінансовими ресурсами, раціонально поєднує використання 
власних та позикових коштів та ефективно вкладає свій капітал. 

Аналіз кредитоспроможності проводиться з метою отримання 
інформації для прийняття рішення про можливості й умови надання 
позики. 

Глибина аналізу залежить від наявності або відсутності в минулому 
кредитних відносин банку з конкретним позичальником, від результатів 
його фінансово-господарської діяльності, обсягу та строків надання 
кредиту. В умовах ринкової економіки кредитоспроможність клієнта-
позичальника є базовою характеристикою, яка визначає можливість 
встановлення кредитних відносин між банком та контрагентом. 

Оцінка кредитоспроможності клієнтів банку має ґрунтуватися на 
певних умовах, котрими передбачається забезпечення її достовірності 
шляхом використання всіх необхідних інформаційних даних, визначення 
широкого кола показників, які всебічно характеризують діяльність 
позичальника, диференційований підхід до оцінки кредитоспроможності 
щодо кожної групи позичальників при наданні їм різних видів кредитів, 
забезпечення поточної та прогнозованої оцінки кредитоспроможності 
клієнтів, використання сучасних наукових методів, моделей, зарубіжного 
досвіду і вітчизняної практики проведення такої оцінки, залучення у разі 
необхідності висококваліфікованих експертів, упровадження сучасних 
інноваційних технологій оцінювання тощо. 

Інформаційною базою, покликаною забезпечити процес оцінки 
кредитоспроможності клієнтів банку, можуть бути матеріали, отримані 
безпосередньо від позичальника (його звітність), кредитна історія 
підприємства, відомості, які за необхідності можуть бути одержані із 
зовнішнього оточення клієнта (постачальників, кредиторів, покупців 
продукції, обслуговуючих банків), а також матеріали державних органів 
та зовнішніх аудиторів (галузеві аналітичні дослідження, статистична 
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інформація, аудиторські висновки тощо). 
Оцінюючи кредитоспроможність позичальника, комерційні банки 

України керуються власними положеннями та методиками, в основу яких 
покладено методичні рекомендації Національного банку України. 
Водночас НБУ не забороняє банкам самостійно встановлювати додаткові 
критерії аналізу фінансового стану позичальника, що підвищують вимоги 
до показників з метою адекватної оцінки кредитних ризиків і належного 
контролю за ними. 

Перелік елементів кредитоспроможності позичальника і показників, 
які її характеризують, залежить від цілей аналізу, видів кредиту, стану 
кредитних відносин банку з конкретним клієнтом, результатів 
господарсько-фінансової діяльності останнього, а також від наявного 
забезпечення. 

Причому кожен банк розробляє власну систему оцінки з огляду на 
особливості кредитної політики, технологічні можливості, спеціалізацію 
банку, конкретні умови договору, пріоритети у роботі, місце на ринку, 
конкурентоспроможність, стан взаємовідносин із клієнтами, рівень 
економічної та політичної стабільності в державі тощо [6]. 

Різноманітність визначень кредитоспроможності позичальника і 
складність самої її оцінки обумовлюють існування низки різних методик 
аналізу фінансового стану клієнта і його надійності з погляду своєчасного 
погашення боргу банку [2]. Різні методики відрізняються одна від одної 
числом показників як складових частини загального рейтингу 
позичальника, а також різними підходами до самих характеристик і 
пріоритетністю кожної з них. 

У цілому механізм оцінки кредитоспроможності потенційних 
позичальників-юридичних осіб у сучасних умовах складається з двох 
основних етапів: 

 аналізу фінансового стану потенційного позичальника; 
 аналізу якісних показників діяльності підприємства. 

Банки використовують фінансові звіти підприємств не тільки для 
визначення обґрунтованості заявки на кредит з погляду потреби суб’єкта 
в додаткових грошових ресурсах, а й з урахуванням перспектив розвитку 
позичальника в майбутньому, отримання ним прибутку і ступеня 
вірогідності неплатежу за позичкою. Важливо оцінити здатність 
позичальника заробити кошти в достатньому обсязі як для погашення 
позики, так і для сплати процентів за нею, що може буде додатковою 
запорукою банку для видачі кредиту позичальнику. 

Аналіз і оцінка системи економічних показників діяльності 
підприємства важливий обов’язковий етап аналізу кредитоспроможності 
потенційного позичальника. 
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Система економічних показників діяльності підприємства 
складається з таких основних характеристик: 

 платоспроможності; 
 фінансової стійкості позичальника; 
 показників фінансово-економічної діяльності; 
 аналізу грошових потоків позичальника. 

Практичні методи оцінки кредитоспроможності вітчизняних банків 
за сукупністю показників, що характеризують фінансовий стан (здатність 
заробити для погашення боргу і структура капіталу) позичальника, 
містять систему фінансових коефіцієнтів [3]. 

Метод-коефіцієнтів базується на визначенні коефіцієнтів 
ліквідності і їх подальшому аналізі, який може проводитись таким чином: 

а) порівняння із встановленими нормативами (нормативний метод); 
б) порівняння коефіцієнтів певного підприємства з аналогічними 

показниками інших підприємств цієї ж галузі (порівняльний аналіз); 
в) порівняння коефіцієнтів певного підприємства з аналогічними 

показниками фірм, провідних у даній галузі (бенчмаркінг). 
Метод коефіцієнтів простий у використанні, не потребує 

спеціального інформаційного забезпечення, але має значні недоліки, а 
саме: 

1) Оціночні коефіцієнти надають аналітику статичну інформацію 
(на певну дату) про платоспроможність підприємства, і, таким чином, 
об’єктивність аналізу падає; 

2) Інфляція дуже перекручує дані балансових звітів, що також 
негативно впливає на ступінь об’єктивності аналізу; 

3) Підприємство може використати прийом «прикрашення» 
звітності, щоб створити видимість вищих показників. Наприклад, 
підприємство взяло кредити на два роки. Перед поверненням боргу кошти 
утримувалися кілька днів у вигляді готівки на розрахунковому рахунку. 
Якщо в цей час складався баланс, то показники платоспроможності, 
розраховані методом коефіцієнтів, були б значно «прикрашені». Але вже 
через кілька днів після моменту погашення боргу дані балансу давали б 
аналітику інше уявлення про стан платоспроможності підприємства [5]. 

Серйозною проблемою є вироблення кількісних нормативів для 
порівняння, оскільки реально існує розкид значень, обумовлений 
галузевою приналежністю, а наведені в економічній літературі бажані 
значення фінансових коефіцієнтів (фінансової стійкості, ліквідності і т. д.) 
не враховують галузеві особливості і специфіку діяльності підприємств. 
А це означає, що результати такого аналізу на сучасному етапі можуть 
дати кредиторові лише оцінку загальної тенденції розвитку потенційного 
позичальника, засновану на динаміці ряду фінансових показників.  
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У зв’язку з відсутністю єдиної нормативної бази реальна оцінка 
фінансового стану підприємства неможлива, тому що немає порівнянних 
показників – середньогалузевих, мінімально припустимих і найкращих 
для конкретної галузі. 

Отже, результатом аналізу кредитоспроможності позичальника має 
бути визначення класу кредитоспроможності. Сьогодні немає єдиного, у 
тому числі галузевого, класифікатора кредитоспроможності й надійності 
підприємств. У розвинених країнах існують рейтинги фінансового стану, 
надійності та кредитоспроможності фірм, що періодично публікуються і 
дають кредиторові можливість правильно оцінити свій ризик під час 
видачі кредиту [4]. 

Висновки. Результатом дослідження є теоретичне узагальнення і 
практичне вирішення завдання з оцінки кредитоспроможності 
позичальника. 

На основі існуючих теоретичних положень у роботі визначено 
поняття кредитоспроможності, висвітлено вплив галузевої приналежності 
позичальника на рівень його кредитоспроможності. 

З’ясовано, що оцінка рівня кредитоспроможності позичальника 
повинна здійснюватися з огляду на спільні інтереси суб’єктів кредитних 
відносин. Надто високі вимоги до позичальника кредитних ресурсів з 
боку кредитодавця призводять до втрати клієнтів. 
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНФОМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ ТА ФІНАНСОВОГО 

АНАЛІЗУ ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ`ЄКТА 
 

Вступ. На сьогодні в Україні швидкими темпами розвиваються 
ринкові економічні відносини. Така ситуація вимагає суттєвих якісних 
змін усіх важелів управління, у тому числі в аналізі. 

Для удосконалення управління підприємством необхідно 
використовувати нові методи управління й сучасні технічні засоби 
побудови різних інформаційних систем. А це насамперед автоматизована 
обробка даних. 

Результати дослідження. Уже сьогодні очевидно, що найбільш 
процвітаючими в діловому світі є ті господарюючі суб’єкти, що здатні 
швидше за всіх зібрати інформацію, обробити, проаналізувати її і на 
основі цього ухвалити рішення, тобто ті підприємства, які 
використовують сучасні інформаційні технології. Дедалі більша кількість 
керівників розуміють, що максимально ефективною автоматизованою 
системою є та, котра охоплює всі взаємозалежні багатогранні бізнес-
процеси, усі аспекти всередині і ззовні господарської діяльності. За 
допомогою таких систем можна здійснювати оцінку фактичного стану 
підприємства, а також прогнозувати і моделювати управлінські рішення. 

Однією з ділянок автоматизованої обробки даних є аналіз 
фінансового стану підприємства. Основними завданнями такої роботи є:  

 аналіз економічної діяльності підприємства;  
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 автоматизоване ведення синтетичного й аналітичного обліку;  
 здійснення аналізу на основі даних бухгалтерського обліку; 
  отримання комп'ютерних рішень з аналізу фінансового стану 

підприємства. 
Окрім автоматизації фінансової та економічної інформації, важливе 

значення має оперативна інформація з аналізу. Раніше дані завдання 
виконувалися у програмі Excel, Access та інших за ініціативою 
працівника в міру його знань з даної сфери або шляхом залучення 
спеціалістів ззовні. 

У нашій країні на сьогодні якість послуг зовнішніх спеціалістів є не 
досить високою, до того ж не кожне підприємство має можливість 
найняти їх.  

Упровадження інформаційних технологій на підприємствах 
України передбачає:  

 забезпечення аналізу впливу на досліджуваний об'єкт широкого 
кола внутрішніх і зовнішніх чинників, що сприятиме підвищенню 
ступеня наукової обґрунтованості управлінських рішень, які 
ухвалюються на основі його результатів; 

 підвищення достовірності і надійності отриманих результатів 
фінансового аналізу; 

 створення можливостей для проведення комплексних аналітичних 
досліджень, пов'язаного з оперативною обробкою великих масивів 
вхідної аналітичної інформації; 

 підвищення системності фінансового аналізу, обумовленого 
необхідністю чіткого визначення і формалізації аналітичних 
завдань при їх вирішенні в автоматичному режимі [2].  

Досягнення цієї мети складно здійснити без розробки і 
впровадження в Україні програмних продуктів, які можуть 
використовувати при аналізі фінансової діяльності вітчизняних 
підприємств. 

Однією з ділянок автоматизованої обробки даних є аналіз 
фінансових результатів діяльності підприємства. Основними завданнями 
такої роботи є [1]: 

 аналіз обліку доходів і витрат підприємства;  
 автоматизоване ведення їх синтетичного й аналітичного обліку;  
 здійснення аналізу на основі даних бухгалтерського обліку;  
 отримання автоматичних комп'ютерних рішень з управління 

доходами, витратами і фінансовими результатами. 
Вирішення даних завдань може бути реалізоване лише за наявності 

достатньої економічної інформації. Окрім автоматизації бухгалтерського 
обліку, що є необхідною для забезпечення такого потоку інформації, 
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важливе значення має оперативна інформація з аналізу. В даній ситуації 
доцільними можуть стати спеціалізовані програми, які на основі даних, 
що знаходяться в системі бухгалтерського обліку, допоможуть виконати 
аналіз фінансового стану підприємства, нададуть результати у зручній і 
наочній формі. 

Відображаючи ті чи інші розділи аналізу фінансової діяльності 
підприємства, кожен продукт має свої особливості, позитивні і негативні 
сторони. Основною особливістю програм є можливість прогнозування 
показників, які подані в аналітичних таблицях. При цьому можна вибрати 
наступні параметри: кількість розрахункових періодів, які додаються в 
кінцеву таблицю для побудови прогнозу; кількість базових періодів, на 
яких повинен будуватися прогноз. 

Проте недоліком більшості програм є їхня обмеженість у 
використанні тільки фінансової звітності підприємства. Це негативно 
впливає на глибину аналітичних досліджень та аналітичні можливості 
таких програмних продуктів, значно знижує обґрунтованість висновків за 
наслідками такого дослідження. Тому програми повинні бути гнучкими 
щодо внесення доповнень, мати високий рівень сегментації, набір 
пропонованих методик аналізу і сервісних функцій, однаково розвинені 
засоби налаштування, зручні функції імпорту даних, а також ураховувати 
галузеву специфіку. 

