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УДК: 330.46 
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМІ 

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Костянтин Алексич  

 
FEATURES OF PERSONNEL MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF 

FORMING COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE 
Kostyantyn Aleksych 

 
Анотація. У статті досліджено особливості управління персоналом в системі 

формування конкурентоспроможності підприємства. Визначено фактори екстенсивного 
та інтенсивного впливу, досліджено систему формування трудового потенціалу. 
Побудовано механізм моніторингу ефективності управління персоналом підприємства. 
Розглянуто особливості стратегії розвитку персоналу та її зв’язок зі стратегією розвитку 
підприємства. Визначено перспективні напрями розвитку персоналу підприємства як 
трудового колективу. 

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, управління персоналом, 
конкурентні переваги, трудовий потенціал, бізнес-стратегія, бізнес-процес. 

 
Summary. The article investigates the features of personnel management in the system of 

forming the competitiveness of the enterprise. The factors of extensive and intensive influence was 
determined, the formation system of labor potential was investigated. The mechanism for 
monitoring the effectiveness of personnel management has been developed. The features of 
personnel development strategy and its relationship to the enterprise development strategy was 
considered. Prospective directions of personnel development of the enterprise as a labor collective 
was determined. 

Key words: enterprise competitiveness, personnel management, competitive advantages, labor 
potential, business strategy, business process. 

 
Актуальність теми дослідження. Вивчення ролі персоналу в підвищенні 

конкурентоспроможності набуває все більшого значення з огляду на те, що інноваційний 
підхід до розвитку підприємства передбачає формування інтелектуального працівника, який 
володіє знаннями, вміннями та навичками, що дозволяють організації успішно конкурувати 
на ринку. Інформація та можливість її застосування у вузькій спеціалізованій області стають 
значущими факторами конкурентоспроможності підприємства. 

Управління організацією як ціннісно-орієнтованою структурою є досягненням останніх 
років і відноситься до категорій креативного та стратегічного мислення. Ціннісно-
орієнтований підхід сприяє розумінню сутності "стратегічного управління 
конкурентоспроможністю підприємства" [1, Osypov, 2013, p. 58]. 

Основний текст. Під управлінням персоналом підприємства розуміються дії, 
спрямовані на оптимальний підбір і розстановку персоналу, навчання, оновлення знань, 
морально-психологічний вплив, уникнення конфліктних ситуацій в колективі з метою 
забезпечення злагодженої та ефективної роботи підприємства [2, Vetrova, 2014, p. 33]. 

Конкурентоспроможність підприємства спільно з технологіями та способами організації 
праці визначають забезпеченість кваліфікованим персоналом, а