На ринку комп'ютерних програм використовуються універсальні 
аналітичні програми і спеціальні, які призначені для застосування в 
окремих галузях економіки. Більшість користувачів віддають перевагу 
універсальним комп'ютерним програмам унаслідок їх достатньо легкого 
налаштування й адаптації до особливостей бухгалтерського обліку в 
різних галузях. Яскравими представниками таких програмних продуктів є 
ІНЕК-АФСП, Audit Expert, БЕСТ-Ф. Серед спеціальних аналітичних 
програм досить відомими є ИНЕК-аналітик, ИНЕК-інвестор, Project 
Expert, які дозволяють здійснити розробку бізнес-планів та інвестиційних 
проектів, а також провести оцінку їх економічної ефективності [2].  

Значні переваги серед них мають ті інформаційні системи, які 
дозволяють користувачу змінювати алгоритми розрахунку показників і 
навіть створювати власні методики зі своїм набором розрахункових 
показників. Це значно розширює рамки використання системи, але, з 
погляду розробників, значно ускладнює створення системи і, отже, 
підвищує її вартість. 

Висновки. Метою фінансового аналізу є оцінка фінансового стану 
підприємства на підставі виявлених результатів та подача рекомендацій 
щодо його поліпшення. Фінансовий стан підприємства треба 
систематично й усебічно оцінювати з використанням різних методів, 
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прийомів та методик аналізу.  
У даній ситуації доцільними можуть стати спеціалізовані програми, 

які на основі даних, що знаходяться в системі бухгалтерського обліку, 
допоможуть виконати аналіз фінансового стану підприємства, нададуть 
результати у зручній і наочній формі. 
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА 
ПІДРЯДНИКАМИ ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ 

 
Постановка проблеми. Питання надходження товарів та 

розрахунків з постачальниками за отримані товари, виконані роботи, 
надані послуги підприємств будь-яких форм власності були і 
залишаються донині одними з найбільш актуальних незалежно від 
суспільно-політичного ладу, що функціонує в окремо взятій країні і 
всьому світовому співтоваристві в цілому. Розрахунки між суб’єктами 
господарювання є важливою ланкою розширеного відтворення, від якого 
залежать не тільки кінцеві результати підприємств, їх фінансовий стан, а 
й економічне зростання країни в цілому. 

Система бухгалтерського обліку є чи не єдиним джерелом 
інформації про фактичний стан розрахунків між підприємствами. А тому 
вирішення проблем із значними сумами поточної заборгованості перед 
постачальниками і підрядниками лежить у площині обліково-аналітичних 
процедур. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемам стану 
розрахунків з постачальниками та підрядниками присвячені праці таких 
вітчизняних учених, як Ф. Ф. Бутинець, Ю. А. Верига, Г. В. Власюк,  

http://www.br.com.ua/referats/Economical_topics
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С. Ф. Голов, В. М. Добровський та багатьох інших. Проте в умовах 
сьогодення відсутня цілісна методика визначення економічної сутності 
зобов’язань перед постачальниками та підрядниками, порядку їх 
відображення в обліку й звітності, яка б забезпечувала беззаперечну 
якість та прозорість даної інформації. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є вивчення 
проблемних питань щодо бухгалтерського обліку розрахунків з 
постачальниками та підрядниками, а також визначення подальших 
напрямів удосконалення організації обліку цих розрахунків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розбіжність у часі 
проведення платежу і відвантаження продукції або виконання робіт є 
звичним явищем сучасних економічних взаємовідносин. Проте розміри 
заборгованостей між контрагентами не завжди продиктовані 
економічною доцільністю. Це пов’язано насамперед зі створенням 
необхідного запасу ресурсів для ритмічного та безперебійного процесу 
діяльності. Визначальним фактором у вітчизняних економічних 
взаємовідносинах, що впливає на забезпечення виробництва предметами 
праці, є не стільки їх якісні характеристики чи наявність фінансових 
можливостей, скільки непрогнозованість у часі поставок та цін на ринку 
сировини.  

Серед керівників різних підприємств побутує думка, що ситуація, 
коли кредиторська заборгованість перед постачальниками перевищує 
дебіторську, є нормальною і до цього потрібно прагнути. Проте 
погашення заборгованості за кредитами перед фінансовими установами 
для підприємств є першочерговим завданням керівників суб’єктів 
господарювання, хоча така заборгованість є теж кредиторською. 

Проблема у двоякому ставленні до кредиторської заборгованості в 
даному випадку криється, на наш погляд, у наслідках, які тягнуть за 
собою недобросовісне виконання взятих на себе зобов’язань. Тому для 
подальшого вивчення проблеми й окреслення напрямів її вирішення 
необхідно дослідити порядок відображення інформації про кредиторів на 
всіх етапах облікового процесу. 

Першим етапом обліку розрахунків з постачальниками та 
підрядниками є первинний облік. Його зміст становлять первинне 
спостереження та сприйняття господарського факту (явища або процесу), 
вимірювання в натуральному та вартісному вираженні, фіксування в 
носіях облікової інформації – документах. Документи, з огляду на їх 
велику кількість та різноманітність, потрібно систематизувати. 
Сприйняття, вимірювання та фіксування господарських фактів 
розрахунків з постачальниками здійснюється виконавцями в різні 
періоди. Тому, організовуючи первинний облік, заздалегідь визначають 
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рух первинних документів, формуючи графік документооброту 7. 
Первинні документи є основним доказовим джерелом настання 

певної події – виникнення або погашення заборгованості. Їх неналежне 
або несвоєчасне оформлення унеможливлює відображення інформації в 
обліку. При цьому договори та контракти укладені для формалізації 
намірів про співпрацю, будучи юридичною основою виникнення 
зобов’язань, досить часто порушуються і не дозволяють застосувати 
передбачені санкції за порушення умов договору, оскільки первинний 
документ не оформлений, а отже, подія не завершена.  

Другим етапом облікового процесу розрахунків з постачальниками 
є поточний облік, який являє собою процес реєстрації даних первинного 
обліку в системі рахунків – в облікових реєстрах. Під поточним обліком 
розрахунків з підрядниками розуміють обробку, реєстрацію та запис 
даних первинного обліку, тобто носіїв інформації, в облікові реєстри, 
групування та їх перегрупування з метою отримання потрібної 
результативної інформації. 

Розрахунки з постачальниками та підрядниками проводяться в 
готівковій та безготівковій формах на підставі первинних документів 
(накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі 
виконаних робіт (наданих послуг), податкових накладних, виписок 
банку). Також однією з форм розрахунків є зарахування взаємних вимог.  

Для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками 
призначений рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та 
підрядниками». Рахунок 63 – пасивний і знаходиться у 6 класі «Поточні 
зобов’язання». За кредитом даного рахунку відображають заборгованість 
за одержані від постачальника чи підрядника товарно-матеріальні 
цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом – її списання,  
погашення [4].  

Бухгалтерський облік не лише інформує про стан і зміни 
економічного суб’єкта, його елементи та здійснює контроль за наявністю, 
рухом, використанням об’єктів господарювання, а й виконує функцію 
оцінювання результативності роботи. Оцінювання відбувається на 
підставі узагальнення даних на підсумковому етапі. Цей етап облікового 
процесу розрахунків із підрядниками дає змогу діставати дані про 
результати роботи за місяць, квартал, півріччя, рік. 

Підсумковий етап облікового процесу є завершальним. Його можна 
охарактеризувати як упорядковану сукупність операцій з формування 
показників, що відображають результати виробничої та господарської 
діяльності підприємства за певний період. Організація підсумкового 
етапу обліку розрахунків з підрядниками залежить від якості організації 
первинного та поточного обліку. Цей етап характеризується тим, що, крім 
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облікових даних, показників первинного і поточного обліку, необхідні 
дані планування, нормування, оперативного і статистичного обліку, а 
також попередніх звітних періодів. Наявність цих даних і показників дає 
змогу не лише оцінити результати роботи суб’єкта господарювання, а й 
виявити тенденцію розвитку. 

Сучасний етап розвитку вітчизняної економіки свідчить про те, що 
в Україні спостерігається зміна ролі бухгалтерського обліку на 
підприємстві. Це пов’язано з трансформацією оподаткування підприємств 
за правилами чинного Податкового кодексу України (далі – ПКУ) [1], 
який створив законодавчі умови для пріоритетності бухгалтерського 
обліку. 

У бухгалтерському обліку підприємства відображається і 
дебіторська, і кредиторська заборгованість, що свідчить про його 
економічну активність. Під час здійснення господарської діяльності 
зазначена заборгованість може набувати статус безнадійної. Щодо складу 
доходів від списання безнадійної кредиторської заборгованості в 
бухгалтерському обліку, то варто зауважити таке:  на відміну від П(С)БО 
16 “Витрати”, який встановлює детальну структуру витрат [3], у П(С)БО 
15 “Дохід” не деталізована структура доходів [2]. Для цього та з метою 
ідентифікації безнадійної кредиторської заборгованості у складі інших 
операційних доходів підприємства планом рахунків передбачено 
субрахунок 717 “Дохід від списання кредиторської заборгованості”. 

Аналізуючи стан безнадійної кредиторської заборгованості у 
“податковому” обліку, передусім необхідно зазначити, що чинне 
податкове законодавство згадує про неї двічі. Так, згідно ст. 14 ПКУ, 
сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником 
податків, не стягнута після закінчення строку позовної давності, є 
безповоротною фінансовою допомогою. А в ст. 135 встановлено, що до 
складу інших доходів включають і суму такої безповоротної фінансової 
допомоги, і суму безнадійної кредиторської заборгованості. 

Окремі автори надають безнадійній кредиторській заборгованості в 
“податковому” обліку статус безповоротної фінансової допомоги [6], а 
інші розглядають у складі інших доходів безпосередньо безнадійну 
кредиторську заборгованість [5]. 

Втім, так чи інакше безнадійна кредиторська заборгованість буде 
віднесена до складу доходів і підлягатиме оподаткуванню. Оскільки для 
податкового обліку базовою є бухгалтерська концепція, то, на нашу 
думку, до безнадійної кредиторської заборгованості не доцільно 
застосовувати термін “безповоротна фінансова допомога”. 

На сьогодні одночасне коригування витрат (їх збільшення) є 
нелогічним, оскільки поряд із віднесенням безнадійної кредиторської 
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заборгованості до складу інших податкових витрат не відбувається 
реалізація товарів, а отже, собівартість реалізованих товарів відсутня. 

Документальним підтвердженням відносин між постачальниками,  
підрядниками та підприємством є договір. Укладення договору сприяє 
виникненню юридичного зобов’язання, яке ніяк не відображається на 
рахунках  бухгалтерського обліку та в балансі. Це зобов’язання з’явиться 
в обліку лише після того, як суб’єкти господарювання перейдуть до 
виконання взятих на себе обов’язків і, відповідно до Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку «Зобов’язання», його оцінка буде 
достовірно визначена та існуватиме ймовірність зменшення економічних 
вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Така неузгодженість 
правового та облікового законодавства призводить до викривлення 
звітної інформації про фінансовий стан підприємства. На нашу думку, цю 
проблему можна вирішити шляхом відображення юридичних зобов’язань 
на позабалансовому рахунку 042 «Непередбачені зобов’язання» та у 
примітках до фінансової звітності. Після ж набуття юридичними 
зобов’язаннями всіх критеріїв відповідності бухгалтерському обліку, їх 
потрібно виключити з позабалансового рахунка і відображати на 
балансових рахунках та у балансі підприємства. Такий порядок 
відображення зобов’язань підприємства забезпечить користувачів 
фінансової звітності достовірною та обґрунтованою інформацією про 
борги підприємства та його платоспроможність. 

Для раціонального та своєчасного контролю заборгованості за 
товари, роботи та послуги доцільно вести її аналітичний облік за певними 
групами. Ми пропонуємо при цьому брати до уваги такі ознаки, як термін 
погашення та виконання умов погашення. За терміном погашення 
заборгованість доцільно розділити на три групи: до трьох місяців; від 
трьох до шести місяців; від шести до дванадцяти місяців. А от щодо такої 
класифікаційної ознаки, як виконання умов погашення, то за нею 
заборгованість поділяють на наступні три групи: заборгованість, термін 
погашення якої ще не настав; відстрочена заборгованість; прострочена 
заборгованість. 

Для обліку розрахунків за одержані ресурси, виконані роботи та 
надані послуги Планом рахунків передбачено активний рахунок 63 
«Розрахунки з постачальниками та підрядниками». А інструкцією про 
застосування Плану рахунків передбачено три субрахунки до даного 
рахунку – 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 632 
«Розрахунки з іноземними постачальниками», 633 «Розрахунки з 
учасниками ПФГ». Така деталізація є беззаперечно доречною та зручною, 
але, на нашу думку, вона є не достатньо детальною. Ми пропонуємо до 
кожного з наведених раніше субрахунків відкривати наступні аналітичні 
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рахунки: 631/1 «Заборгованість перед вітчизняними постачальниками, 
термін сплати якої ще не настав», 631/2 «Відстрочена заборгованість 
перед вітчизняними постачальниками», 631/3 «Прострочена 
заборгованість перед вітчизняними постачальниками», 632/1 
«Заборгованість перед іноземними постачальниками, термін сплати якої 
ще не настав», 632/2 «Відстрочена заборгованість перед іноземними 
постачальниками», 632/3 «Прострочена заборгованість перед іноземними 
постачальниками». А от заборгованість за надані послуги, вважаємо, 
доцільно акумулювати на субрахунку 685 «Розрахунки з іншими 
кредиторами». 

На нашу думку, особливу увагу керівництво підприємства має 
приділяти залишкам рахунків, що обліковують прострочену 
заборгованість, щоб своєчасно вживати необхідні жорсткі заходи. Також 
вважаємо, що є несправедливим та неправильним те, що залишки цих 
рахунків ніяким чином не акцентуються у фінансовій звітності. Тому 
пропонуємо до Звіту про фінансовий стан під рядком 1615 «Поточна 
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» додати рядок 
1616 «у тому числі прострочена кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги». Це значною мірою посилить інформативність звітності 
підприємства і допоможе постачальникам краще розуміти якість 
майбутніх економічних відносин з даним суб’єктом господарювання. 

Висновки. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками 
здійснюється з метою недопущення прострочення термінів платежу та 
доведення заборгованості до висування штрафних санкцій до 
підприємства. Організована належним чином система розрахунків 
повинна достатньою мірою відображати та характеризувати господарську 
діяльність з необхідною конкретизацією. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У 
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

 
Вступ. На сьогодні зросла ступінь інтенсивності використання 

нематеріальних активів у бюджетній сфері, а у складі активів 
спостерігається тенденція до зростання їх частки, що вимагає відповідних 
досліджень у напряму вдосконалення обліку.  

Для виконання покладених на них завдань бюджетні установи 
можуть використовувати придбані або самостійно створені нематеріальні 
активи. Вони є активами з необмеженим потенціалом, тому що 
включають певні права, що відносяться до майна організації. До них 
відносять: права установи на літературні та музичні твори, програмне 
забезпечення; права на користування землею, водою та іншими 
природними ресурсами; права на користування майном (право на 
користування будівлею, право на оренду приміщень); права на знаки для 
товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви); права на 
об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау тощо). 
Специфіка нематеріальних активів як неуречевленої частини майна, 
різноманітність таких об’єктів, різні способи їх одержання впливає і на 
особливості оцінки. 

Результати дослідження. Бюджетні установи при постановці на 
облік нематеріальних активів стикаються з необхідністю вирішення ряду 
проблем – класифікації активу; визначення його вартості, строку 
корисного використання та порядку амортизації.  
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Для установ нематеріальний актив – немонетарний актив, який не 
має матеріальної форми та може бути ідентифікований 1. Даний актив 
використовуються установою більше одного року для досягнення 
поставленої мети та/або задоволення потреб установи або здавання в 
оренду іншим особам. Тобто при прийнятті до бухгалтерського обліку 
активів як нематеріальних необхідне виконання наступних умов:  

 відсутність матеріально-речової (фізичної) форми; 
 можливість ідентифікації (актив можна розпізнати як самостійну 

одиницю); 
 використання для досягнення поставленої мети та/або задоволення 

потреб установи або здавання в оренду; 
 використання протягом тривалого часу – понад 12 місяців; 
 не передбачається подальшого перепродажу даного майна; 
 організація здійснює контроль за об'єктом, у тому числі має 

належно оформлені документи, що підтверджують існування 
самого активу і права цієї організації на результат інтелектуальної 
діяльності (патенти, свідоцтва, тощо) або права установи на 
результати науково-технічної діяльності. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 
інформації про нематеріальні активи та розкриття інформації про них у 
фінансовій звітності визначає Національне положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку в державному секторі (НП(С)БОДС) 122 
«Нематеріальні активи» 1, введення в дію якого відбулося в 2015 році. 

Оцінка вартості нематеріальних активів проводиться в певній 
послідовності: обстеження; правова експертиза; з’ясування типу вартості, 
що визначається, і вибір методу оцінки вартості; формування 
інформаційної бази для проведення оцінки; розрахунок вартості; 
підготовка звіту про оцінку. 

Визначення вартості активів відбувається за загальноприйнятими 
підходами – доходним, витратним, ринковим (порівняльним). Дані 
підходи до оцінки вартості нематеріальних активів орієнтовані переважно 
на міжнародні стандарти оцінки майна (МСО). Вибір того чи іншого 
підходу залежить від виду та характеру нематеріального активу, 
стабільності та природи доходу, що генерується за його допомогою, 
можливості його комерційного використання. 

На баланс бюджетних установ ці немонетарні активи зараховуються 
за первісною – історичною (фактичною) вартістю за умови їх належної 
ідентифікації.  

Первісна вартість об’єкта нематеріальних активів формується за 
рахунок капітальних та поточних витрат згідно з економічною 
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класифікацією видатків бюджету (відповідно код 2000 «Поточні видатки» 
та 3160 «Придбання землі та нематеріальних активів») 2. 

Особливістю для державного сектору є те, що після визнання та 
первісної оцінки нематеріальні активи зараховуються на баланс суб'єкта 
державного сектору за первісною вартістю та обліковуються у гривнях 
без копійок. у разі відсутності достовірної інформації щодо первісної 
вартості нематеріального активу її визначають на рівні справедливої 
вартості на дату отримання. 

Важливим аспектом в організації обліку нематеріальних активів є їх 
документування. Відображення нематеріальних активів як особливого 
виду об'єкта бухгалтерського обліку має бути забезпечене документацією, 
яка б ураховувала специфічні ознаки кожного з таких об'єктів. Проте 
вітчизняна облікова модель відображення об'єктів у складі 
нематеріальних активів перебуває у процесі розробки раціональних форм 
первинного спостереження та документації.  

На сьогодні для обліку наявності та руху нематеріальних активів 
застосовують типові форми первинного обліку об'єктів права 
інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів. Ці форми 
первинного обліку можуть застосовуватися для оформлення операцій з 
іншими нематеріальними активами 3. Нематеріальні активи 
передаються разом з первинними документами (чи їх копіями) або 
обліковими регістрами (чи їх копіями), або іншими документами, у яких 
зазначена вартість придбання (створення) нематеріальних активів. 

Синтетичний облік нематеріальних активів ведеться відповідно до 
Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ 4. Для 
цього використовують рахунок 12 «Нематеріальні активи». Він має такі 
субрахунки: 

121 «Авторські та суміжні з ними права» – обліковуються авторське 
право та суміжні з ним права установи (право на літературні, художні, 
музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-
обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, 
фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо); 

122 «Інші нематеріальні активи» – обліковуються інші 
нематеріальні активи з розподілом на: права користування природними 
ресурсами; права користування майном; права на знаки для товарів і 
послуг; права на об'єкти промислової власності; інші нематеріальні 
активи. 

Для обліку амортизації нематеріальних активів призначено 
субрахунок 133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів». 

Якщо бюджетна установа має капітальні інвестиції, пов’язані з 
придбанням (розробкою) нематеріальних активів, а також витрати за 
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незакінченими і закінченими, але не зданими в експлуатацію об’єктами з 
виготовлення (створення) та модернізації нематеріальних активів, то їх 
відображають на субрахунку 143 «Капітальні інвестиції в нематеріальні 
активи». 

Особливістю для установ бюджетної сфери є відображення 
нематеріальних активів як складової власного капіталу. З цією метою 
використовують субрахунок 401 «Фонд у необоротних активах за їх 
видами», де обліковуються вкладення у фонд нематеріальних активів (з 
урахуванням зносу), що перебувають у безпосередньому розпорядженні 
установи. 

Застосовують також і субрахунок 402 «Фонд у незавершеному 
капітальному будівництві» для обліку витрат за незакінченими або 
закінченими, але не зданими в експлуатацію об'єктами капітального 
будівництва. 

У балансі бюджетної установи інформація про нематеріальні активи 
відображається в розділі «Нефінансові активи» за статтями Нематеріальні 
активи в розрізі залишкової вартості, накопиченої амортизації, первісної 
вартості за введеними в експлуатацію активами; незавершені капітальні 
інвестиції – у сумі понесених витрат, пов’язаних з придбанням 
(розробкою) нематеріальних активів, а також витрати за незакінченими і 
закінченими, але не зданими в експлуатацію об’єктами. 

Висновки. За результатами дослідження необхідно зробити 
висновок, що облік нематеріальних активів у бюджетних установах 
відрізняється від обліку на виробничих підприємствах. Тому посилення 
обліку в бюджетних установах узагалі та обліку нематеріальних активів 
зокрема надасть змогу ефективно використовувати фінансові ресурси 
держави. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 

 
Вступ. За останні роки проблема конкурентоспроможності 

продукції в Україні стала однією з найбільш важливих. Від випуску 
конкурентоздатної продукції залежить ефективний та стабільний 
розвиток економіки. Цей показник характеризує не лише окремі 
підприємства, а й економіку країни загалом. Неминучий процес 
глобалізації не обходить стороною і Україну, яка вже 9 років є членом 
СОТ. Завдяки вступу до Світової Організації Торгівлі Україна отримала 
переваги щодо одержання режиму найбільшого сприяння в 
торговельному просторі всіх країн-членів СОТ, тобто одночасне 
покращення умов торгівлі із більш ніж 150 країнами. 

Результати дослідження. Одне з найважливіших завдань 
підприємства і країни в цілому нерозривно пов’язане з ефективністю 
виробництва, забезпечення випуску необхідної кількості сучасних 
виробів та покращення якості, досягнення конкурентоспроможності 
продукції на світовому ринку. 

У вітчизняній і зарубіжній економічній літературі окремі проблеми 
щодо підвищення конкурентоспроможності продукції вже достатньо 
висвітлені. Про це свідчать численні теоретичні дослідження таких 
учених, як А. Сміт, Дж. Мур, Ф. Хайєк, Й. Шумпетер. Серед сучасних 
учених можна виділити М. Гельвановського, М. Книша, Е. Кочетова,  
А. Юданова, О. Білоруса, Д. Лук’яненка, Б. Губського та ін. Більшість із 
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них розглядають конкурентоспроможність у єдиній системі 
(підприємства, галузі або промисловості в цілому), забуваючи про те, що 
саме конкурентоспроможність виготовлюваної продукції безпосередньо 
чи опосередковано визначає рівень конкурентоспроможності об’єктів 
більш високого рівня. 

Загальновизнано, що основою конкурентоспроможності країни є 
конкурентоспроможні національні підприємства. За визначенням  
В. Фоміна, конкурентоспроможність – складне багатоаспектне поняття, 
яке визначає здатність товару зайняти та втримати позицію на 
конкурентному ринку в певний період за конкуренції з іншими 
аналогічними товарами. Конкурентоспроможність є вагомим критерієм 
доцільності виходу підприємств на міжнародний ринок. 

Можна виділити основні критерії оцінки конкурентоспроможності 
продукції на зовнішньому ринку: 

 наявність споживача даного виду продукції; 
 кількість конкурентів, які випускають аналогічну продукцію; 
 обсяги виробництва й реалізації продукції підприємств-

конкурентів у цілому й у сфері діяльності українського 
підприємства; 

 основні напрямки конкурентної боротьби на зовнішньому ринку; 
 оцінку стратегічної діяльності конкурентів; 
 стабільність попиту на продукцію, яку має підприємство на 

кожному сегменті ринку [3]. 
Якщо розглядати сучасну діяльність українських підприємств на 

міжнародному ринку, то можна стверджувати про велику обмеженість 
експортної номенклатури українських товарів: наша продукція більшою 
мірою представлена на ринках із переважно ціновою конкуренцією, тобто 
ринках сировинної продукції і стандартизованих масових готових 
виробів. 

У конкурентній боротьбі за ринки збуту перемагає не той, хто 
пропонує нижчі ціни, а той, хто пропонує вищу якість, оскільки 
продукція з кращою якістю значно ефективніша у використанні [2]. 

Україна, яка рік тому втратила три позиції в Індексі глобальної 
конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index, GCI) 
Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), опустилася ще на шість 
позицій і посіла 85-те місце зі 138-ми країн. 

Найбільше нами втрачено (мінус 17 пунктів) за складовою 
«Ефективність ринку праці», по 9 пунктів втрачено за показниками, що 
характеризують розвиток фінансового ринку країни та охорону здоров’я і 
початкову освіту. 

Водночас ВЕФ відзначає такі конкурентні переваги країни, як 
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наявність у країні інженерів та науковців (33-тє місце), обсягу 
внутрішнього ринку (47-ме місце в рейтингу), інновацій (52-ге місце) [4]. 

По суті, основними шляхами підвищення конкурентоздатності 
української продукції на міжнародному ринку є: 

1) поліпшення стандартизації як головного інструменту фіксації та 
забезпечення заданого рівня якості на підприємствах; у рамках цього – 
упровадження сучасного комплексу систем управління якістю 
(організації механізму покращення якості продукції тощо); висока якість 
вітчизняної продукції сприятиме створенню високого іміджу України на 
міжнародних ринках, покращенню взаємозв’язків з іншими країнами; 

2) створення умов для поліпшення розвитку інноваційної 
діяльності, запровадження у виробництво новітніх технологій, сучасних 
виробів нової техніки, запобігання витоку талановитих розробників; 

3) своєчасна реакція на зміни кон’юнктури ринку. 
Висновки. Безперечно, конкурентна спроможність продукції є 

найсуттєвішим чинником, від якого залежить конкурентна спроможність 
підприємства в цілому. 

Отже, існуючі позиції України на зовнішньому ринку свідчать про 
дуже низьку конкурентоздатність українських підприємств у світі, що 
обумовлено рядом проблем, насамперед – сировинною структурою 
українського експорту. Для підвищення конкурентоздатності української 
продукції необхідно брати приклад з розвинених країн, де 
конкурентоспроможність постійно перебуває в центрі уваги державних 
діячів та ділових кіл. Можна сказати, що українські підприємства мають 
великий потенціал для виходу на міжнародний ринок. Але тільки за 
умови комплексних дій держави можна вивести вітчизняну продукцію на 
конкурентоспроможний рівень. 
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МАТИ ЧИ БУТИ: ЩО ГОЛОВНЕ В ЖИТТІ СУЧАСНОГО 

СТУДЕНТСТВА? (ЗА МАТЕРІАЛАМИ НАВЧАЛЬНОГО 
СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ) 

 
Вступ. На сьогодні існує безмежна кількість тем, питань і проблем, 

що потребують дослідження та обговорення. Часом навіть важко 
визначитися, що ж саме обговорювати. Але особисто нам хочеться 
звернути увагу на одну із тем, яка вже не одне століття цікавить і турбує 
багатьох учених  (психологів, соціологів тощо) та просто людей у цілому. 
Це – проблема людських цінностей, зокрема духовних та матеріальних 
[4]. Мати чи бути: що ж, все-таки, головне в житті? 

Людина – достатньо непроста істота, тому вона дуже відрізняється 
від інших організмів навколишнього світу багатьма особливостями. 
Однак у даному контексті, як ми вважаємо, ключовою ознакою людини, 
що й робить її унікальною, – є культура, а саме духовна та матеріальна. 
Іншими словами, це і є так звані людські цінності. До матеріальної 
культури людини відносять, наприклад, гроші, одяг, продукти 
харчування, житло, транспорт і т. д. Тобто це все те, що має певну 
цінність у вигляді майна, предметів, товарів. Духовна ж культура включає 
в себе всі моральні, релігійні, політичні цінності – усе те, що нерозривно 
пов'язане із психологічним життям людини [2]. 

 Ще однією особливою рисою, притаманною людині, є те, що вона, 
на відміну від інших істот, спираючись на власні бажання, потреби, та 
цінності, створює реальність, а не лише існує в ній. Але кожен створює 
цю реальність по-своєму. Хтось більшою мірою спирається на 
матеріальні цінності, а хтось – на духовні. У всіх нас різні пріоритети. 

Виникає питання: у чому ж саме актуальність проблеми вибору 
матеріальних чи духовних цінностей? Для того, щоб дати більш-менш 
повноцінну відповідь на це питання, необхідно перш за все звернутися до 
відповідних витоків історії. 

Актуальність соціологічного дослідження. Уперше над 
проблемою цінностей задумався Аристотель. Він вважав, що основою для 
існування уявлення людини про «бажане» є благо – те, що є кращим для 
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кожного сущого («Велика етика», Аристотель). Саме ідея блага стала 
фундаментом європейської традиції розуміння проблеми цінностей [3]. 

Поступовий розвиток цих учень, інтерес різних мислителів до даної 
проблеми невдовзі призвів до виникнення окремої науки про цінності – 
аксіології, одним з основоположників якої вважають Рудольфа-Германа 
Лотце. Ця молода дисципліна виокремилася з лона філософії наприкінці 
ХІХ ст. Великий внесок у її розвиток та становлення зробили також 
Пауль-Фердінанд Лінке, Девід Юм,  Іммануїл Кант, Карл Маркс,  
Еріх Фромм  та багато-багато інших [3]. 

Останній, зокрема, багато уваги у своїй роботі «Бути чи мати» 
приділив саме проблемі вибору між духовними та матеріальними 
цінностями. Він протиставляв поняття «мати» і «бути» як два 
фундаментальні способи існування, як два різні погляди на самого себе і 
навколишній світ, два різні типи структури характеру людини, чиє 
домінування повністю визначає те, як людина думає, відчуває та діє [4]. 
Дослідивши всі можливі життєві шляхи, якими людина зазвичай прямує, 
можна дійти висновку: зрештою, кожен по життю йде або а напрямку  до 
«бути», або ж  у напрямку до «мати».   

Що ж це означає?  За Фроммом,  людина, яка  постійно живе в 
модусі «мати», – це та, що завжди бажає щось мати: чи то речі,  чи то 
навіть  володіти людьми.  Така особа завжди чекає чогось і від життя, і 
від інших, але у той же час розчаровується у своїх очікуваннях. Вона 
часто шукає задоволення в житті, керуючись страхами щось втратити, 
заздрістю, гнівом. Усе це, зрештою, призводить до духовної деградації 
людини [5].  

Інша справа, коли індивід живе в модусі  «бути». Така людина, на 
відміну від тієї, що прагне мати, навпаки, – готова і, власне, хоче 
віддавати щось, намагається всюди бути творцем. Саме все це й означає 
«бути».  На думку  Фромма, людина здатна наблизитися до модусу буття 
лише в тому випадку, якщо вона зможе розлучитися із модусом  
володіння [5].  

Одразу хочеться проаналізувати, як змінювався наш світ і ми разом 
з ним у ході історії. На сьогодні ні для кого не секрет, що раніше люди 
мали достатньо високий рівень моральності. Головним осередком їх 
духовності був гуманізм, оптимістичне ставлення до життя, прагнення 
виховувати своїх нащадків лише на сформованих віками 
високоморальних традиціях народу. Так було споконвіку, але з часом 
цінності людства мають властивість змінюватися. Щодо сучасності, то 
світ нашого сьогодення – достатньо складний світ.  І людина в ньому, 
відповідно, теж складна. У плані ціннісних орієнтирів нинішнє 
суспільство достатньо відрізняється від  того, яке було раніше. Протягом 



Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

442 
 

життя, залежно від ситуацій, цілей тощо, кожен із нас робить свій вибір: 
яку ж із чаш терезів нам наповнювати – чашу духовних чи матеріальних 
цінностей. Часом люди не знають,  до якої чаші схилитись, у їх виборі 
немає стійкості та однозначності [1]. На сьогодні важливою проблемою, 
на нашу думку, є те, що люди не вірять у краще майбутнє, намагаються 
прожити життя, отримавши всі його насолоди і радощі, все менше й 
менше задумуючись над питанням вибору власних ціннісних орієнтирів. 

Ми вважаємо, що актуальність даної теми зумовлена перш за все 
різноманітними суспільними перетвореннями, які постійно відбуваються 
під впливом соціально-економічних і культурних змін, які призвели до 
зміни багатьох ціннісних орієнтирів. Сьогодні особливо важливим є 
виховання відповідальної, ініціативної, творчої особистості, з високим 
рівнем моральності. Тому, на нашу думку, аналіз ціннісних орієнтирів 
сучасної студентської молоді може стати досить точним і об'єктивним 
мірилом усіх інших процесів, що є головною основою перетворення 
сучасного українського суспільства, водночас являючи собою досить 
актуальну, як у науковому, так і в практичному розумінні проблему. 
Вивчення ціннісних орієнтацій студентів має великий науковий і 
практичний інтерес, тому що саме у студентському віці найяскравіше 
відбувається самовираження особистості в різних життєво важливих 
сферах – навчанні, майбутній професійній діяльності, культурі, політиці 
тощо. Студентський вік – це період формування системи ідеалів, 
цінностей і орієнтирів людини. Ця система ще не досить чітка і здатна 
змінюватися [1]. Тому дослідження зміни орієнтацій цінностей студентів, 
коли вони (орієнтації) ще не остаточно визначені, є дуже важливим.  

Спираючись на все вищезазначене, своє навчальне соціологічне 
дослідження ми хочемо спрямувати на визначення ціннісних орієнтирів 
студентів нашого рідного університету – Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка. Який же шлях обере 
більшість із них – мати чи бути? Що ж для них важливіше – матеріальні 
цінності чи духовні? Відповіді на ці питання ми й плануємо знайти за 
допомогою проведення даного дослідження. 

Мета соціологічного дослідження – визначити, що для студентів  
1 – 4 курсів Полтавського національного технічного університету імені 
Юрія Кондратюка є пріоритетом у житті: мати чи бути.  

Об'єкт соціологічного дослідження – студенти 1 – 4 курсів 
Полтавського національного технічного університету імені  
Юрія Кондратюка. 

Предмет соціологічного дослідження –  ціннісні орієнтири 
студентів 1 – 4 курсів Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка. 
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Гіпотези соціологічного дослідження. 
1. Для більшості студентів 1 – 4 курсів Полтавського національного 

технічного університету пріоритетними є духовні цінності. 
 2. Ціннісні пріоритети студентів 1 – 4 курсів  нашого університету 

жіночої та чоловічої статі відрізняються.  
 3. Ціннісні пріоритети студентів першого курсу  Полтавського 

національного технічного університету відрізняються від ціннісних 
пріоритетів студентів старших курсів (2 – 4-х). 

Завдання соціологічного дослідження. 
1. З'ясувати, що саме студенти 1 – 4 курсів Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 
розуміють під поняттям «духовні цінності». 

 2. Встановити роль духовних цінностей у житті студентів 1 – 4 
курсів нашого університету. 

3. З'ясувати, що студенти 1 – 4 курсів Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка розуміють під поняттям 
«матеріальні цінності». 

4. Встановити роль матеріальних цінностей у житті студентів 1 – 4 
курсів нашого університету. 

5. Визначити відсоток студентів 1 – 4 курсів, для яких духовні 
цінності переважають над матеріальними. 

6. З'ясувати, які цінності переважають серед дівчат 1 – 4 курсів 
нашого університету. 

7. Визначити, які цінності переважають серед юнаків 1 – 4 курсів 
Полтавського національного технічного університету імені Юрія 
Кондратюка. 

8. Визначити ціннісні пріоритети студентів першого курсу нашого 
університету. 

9. Визначити ціннісні пріоритети студентів старших курсів (2– 4-х).  
Метод соціологічного дослідження. Своє соціологічне 

дослідження ми проведемо за допомогою методу опитування. Це – метод 
збору соціальної інформації про досліджуваний об'єкт під час 
безпосереднього чи опосередкованого спілкування дослідника з 
респондентом шляхом реєстрації його відповідей на запитання або 
ствердження. 

Опитування за своєю темою ми проводили у формі анкетування, 
тобто збирання інформації шляхом письмового заповнення заздалегідь 
розроблених анкет. Відповідно, воно (анкетування) здійснюється за 
допомогою анкети, що являє собою сукупність упорядкованих за формою 
і змістом запитань.  
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Метод вибірки соціологічного дослідження. Вибірка – це 
множина певних об'єктів, подій, зразків або сукупність вимірів, за 
допомогою певної процедури вибраних із статистичної популяції або 
генеральної сукупності для участі в дослідженні. Метод вибірки дозволяє 
робити висновки про об'єкт як ціле, спираючись на дані аналізу лише 
його окремих ознак.  

Метод вибірки нашого дослідження – стратифікаційний. Даний 
метод полягає в розподілі генеральної сукупності на частини, групи, так 
звані страти, що відрізняються за певною ознакою, яка повинна впливати 
на досліджуване явище.  

Генеральною сукупністю нашого дослідження виступають усі 
студенти Полтавського національного технічного університету імені 
Юрія Кондратюка близько 10 тис. осіб. Вибіркову ж сукупність нашого 
дослідження складають студенти 1 – 4 курсів нашого університету денної 
форми навчання. Окремими стратами серед них виступають: студенти 
жіночої статі першого курсу, студенти жіночої статі 2-4 курсів, студенти 
чоловічої статі першого курсу, студенти чоловічої статі 2-4 курсів. 

Аналіз отриманих результатів. У ході аналізу отриманої 
інформації ми виявили наступне. 

1. Щодо проблеми важливості духовних цінностей для 
респондентів, то 73% студенток та 53% студентів чоловічої статі 1 – 4 
курсів та 53% першокурсників і 73% старшокурсників запевняють, що, 
безумовно, духовні цінності важливі, адже без них людина – лише 
механізм, що існує, а не живе; для 13% дівчат та 23% хлопців 1 – 4 курсів 
і для 23% студентів першого курсу та 13% студентів 2 – 4 курсів духовні 
цінності не важливі, тому що, на їхню думку, наше сьогодення більшою 
мірою орієнтується на матеріальні цінності; 13%  дівчат і 23%  хлопців  
1 – 4 курсів та 23% першокурсників і 13% старшокурсників нашого 
університету взагалі не задумувалися всерйоз над цим питанням.  

Отже, для більшості студентів різної статі і курсів (1 – 4) 
Полтавського національного технічного університету імені  
Юрія Кондратюка духовні цінності важливі. 

Серед духовних цінностей 40% студентів жіночої статі та 33% 
студентів чоловічої статі 1 – 4 курсів, 40% першокурсників і 33% 
старшокурсників нашого університету віддають перевагу вірі в Бога; 23% 
дівчат і 23% хлопців 1 – 4 курсів  нашого університету, 20% опитаних 
першокурсників та 27% старшокурсників вважають головними 
духовними цінностями святість материнства, дитинства і старості; для 
33% студенток та 33%  студентів чоловічої статі 1 – 4 курсів нашого 
університету пріоритетними є поміркованість та милосердя; для 10% 
опитаних хлопців 1 – 4 курсів і для 7%  першокурсників та 3%  
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старшокурсників духовні цінності взагалі не дуже важливі;  для 3% 
першокурсниць найважливішою духовною цінністю виявилася совісність. 

 Отже, для більшості дівчат 1 – 4 курсів віра в Бога – ключова 
духовна цінність; а от думки хлопців 1 – 4 курсів розділилися: для однієї 
половини головним є віра в Бога, а для іншої – поміркованість та 
милосердя; серед першокурсників більшість обрали віру в Бога як 
основну духовну цінність, а старшокурсники – поміркованість та 
милосердя. 

60% дівчат 1 – 4 курсів та 37% хлопців, а також 57% 
першокурсників та  40% старшокурсників вважають духовно розвиненою 
ту людину, яка живе по совісті; 40% студентів жіночої статі та 57% 
студентів чоловічої статі 1 – 4 курсів і, в той же час, 43% першокурсників 
та 53% старшокурсників духовно розвиненою людиною назвали того, хто 
гуманний до людей і до всього існуючого на планеті; лише 7% студентів 
чоловічої статі та 7% студентів старших курсів схильні до думки, що 
духовно розвинена людина – це та, хто вміє гарно говорити; ніхто з усіх 
респондентів не погодився з тим, що розвинений духовно той, хто гарно 
виглядає.  

Отже, більшість студенток – учасників опитування – вважають, що 
того, хто живе по совісті, можна назвати духовно розвиненим; для 
більшої кількості хлопців притаманна думка, що така людина гуманна до 
людей і до всього існуючого на планеті; більша половина першокурсників 
запевняють, що духовно розвинена людина – це та, хто живе по совісті; 
серед старшокурсників найбільше студентів, як і більшість опитаних 
хлопців 1 – 4 курсів, думають, що така людина – це та, хто гуманна до 
людей і до всього існуючого на планеті. 

Спираючись на всі вищезазначені розрахунки, можна з упевненістю 
сказати, що для більшості з опитаних студентів чоловічої та жіночої 
статі 1 – 4 курсів Полтавського національного технічного університету 
імені Юрія Кондратюка духовні цінності важливіші за матеріальні. 
Звідси випливає, що наша перша гіпотеза повністю виправдала себе. 

2. Щодо другої гіпотези «Ціннісні пріоритети студентів 1-4 курсів 
жіночої та чоловічої статі відрізняються», то вона підтвердилася 
також. Використовуючи деякі моменти з анкети, розглянемо це на 
конкретних прикладах. Якщо порівняти позиції опитаних дівчат та 
хлопців, досить чітко видно, що останні все-таки здатні частіше 
допомагати іншим, ніж дівчата, але водночас для студентів-респондентів 
чоловічої статі 1 – 4 курсів нашого університету достатньо важлива 
наявність грошей, тоді як серед опитаних студенток переважає потреба у 
житлі та продуктах харчування; також цікавим є той факт, що дівчата, на 
відміну від хлопців, часто відчували бажання мати щось таке, що є в 
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інших, щодо цього хлопці вважають, що кожному – своє; більшості 
студентів чоловічої статі подобається ділитись чимось з іншими, а в 
опитаних нами студенток найчастіше це залежить від ситуації; 
потрапивши в ситуацію, коли на вулиці п’яна компанія заважає 
перехожим, більша кількість хлопців зробили б зауваження тим 
нетверезим людям, а більшість дівчат просто пройшли б мимо, поки п’яні 
не почали чіплятись до них; у випадку, коли правильно б було віддати 
гроші, що збиралися на новий телефон, другові, у якого захворів хтось із 
членів родини, дівчата не роздумуючи віддали б усі гроші, а хлопці в 
такому випадку віддали б гроші лише найближчому другові; помітивши 
вогнище в парку, більшість хлопців спробували б самостійно його 
загасити, а більша кількість дівчат – повідомили б когось про це; для 
більшості студенток 1 – 4 курсів нашого університету найкращою рисою, 
яку вони цінують найбільше, є доброта, а для більшої кількості хлопців – 
щирість; найгіршою рисою, яку найбільше засуджують дівчата, є 
корисливість, а хлопці – брехливість. 

3. Третя гіпотеза «Ціннісні пріоритети студентів першого курсу 
Полтавського національного технічного університету відрізняються від 
ціннісних пріоритетів студентів старших курсів – 2 – 4» також 
підтвердилася. Це підтверджується наступними прикладами: більшість 
студентів-першокурсників допомагають іншим людям лише іноді, а от 
більша кількість старшокурсників – часто; для однієї половини студентів 
першого курсу важлива наявність грошей, для іншої – важливіші духовні 
цінності, а от для старших курсів головною є наявність житла та 
продуктів харчування;  помітивши вогнище під час прогулянки в парку, 
більшість першокурсників повідомили б когось про це, а більша кількість 
студентів-старшокурсників – спробували б самі загасити вогнище; для 
більшості студентів першого курсу нашого університету найкращою 
рисою, яку вони цінують найбільше, є чесність, а для більшої кількості 
старшокурсників – доброта; найгіршою рисою, яку найбільше 
засуджують студенти-першокурсники, є корисливість, а студенти-
старшокурсники – егоїзм. 

Висновки. Анкетування  показало: 
 різницю між поглядами дівчат і хлопців 1 – 4 курсів нашого 

університету; 
 різницю у поглядах студентів різних вікових категорій, а саме: 

відмінності ціннісних пріоритетів студентів першого та 2 – 4 курсів 
Полтавського національного технічного  університету імені Юрія 
Кондратюка. 

Усі три наші гіпотези –  «Для більшості студентів 1 – 4 курсів 
Полтавського національного технічного університету пріоритетними є 
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духовні цінності», «Ціннісні пріоритети студентів 1 – 4 курсів  нашого 
університету жіночої та чоловічої статі відрізняються», «Ціннісні 
пріоритети студентів першого курсу  Полтавського національного 
технічного університету відрізняються від ціннісних пріоритетів 
студентів старших курсів (2 – 4)» – повністю підтвердилися, про що 
ми й сказали вище. 

Рекомендації. На завершення хочеться порекомендувати наступне: 
 намагайтеся більш терпимо ставитися до оточуючих; 
 пам’ятайте не лише про свої інтереси, але й про інших людей, їх 

почуття, занепокоєння тощо; 
 старайтеся частіше допомагати оточуючим, адже у всіх людей є 

проблеми та кожен потребує підтримки й допомоги; 
 не будьте байдужими до того, що відбувається навколо; 
 старайтеся більше читати саме «правильних» книг; 
 завжди будьте собою, займайтеся саморозвитком; 
 стежте за своїми думками, адже саме з них починаються вчинки, 

які, у свою чергу, формують Вашу поведінку, а вона – звички та 
взагалі спосіб і стиль життя. 

 

Список використаних джерел: 
1. Гіровська І.В. Ціннісні орієнтації студентської молоді  

[Електронний ресурс] / І. В. Гіровська, 2012. – Режим доступу до 
ресурсу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Npdntu_pps/ 
2012_11/girovsk.pdf. 

2. Коган И.М. «Быть» или «иметь» [Електронний ресурс] / И. Коган. – 
М., 2012. – Режим доступу до ресурсу : http://www.portal-
slovo.ru/pedagogy/45441.php. 

3. Філософська теорія цінностей (аксіологія) [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу до ресурсу :http://pidruchniki.com/1087070452085/ 
filosofiya/filosofska_teoriya_tsinnostey_aksiologiya. 

4. Фромм Эрих Иметь или быть [Електронний ресурс] / Эрих  
Фромм. – Режим доступу до ресурсу : http://lifeinbooks.net/chitat-
online/erih-fromm-imet-ili-byit/. 

5. Фромм  Эрих  Искусство быть. От издателя [Електронний ресурс] / 
Эрих  Фромм.  – Режим доступу до ресурсу : 
http://booksonline.com.ua/view.php?book=56206. 

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Npdntu_pps/%202012_11/girovsk.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Npdntu_pps/%202012_11/girovsk.pdf
http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/45441.php
http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/45441.php
http://pidruchniki.com/1087070452085/%20filosofiya/filosofska_teoriya_tsinnostey_aksiologiya
http://pidruchniki.com/1087070452085/%20filosofiya/filosofska_teoriya_tsinnostey_aksiologiya
http://lifeinbooks.net/chitat-online/erih-fromm-imet-ili-byit/
http://lifeinbooks.net/chitat-online/erih-fromm-imet-ili-byit/
http://booksonline.com.ua/view.php?book=56206


Міжнародна  науково-практична конференція  
«Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку 

України: виклик глобального світу» 
 

448 
 

Ханенко Сергій Олександрович, 
Шкутенко Ксенія Олександрівна 

студенти 5 курсу спеціальності  
«Фінанси, банківська справа та страхування», 

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна» 
Науковий керівник: Черкас Віра Володимирівна, 

доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, 
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна» 

 
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ 

ОПЕРАЦІЙ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Перехід України до ринкової економіки й 

активне включення у світові господарські зв'язки вимагають відповідного 
розширення методів комерційної діяльності підприємств і організацій 
усіх форм власності. Нині гарантований успіх – це не тільки 
конкурентоздатний товар, а й вдало вибраний спосіб його реалізації. Саме 
тому в світовій практиці поширилися "нетрадиційні” форми комерційних 
фінансових взаємовідносин між продавцем і покупцем, де важливу роль 
відіграють різноманітні посередники – торговельні компанії, інвестиційні 
і страхові фірми, банки тощо.  

Однією з таких форм є лізинг – підприємницька діяльність, яка 
спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і 
полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на певний 
строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або 
набувається ним у власність за дорученням і погодженням з 
лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати 
лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питань 
лізингу присвячено вже чимало робіт у зарубіжній та вітчизняній 
економічній літературі. Зокрема, правові, теоретичні та практичні аспекти 
досить широко представлені в роботах таких економістів, як  
В. Д. Газманова, М. Н. Агафонової, Н. А. Адамова, А. А. Тілова та  
Л. Н. Прилуцького [2, 3]. 

Формулювання мети статті. Метою статті є аналіз теоретичних 
підходів і практичних рекомендацій щодо вдосконалення процесу 
лізингових відносин у сфері господарської діяльності вітчизняних 
підприємств.

 

Виклад основного матеріалу дослідження. Останнім часом лізинг 
привертає увагу як ефективний засіб сприяння економічному розвиткові 
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України. Зокрема, багато з тих переваг, які пропонує лізинг, на відміну 
від традиційного банківського фінансування, спрямовані на вирішення 
проблем нестачі капіталу та проблем ліквідності, з якими стикаються 
українські підприємства. 

Усі галузі економіки України потребують якнайшвидшого 
здійснення технічного переозброєння і реконструкції. З огляду на це 
пошук нових форм і методів фінансово-кредитного їх забезпечення за 
обмеженості фінансових ресурсів та недостатності власних фінансових 
коштів промислових підприємств набуває глибокої значущості. 
Формування фінансових ресурсів на оновлення машин та обладнання на 
нинішньому етапі розвитку стає складною проблемою. Традиційна 
система фінансування і кредитування витрат на придбання обладнання 
виявилася неефективною, оскільки вона не змогла істотно вплинути на 
стан наднормативних запасів обладнання. Це негативно позначилося на 
кінцевих результатах діяльності підприємств і знижувало ефективність 
функціонування всього народного господарства в цілому.  

Звичайно лізингові операції розглядаються як варіант 
довгострокової оренди. Однак, якщо оренда передбачає в кінцевому 
підсумку повернення орендованого майна своєму юридичному власнику 
або збереження за ним права власності на дане майно, при деяких формах 
лізингу по закінченні договору можливий перехід права власності від 
орендодавця до орендаря. У таких випадках лізингова угода нагадує 
продаж у розстрочку з тією лише різницею, що власники змінюються не 
на початку, а наприкінці терміну угоди. Отже, лізинг – це, з одного боку, 
своєрідна форма фінансування капітальних вкладень, а з іншого, – форма 
реалізації, канал збуту продукції. 

Як у будь-якого складного економічного поняття, у лізингу є безліч 
визначень. Перш за все лізинг – слово англійського походження, похідне 
від дієслова to lease – брати і здавати майно в тимчасове користування. 
Найбільш точно відображає сутність терміна “лізинг ” наступне 
визначення: лізинг є інвестуванням тимчасово вільних або залучених 
фінансових коштів, при якому лізингодавець зобов'язується набути у 
власність обумовлене договором майно у певного продавця і надати це 
майно лізингоотримувачу за платню в тимчасове користування з правом 
подальшого викупу [4, с. 15].  

Причину існування лізингу коротко можна пояснити так: споживачі 
(підприємці) готові взяти основні засоби для здійснення своєї виробничої 
діяльності в оренду, бо не мають коштів на їх придбання і з певних 
причин не беруть кредиту, але це не влаштовує продавця. Саме тут і 
виникає потреба в лізингодавці, що купує ці основні засоби та здає їх у 
лізинг споживачеві. З початку треба відзначити, що сутність лізингу 
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полягає в ряді складних відносин, що обумовлює існування у практиці 
кількох аспектів лізингу – фінансово-комерційного, правового та 
технічного. У більшості випадків під лізингом на практиці розуміють 
довгострокову оренду машин, обладнання, транспортних засобів та 
споруд виробничого призначення. Більш точно економічний сенс лізингу 
виражає його визначення як комплексу майнових відносин, що 
складаються у зв’язку з передачею майна у тимчасове користування. Цей 
комплекс, крім власне договору лізингу, включає й інші договори – 
купівлі-продажу, найму, страхування тощо.  

У законі України «Про лізинг» дано таке визначення цьому 
поняттю: лізинг – це підприємницька діяльність, яка спрямована на 
інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні 
лізингодавцем у виключне користування на визначений строк 
лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається 
ним у власність за дорученням і погодженням із лізингоодержувачем у 
відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем 
періодичних лізингових платежів [1].  

Тобто лізинг можна розглядати як форму забезпечення вкладень, як 
прогресивний метод матеріально-технічного забезпечення, як активний 
інструмент маркетингу, як одну із форм кредитних надходжень, як 
альтернативу банківському кредиту. 

Звідси передусім випливає, що лізинг – це спосіб реалізації 
відносин власності, що виражає певний стан виробничих сил та 
виробничих стосунків,  з якими він знаходиться в тісному взаємозв’язку. 
Особливість лізингової діяльності полягає в тому, що, з одного боку, вона 
сприяє становленню приватної власності на засоби виробництва, а з 
іншого, – веде до її подолання, зміни власника та розпорядника. У 
процесі лізингу відбувається також саморозвиток державної власності, а 
за певних умов – перетворення її на загальну, спільну чи пайову. 

Лізинг у широкому розумінні є організаційною формою 
підприємницької діяльності, яка виражає відносини власності, особливу 
систему господарювання. Однак, як і кожне самостійне явище, як 
економічна категорія, він має свій власний зміст та різні форми 
виявлення, які можна подати з різним ступенем конкретності. 

Особливо широке визнання він одержав у зарубіжних країнах за 
останніх 15 – 20 років. Частка витрат на лізингові операції в загальних 
обсягах капітальних вкладень у машини й обладнання становить: у  
США –33%, Англії, Франції, Швеції, Іспанії – 13 – 17%; Італії,  
Голландії  –  12 – 14%. В Японії щорічний приріст обсягу лізингових 
операцій становить 25 –30%. 

Щодо України, то перспектива розвитку лізингу в Україні на 
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сьогодні, враховуючи відсутність у підприємств власних засобів і їх 
тяжке фінансове становище, розвиток лізингу є практично єдиною 
можливістю придбання необхідного обладнання машин та інших 
основних засобів. Важливо, що сфера лізингового законодавства 
активізує розширення збуту продукції, а не напівфабрикатів або 
сировини. Найголовніше завдання на теперішньому етапі і в майбутньому 
для суб`єктів лізингової діяльності – це створити потребу в лізингових 
послугах, тобто сформувати кон’юнктуру лізингу. Україні потрібно також 
організувати тісне співробітництво з європейською асоціацією лізингових 
компаній та вжити на урядовому рівні заходів щодо приєднання до 
Оттавської конвенції 1988 року про міжнародний лізинг. 

Лізинг потрібен Україні тому, що:  
 дає можливість одержати додаткові інвестиції від іноземних 

партнерів;  
 лізингові операції залучають великі кошти банків, АТ тощо;   
 він привабливий для споживача – через оренду основних засобів 

господарських товариств.  
Однак у Законі України "Про лізинг" зовсім не знайшла 

відображення проблема сублізингу, що стримує реалізацію міжнародних 
лізингових проектів. Світовий лізинговий бізнес не може ефективно 
впроваджуватися в Україні шляхом договорів з українськими 
лізинговими компаніями, які потім самі могли б виступати по 
лізингованих об’єктах лізингодавцями. Така схема була поширена на 
початковому етапі розвитку лізингу в сусідніх країнах, наприклад у 
Білорусі. І це правильна схема, оскільки лізингові компанії, що 
виникають на пострадянській території, нечисленні, малопотужні й не 
володіють достатньою мірою технікою лізингування. Вітчизняним 
лізинговим компаніям також потрібна операція сублізингу, оскільки за 
відсутності замовлень лізингоодержувач змушений сам вдаватися до 
сублізингу. 

Упровадження лізингу завжди супроводжується багатьма 
труднощами. Однак без упровадження лізингових схем український 
споживач може залишитися взагалі без можливості придбати нову 
техніку  – транспортну, сільськогосподарську чи будь-яку іншу. 

Тепер спробуємо перерахувати лише деякі виграшні для української 
економіки проекти, які можна було б здійснити за допомогою лізингу.  

По-перше, лізинг виступає як комерційний кредит, тобто кредит у 
натуральній формі, що дає можливість купувати сучасніше устаткування 
та технології, а також нарощувати збут виготовленої продукції і ставати 
ефективним важелем маркетингу для виробників. Крім того, лізинг 
допоміг би здійснити необхідну структурну перебудову економіки 
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України в бік енергозбереження, як це відбулося з економікою США 
після енергетичної кризи 1974 – 1975 рр. Україна могла б брати в лізинг 
казеїнові, олійножирові, маргаринові, шкіропереробні та інші заводи під 
гарантії уряду. В Україні такою справою вже зайнялися приватні фірми, 
які пропонують казеїнові заводи на так званих компенсаційних умовах 
(угодах). Ще потрібно зазначити, що, за спостереженнями спеціалістів, 
фінансовий лізинг в Україні недієздатний. Ефективніший і 
перспективніший оперативний лізинг [6].  

На думку більшості фахівців, сьогодні розвиток лізингових 
економічних взаємовідносин у нас блокується ще й відсутністю чіткої 
узгодженості в діях різних відомств і служб у плані регулювання цього 
процесу: різні законодавчі акти передбачають різні моменти лізингу, 
митна служба має при цьому свої інтереси, податкова  – свої і т.д. Без 
досягнення такої узгодженості перспективи широкого розвитку лізингу в 
Україні досить сумнівні.  

Попри всі складнощі формування нормативної бази лізингу 
компанії, що намагаються працювати у цій сфері навіть за нинішніх 
непростих умов, дбають про майбутнє,зокрема опікуючись професійною 
підготовкою кадрів. Задля цього фірми, які формально є конкурентами, 
об'єднують зусилля й кошти.  

Переходячи до економічного аспекту проблем та перспектив 
розвитку проведення лізингових операцій банками України, почнемо із 
засад тих переваг, що спонукають та спонукатимуть у майбутньому 
економічних суб’єктів (підприємства, банки, лізингові компанії) до 
розширення обсягів проведення саме лізингових операцій. Для 
лізингоодержувача це [6]: 

 можливість уникнути залучення кредитів для придбання техніки  з 
інших джерел фінансування (у тому числі власних), що дасть 
можливість використовувати ці джерела для інших потреб; 

 достатня гнучкість лізингових платежів (можливість зростаючих, 
спадаючих виплат, можливість компенсаційних виплат та ін.); 

 відсутність витрат, пов’язаних з володінням майном та веденням 
бухгалтерського обліку, особливо при оперативному лізингу); 

 спрощення доступу до використання різноманітної, у т. ч. 
імпортної, техніки, забезпечення її сервісного обслуговування; 

 скорочення строків організації виробництва нової продукції; 
 зменшення ризику у випадку введення у виробництво нової 

продукції через можливість повернення обладнання за договором 
оперативного лізингу. 

Для банку-лізингодавця сутність лізингових операцій обумовлює 
наступні їхні вигоди: 
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 зменшення, порівняно із кредитуванням, ризику 
неплатоспроможності споживача техніки: у випадку припинення 
платежів лізингодавець має можливість вилучити обладнання та 
знов здати його в лізинг або продати; 

 отримання лізингового відшкодування (відсотків); 
 розширення кола партнерів та встановлення з ними довгострокових 

тісних взаємовідносин; 
 зменшення видатків на страхування об’єкта лізингу, бо операції 

лізингу вважаються менш ризикованими. 
Досі лізингова форма кредитування банками не одержала 

належного розповсюдження. Однією з головних причин є те, що в умовах 
високої інфляції та загальної нестабільності великий попит на кредитні 
ресурси робив для банків більш привабливим короткострокове 
кредитування за високими процентними ставками з отриманням великого 
рівня прибутку в короткостроковому періоді. Підприємства та організації 
за старою схемою вирішували тактичні завдання, мало турбуючись про 
реальність повернення отриманих позик у надії списання  їхніх боргів 
державою, що проводило політику дешевих грошей. Але в ході 
приватизації, зниження темпів інфляції, «дорожчання» грошей відбулося 
значне зниження попиту на банківські кредити, що викликає потребу 
пошуку нових форм співробітництва банків із своїми клієнтами. Тут 
значну роль можуть відіграти лізингові операції.  

Нині в Україні утримується тенденція короткострокового 
кредитування, переважають операції оперативного лізингу з правом 
наступного викупу майна. Пояснюється це тим, що операції фінансового 
лізингу є, як правило, більш довгостроковими. Загальноекономічна 
ситуація в Україні ж є важкопрогнозованою, тому ризик за цими 
операціями є надто великим, до того ж встановити адекватні комісійні 
ставки, обумовлені в договорі фінансового лізингу заздалегідь, стає 
майже неможливо. 

Оскільки лізинг вимагає від банка-орендодавця вкладень на 
довгостроковий період, для підтримання ліквідності балансу сукупний 
обсяг лізингових операцій повинен бути обмежений обсягом 
довгострокових ресурсів, що є в розпорядженні банку. Проблема ресурсів 
є особливо актуальною на початковій стадії здійснення лізингових 
операцій, коли відбуваються головним чином вкладення коштів в операції 
лізингу. 

Одне з можливих рішень продовження строку лізингу – це 
встановлення надійних відносин між кількома банками, з якими можна 
було б укласти угоду про гарантований кредит (за строками і сумою). Це 
дало б можливість перекрити довгостроковий лізинговий договір 
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кількома короткостроковими банківськими кредитами.  
Оцінюючи перспективи розвитку лізингових операцій 

комерційними банками України, необхідно відзначити, що на перших 
порах комерційним банкам не до снаги надавати весь комплекс послуг з 
лізингу (вивчення ринку тих чи інших засобів, що здаються в оренду, 
проведення технічного обслуговування і консультацій  та ін.). Тому є сенс 
говорити про створення на цьому етапі банками спеціальних лізингових 
фірм за аналогією розвинених країн.  

Такі лізингові фірми, крім оренди техніки та обладнання, могли б 
взяти на себе вивчення ринку збуту випущеного на підприємствах 
обладнання та надавати лізингові кредити його покупцям. Також поряд з 
фінансовим лізингом може застосовуватися лізинг-повне обслуговування, 
відповідно до якого відбувається поставка та надання додаткових послуг 
у доповнення до фінансового аспекту традиційного лізингу. 
Спеціалізовані лізингові фірми можуть проводити оперативне лізингове 
кредитування (прокат).  

Комерційний банк, як засновник компанії, підтримуватиме її своїми 
кредитами. Володіючи всебічною інформацією про своїх клієнтів, банк 
може надавати фірмі інформацію про платоспроможність майбутніх 
лізингоодержувачів, що відіграє велику роль в укладенні лізингової 
угоди.  

При поширенні застосування комерційними банками на практиці 
лізингового кредитування в нашій країні треба розглянути проблему 
лізингових ризиків. В умовах економічного спаду та інфляції головну 
роль повинні відігравати операції фінансового лізингу, засновані на 
збереженні права власності на об’єкт лізингу протягом усього терміну дії 
угоди.  

Україна за допомогою лізингу могла б підняти ряд важливих та 
потенційно прибуткових галузей економіки. До них можна віднести, з 
огляду на природні, географічні, кліматичні, загальнополітичні та інші 
фактори, з урахуванням таких галузей, як агропромисловий комплекс, 
авіаційно-будівна промисловість, легка промисловість, машинобудування 
та ряд інших [5].  

Аналіз існуючої практики, проблем та перспектив проведення 
лізингових операцій комерційними банками України дозволяє зробити 
певні висновки: 

 лізинг за участю комерційних банків, як метод стимулювання 
оновлення основних фондів підприємств, є одним з 
найперспективніших шляхів подолання Україною інвестиційної 
кризи та поновлення процесу активного фінансування 
капіталовкладень з огляду перш за все на фінансові можливості 
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банків порівняно з іншими господарюючими суб’єктами, та 
існування певної законодавчої бази проведення відповідних 
операцій; 

 серед методів стимулювання розвитку лізингових операцій 
найдоцільнішими пропонуються введення порядку прискореної 
амортизації засобів, що виступають об’єктом лізингу, та введення 
податкових пільг для при проведенні лізингових операцій; 

 головними проблемами розвитку цих операцій комерційними 
банками є їх довгостроковий характер, що в умовах нестабільної 
економічної ситуації, досить високої інфляції та обмеженості 
вільних довгострокових ресурсів комерційних банків обумовлює 
неможливість їх (операцій) достатнього поширення; 

 складність завдань, що стоять перед банком-лізингодавцем і 
полягають у необхідності глибокого вивчення ринку лізингових 
послуг, комплексному аналізу потенційних лізингоодержувачів, 
постачальників, проведенні рекламних заходів, забезпеченні 
максимально можливого обсягу додаткових послуг та ін. роблять 
доцільним на  даному етапі створення банками власних 
спеціалізованих дочірніх лізингових компаній, які б займалися 
відповідними операціями за фінансової підтримки з боку банку-
засновника. 

Головним стимулом для розвитку лізингового кредиту є існування у 
країні стабільного правового поля та сприятливого податкового 
середовища, які дозволяють мінімізувати ризики інвесторів. Лише за цих 
умов будь-яка країна може очікувати на стрімкий розвиток національного 
ринку лізингових послуг, побудованого на засадах здорової конкуренції. 

Висновки. Україна стала на шлях глибоких соціально-економічних 
перетворень, неодмінною умовою успішного здійснення яких є розвиток 
виробничої сфери. Усім відомо, що нині виробничо-технічна база нашої 
держави перебуває у стадії занепаду: процес заміни застарілих та 
зношених машин та обладнання, по суті, припинено. Безперечно, в 
Україні ще не скоро буде створено політичні, економічні й організаційні 
умови, які могли б залучити ефективні іноземні інвестиції в потрібних 
обсягах та формах. Внутрішні ж накопичення переважної більшості 
діючих підприємств різних форм власності, доведених до глибокого 
кризового стану, мізерні та продовжують з року в рік зменшуватися. 
Довгострокове кредитування виробництва комерційними банками є 
високоризиковим і майже припинилося. Тому необхідно використовувати 
альтернативні методи фінансування витрат на оновлення матеріальної 
бази і модифікацію виробництва. Однією з таких альтернатив може стати 
лізинг – ефективний інструмент оновлення основних фондів без значних 
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одноразових витрат капіталу. Активне впровадження лізингових операцій 
на підприємствах України може стати потужним імпульсом технічного 
розвитку, переобладнання виробництва і структурної перебудови 
економіки.  

Незважаючи на економічні переваги впровадження лізингу в 
Україні він не дуже поширений. Можна назвати багато факторів, що 
стримують його розвиток, але головним з них є відсутність нормативно-
правової бази, яка б досконало регулювала лізингову діяльність. Закону 
України «Про лізинг», прийнятого Верховною Радою у грудні 1997 року, 
недостатньо для стимулювання розвитку лізингового бізнесу. 
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ПОНЯТТЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ТА ШЛЯХИ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЙОГО ОБЛІКУ 

  
Постановка проблеми. Сьогоднішні позиції української економіки 

досить слабкі, тож вони потребують багатьох змін у сфері управління 
виробництвом, визначають необхідність розробки системи обліку витрат, 
яка б відповідала вимогам ринку та враховувала організаційно-
технологічні особливості виробництва. Нині облікова інформація не 
повною мірою відповідає сучасним вимогам управління. 
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У ринкових умовах, коли більшість ринків є конкурентними, облік 
витрат і контроль за ними є найважливішою ланкою управління 
підприємством. Водночас більшість вітчизняних підприємств мають 
значні труднощі при створенні дієвої системи обліку та управління 
витратами. Тому створення ефективного обліку витрат є надзвичайно 
актуальним на сучасному етапі. Облік витрат займає визначальне місце в 
економіці підприємства, оскільки на ньому базуються економічні 
площини виробництва продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями стану 
обліку витрат займалися вітчизняні та зарубіжні дослідники. Цим 
питанням присвячувалися дисертаційні роботи та наукові статті. 
Проблеми обліку витрат виробництва знайшли відображення в наукових 
працях таких відомих українських учених, як: М. Т. Білуха,  
Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голова, З. В. Гуцайлюк, М. В. Кужельний,  
А. М. Кузьмінський, В. Г. Лінник та ін. 

Формулювання мети статті. Метою  дослідження є узагальнення 
основних підходів до класифікації витрат діяльності, а також розробка 
рекомендацій удосконалення з обліку витрат на виробництво. 

Виклад основного матеріалу. Методологічні та методичні засади 
формування інформації про витрати підприємства в бухгалтерському 
обліку визначає П(С)БО 16 «Витрати» [7, с. 424]. Витратами визнаються 
або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до 
зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення 
капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, 
що ці витрати можуть бути достовірно оцінені [1]. 

Витрати підприємства завжди були одним із найважливіших 
об’єктів обліку. Від того, наскільки точно та своєчасно вони 
відображаються в бухгалтерському обліку, прямо залежить точність і 
достовірність фінансового результату, який визначає підприємство. 
Формування  витрат виробництва є основним та  водночас  складним 
елементом організації та розвитку виробничо-господарського механізму 
підприємства [5, с. 122]. 

Витрати на виробництво формуються за видами виробництв і 
об’єктами обліку, складом, місцями виникнення і центрами 
відповідальності, періодами виникнення, способом включення в 
собівартість, дотриманням нормативів, сферою виникнення (відношенням 
до виробництва) тощо. Це зумовлює необхідність групування витрат за 
певними ознаками [4, с. 173]. 

Усі витрати за відношенням до виробничої собівартості можна 
поділити на дві групи: 
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1) Витрати, які включаються до виробничої собівартості 
(впливають на фінансовий  результат не у звітному періоді,  у якому вони 
виникли, а при визнанні доходу від реалізації продукції прямо пов’язаної  
з цими витратами); 

2) Витрати, які не включаються до виробничої собівартості 
(впливають на фінансовий результат звітного періоду, наприклад 
адміністративні витрати, витрати на збут та інші) [7, с. 206]. 

За способом включення до собівартості продукції  (робіт, послуг) 
витрати поділяють на прямі  та  непрямі. Прямі витрати відносяться до 
конкретного виду продукції (робіт, послуг) і безпосередньо включаються 
до її собівартості. Непрямими є витрати, які не можуть бути віднесені 
безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним 
шляхом і тому потребують розподілу [6, с. 175]. 

Розподіл витрат на прямі та непрямі істотно залежить від рівня 
спеціалізації виробництва, особливостей організації виробничих 
процесів,методів нормування й обліку, рівня інформаційних технологій. 
Наприклад,частка прямих витрат є більшою на підприємствах, на яких 
виготовляється обмежена номенклатура продукції. Доволі часто прямі 
витрати за суттю зараховують до непрямих унаслідок відсутності їхнього 
нормування та диференційного обліку (наприклад, паливо й енергію 
технологічного призначення, спеціальні пристосування й інструмент 
тощо) [3, с. 214]. 

Практичний розподіл витрат на контрольовані та неконтрольовані 
залежить від сфери повноважень менеджера.  Одні і ті самі витрати 
можуть бути контрольовані з боку начальника цеху одного підприємства 
та неконтрольованими для начальника цеху іншого підприємства. 

Класифікація витрат здійснюється з огляду на певну мету. У 
вітчизняній практиці вважається однією з основних класифікація витрат 
за економічними елементами та статтями калькуляції. Особливістю 
класифікації витрат за економічними елементами є те, що вона заснована 
на економічній природі витрат, не залежить від конкретних умов, і тому 
склад елементів може бути встановленим. Разом з тим,класифікація 
витрат за елементами не може задовольнити інформаційні потреби 
підприємства про витрати за їх цільовим призначенням, за окремими 
видами продукції, при здійсненні контролю за раціональним 
використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. 

При формуванні облікової інформації  для прийняття управлінських 
рішень існує дещо інша класифікація витрат, адже кожен керівник або 
власник підприємства повинен знати, скільки буде коштувати 
виробництво тієї чи іншої продукції, який прибуток від її реалізації в 
загальному обсязі прибутку, чи є можливість збільшити або зменшити 
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ціну на цю продукцію і яка ефективність від ухвалення управлінського 
рішення, а для цього використовують економічно обґрунтовану 
класифікацію витрат. З метою управління вона поділяється за принципом 
«різні витрати для різних цілей».  

Для контролю діяльності окремих підрозділів та оцінки роботи їх 
керівників вирізняють контрольовані та неконтрольовані витрати:  

 контрольовані витрати – це витрати, які менеджер може 
безпосередньо контролювати або справляти на них значний вплив; 

 неконтрольовані витрати – це витрати, які менеджер не може 
контролювати або не може на них впливати. 

Залежно від періоду отримання доходу від понесених витрат є: 
 вичерпані (спожиті) витрати – збільшення зобов’язань або 

зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання 
доходу звітного періоду;  

 невичерпані (неспожиті) витрати – збільшення зобов’язань або 
зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання 
доходу або іншої вигоди в майбутніх періодах.  

Витрати, пов’язані з операційною діяльністю підприємств, 
включають:  

 витрати на продукцію (прямі матеріали, пряму заробітну плату, 
інші прямі витрати, загальновиробничі витрати);  

 витрати періоду (адміністративні витрати, витрати на збут, інші 
операційні витрати).  

 основні витрати – сукупність прямих витрат на виробництво 
продукції; 

 накладні витрати, пов’язані з процесом виробництва але не можуть 
віднесені до певних об’єктів економічно можливим  
шляхом [2, с. 102]. 

Залежно від прийняття управлінського рішення є: 
– релевантні витрати  –  витрати , що можуть бути змінені внаслідок 

прийняття рішення;  
– нерелевантні – витрати, що не залежать від ухвалення рішення; 
– постійні – витрати, розмір яких із збільшенням (зменшенням) 

випуску обсягу продукції істотно не змінюється; 
– змінні – витрати, які змінюються при змінні обсягу виробництва;   
– маржинальні витрати – витрати на виробництво додаткової 

одиниці продукції; 
– середні – витрати, що визначаються як сума витрат на виробництво 

основної й додаткової продукції, поділені на кількість 
виготовлених виробів;  
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– дійсні  –  витрати, які вимагають сплати грошей або витрачання 
інших активів і в міру їх виникнення відображаються в облікових 
регістрах; 

– можливі витрати  –  та вигода, яка втрачається, якщо вибір одного 
варіанту дії вимагає відмовитися від альтернативного рішення.  

Варто наголосити, що багатогранність ознак, за якими групують 
витрати в обліку для потреб управління, підтверджує необхідність 
ефективної організації їх облікового забезпечення для формування 
необхідної інформації з метою задоволення потреб користувачів. Як було 
зазначено вище, класифікація витрат потрібна для визначення вартості 
продукції та, відповідно, для ціноутворення. Велике значення 
класифікації витрат в управлінні ними, перш за все при калькулюванні 
собівартості продукції для різних потреб управління. 

У сучасних умовах найбільш раціональною формою ведення 
бухгалтерського обліку на підприємствах, як показує практика, є 
автоматизована журнальна форма бухгалтерського обліку. Вивчення 
стану оперативного обліку витрат на виробництво свідчить, що сьогодні 
на підприємствах цьому виду обліку та аналізу не приділяється належної 
уваги. Проте здійснення якісного автоматизованого оперативного обліку 
на виробництві дасть змогу уникнути негативних явищ втрати 
виробничих запасів підприємства, зведе вірогідність виникнення 
непродуктивних витрат до мінімуму. Таким чином, наявна система обліку 
витрат на виробництво підприємств не сприяє посиленню контролю та 
використанню інформації про витрачання ресурсів для проведення 
економічного аналізу з метою ухвалення рішень за відповідними 
структурними підрозділами (центрами виникнення витрат). Невирішеною 
залишається також і проблема щодо напрямів подальшого вдосконалення 
обліку витрат в умовах ринку. Оскільки перший крок у цьому вже 
зроблено – ухвалено та впроваджено Положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку та новий План рахунків, необхідно й далі 
рухатися в бік міжнародної стандартизації обліку. 

Пропонується на кожному підприємстві, залежно від спеціалізації 
виробництва, в Положенні про облікову політику підприємства чітко 
визначити витрати, які класифікують як прямі, та чітко встановити 
витрати, що є для підприємства непрямими, а також здійснити 
класифікацію норм витрат за такими ознаками: 

1) За призначенням: 
– норми витрат сировини; 
– норми витрат матеріалів; 
– норми витрат енергії; 
– норми витрат палива; 
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2) Масштабом дії: 
– групові (на однакові види продукції); 
– індивідуальні. 

3) Періодом дії: 
– річні (для поточного планування); 
– перспективні; 

4) Ступенем деталізації об’єктів нормування (вузли та вироби в 
цілому); 

5) Ступенем деталізації нормованих ресурсів: 
– специфіковані (на види ресурсів з конкретними параметрами); 
– зведені (на види ресурсів за звуженою номенклатурою). 

Це дасть можливість ефективно організувати систему обліку 
виробничих витрат та отримати чітку та об’єктивну інформацію про 
витрати виробництва. 

Дослідження свідчать, що перелік статей витрат на окремих 
підприємствах значно різниться. Виділення окремих витрат у самостійні 
статті або, навпаки, об'єднання окремих статей дозволяє розробити 
номенклатуру статей витрат, що максимальною мірою відповідає 
технолого-організаційній специфіці виробництва. У зв'язку з відсутністю 
планування й аналізу витрат за калькуляційними статтями та формальним 
складанням фактичних калькуляцій на підприємствах значно послабилася 
контрольна функція обліку за місцями виникнення витрат і центрами 
відповідальності. 

Дослідження питання показало, що на підприємствах відсутня 
система гнучкого оперативного обліку, результативного попереднього 
контролю виробничих витрат та їх жорсткого нормування. 

Облік окремих видів витрат та вирішення завдань з їх оптимізації 
здебільшого здійснюються за допомогою бухгалтерсько-статистичних 
методів, хоча останнім часом є тенденція до застосування економіко-
математичних методів, у тому числі комп'ютерно-математичного 
моделювання за допомогою впровадження в облікову практику 
автоматизованих засобів обробки економічної інформації. 

Висновки. Існуючий бухгалтерський облік не дає вичерпної 
оперативної інформації про витрати виробництва, тому що облікова 
інформація групується переважно наприкінці місяця і відображає події, 
що минули. На підприємствах інформаційна база обліку витрат 
виробництва не достатньою мірою використовується для ухвалення 
управлінських рішень. 

Прямі та непрямі витрати є головним показником, від якого 
залежить прибуток підприємства. Під час аналізу даних витрат 
визначають резерви зниження собівартості продукції, від якої залежать 
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безпосередньо ціни, за якими буде реалізовуватись продукція. Тому 
правильна організація обліку прямих та непрямих витрат є запорукою 
прибутковості підприємства.  

Для вирішення проблеми покращення обліку витрат виробництва 
необхідно перш за все створити таку нормативну базу промисловості, яка 
відповідала б нормативно-законодавчій базі, з одного боку, а з іншого, –
враховувала б особливості виробництва. 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД АНТИМОНОПОЛЬНОГО  
ЗАКОНОДАВСТВА ВІДНОСНО ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ 

ДАННОГО НАПРЯМКУ В УКРАЇНІ 
 

Вступ. Зараз антимонопольне законодавство є актуальним, оскільки 
чи не щодня порушуються справи про його недотримання, а деякі з них 
набувають неабиякого розмаху.  

Необхідність вивчення антимонопольного законодавства та 
практики зарубіжних країн не викликає сумнівів, адже досвід України в 
цій галузі вимірюється проміжком 10-15 років, в той час як багато 
іноземних держав працюють в цій галузі вже багато десятків років [1]. В 
умовах ринкової трансформації економіки України питання захисту 
конкуренції недопущення зловживання ринковою владою 
монополістичних структур є особливо актуальним.  

Результати дослідження. У наш час, розвиток інфраструктури, 
міжнародних торгівельних зв’язків та інформаційних мереж несхитно 
тягне за собою створення і розвиток величезних міжнаціональних 
компаній. Розмір обороту найбільших з них залишає позаду навіть ВВП 
деяких країн. Нічого дивного немає у тому, що такі компанії займають 
лідируючу позицію на національному або й на міжнародному ринку, а 
деколи навіть залишаються єдиними на ринку, викидаючи з нього 
конкурентів – стають монополістами. Слід зауважити, що компанія не 
повинна бути величезною за розмірами щоб стати монополією, отримати 
монопольну владу. Навіть невеликим компаніям вдається стати 
монополіями на місцевому ринку. 

У зв’язку із бурхливим процесом виникнення і розвитку монополій 
і завзятим використанням ними монопольної влади виникло 
антимонопольне законодавство. Якщо ще у XIX ст. для врегулювання 
монопольних випадків використовувались окремі норми господарського 
права, або й окремі пункти у статтях про господарську відповідальність, 
то наприкінці XIX ст., а саме у 1890 р. У США був прийнятий перший 
антимонопольний закон – Закон Шермана. З цього часу і почався 
розвиток антимонопольного законодавства у багатьох країнах світу [2]. 
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Для того щоб розглянути недоліки та прогалини антимонопольної 
політики України, зазначимо що ж являє собою політика антимонополій 
взагалі. Антимонопольна політика – це сукупність заходів держави щодо 
припинення зловживання монопольним становищем з однієї сторони ( 
тобто нагляд за дотриманням антимонопольного законодавства), та з 
іншої сторони створення нових монополій та монополістичних об’єднань 
[3]. Основними обов’язками держави у її діяльності щодо проведення 
антимонопольної політики є створення антимонопольного законодавства, 
яке б регулювало діяльність вже існуючих монополій, а також прийняття 
законів, які б не допускали анти конкурентних дій, а також передбачали 
відповідальність за недобросовісну конкуренцію. Невід’ємною ланкою в 
організації антимонопольної політики є створення державою органу або 
органів, які б слідкували за дотриманням законності, а також вносили 
пропозиції щодо змін законодавства даного напрямку. 

Антимонопольна політика й антимонопольне законодавство не 
мають на меті заборону або ліквідацію монопольних утворень. У 
товаристві склалося розуміння того, що монополія як чинник зростання 
прибутку не може бути знищена. Тому реальне завдання 
антимонопольної політики полягає в тому, щоб поставити діяльність 
монополії на державний контроль, виключити можливість зловживання 
монопольним положенням . 

На сьогоднішній день в українському законодавстві існує дуже 
багато прогалин і недоліків, які можна було б усунути, просто 
проаналізувавши джерела антимонопольного законодавства інших 
держав. 

Однією з таких прогалин є майже нерозвинуте законодавство щодо 
монополій у міжнародній торгівлі. Тобто, антимонопольне законодавство 
розвинених країн світу поширюється на компанії самої країни та іноземні 
компанії, діяльність яких має прямий, суттєвий і передбачуваний у 
недалекому майбутньому вплив на комерцію даної країни. Зрозуміло, що 
маються на увазі не дрібні, а серйозні антиконкурентні дії стосовно 
даного ринку. Антиконкурентна дія територіально може відбуватися як у 
даній країні так і за її межами. Якщо така дія даного ринку не стосується, 
то як правило, ніяких дій стосовно такого порушника не відбувається. Це 
мотивується тим, що інші країни мають свої антимонопольні органи, які 
зобов'язані за цим слідкувати. 

Не просто вживати антиконкурентні заходи до тих іноземних 
компаній, що мають постійне місцезнаходження за межами даної країни, 
але товари та послуги яких є складовою частиною даного ринку.  

Особливо це стосується України, яка ще не має достатнього впливу 
на світовому ринку, для того щоб в разі порушення її законодавства 
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застосувати певні санкції. Зазвичай такі заходи спираються на норми 
міжнародного права, ввічливість,багатосторонні договори і двосторонні 
домовленості між даною країною та іншими державами. 

Один із великих недоліків українського антимонопольного 
законодавства є визначення монопольного становища, а саме термінів, у 
яких має визначатись це становище. Так, наприклад, фірма може бути 
визнана такою, що має монопольне становище, насправді не володіючи 
ним. Це коли на певному ринку існує кілька фірм олігополістів, жодна з 
них не займає монопольного становища, і всі фірми, крім одної, на 
певний термін із певних причин припиняють свою діяльність. В даному 
випадку фірма, що залишилась автоматично стає монополістом, поки інші 
фірми не відновлять свою діяльність. 

Весь світ визнає те, що в Україні недостатньо розвинутий (майже не 
розвинутий) захист прав інтелектуальної власності. Тобто захист цих прав 
у законах хоч і не достатньо, але забезпечений, в той час, як на практиці 
реальних важелів впливу на таких порушників не розроблено. 

Слід звернути увагу і на світовий досвід щодо франчайзисних угод, 
які є прикриттям для досягнення монопольного стану на ринку, а іноді і 
засобом його досягнення. 

Антимонопольне законодавство в Україні з кожним роком 
покращується і поповнюється новими законами. Так, якщо раніше увага 
Антимонопольного комітету України зверталась в основному на 
встановлення монопольних цін, цінову дискримінацію і т. д., то тепер 
увага звертається і на інші форми. Наприклад, на початку діяльності 
комітету увага не зверталася б на продаж із "навантаженням". Продаж з 
навантаженням - це термін на позначення випадків, коли під час покупки 
потрібної продукції нав'язується придбання іншої продукції, часто при 
цьому продаж одного товару потрапляє у залежність від придбання 
іншого товару. Цей метод є іноді методом цінової дискримінації. 

Висновки. Отже, українським законодавцям треба працювати в 
заданому напрямку, враховуючи іноземний досвід, а також розробити 
свої нові методи діяльності не лише суб'єктів господарювання, які 
виробляють (реалізують) товари на ринку, що перебуває у стані 
природної монополії, а й діяльності суб'єктів господарювання, що діють 
на суміжних ринках, таким чином, щоб одночасно забезпечити 
інтенсивний розвиток цих суб'єктів, суспільні інтереси та інтереси 
держави. Оскільки, згідно законодавства, неефективність 
антимонопольної політики та механізмів державного регулювання 
природних монополій, що ускладнює створення конкурентного 
середовища в економіці, визнано загрозою національним інтересам і 
національній безпеці, бо до основних напрямів державної політики з 
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питань національної безпеки віднесено вдосконалення антимонопольної 
політики та механізму державного регулювання природних монополій. 

Безумовно, від проведення антимонопольної політики в теперішніх 
важких економічних умовах України чудес очікувати не припадає. Але 
дуже важливо, щоб проведення антимонопольної політики завоювало 
довіру і підтримку населення, щоб люди знали, що вони можуть 
звернутися в антимонопольні служби зі своїми проблемами. Необхідно 
переконати населення ,що вільна конкуренція є добром для усіх. 
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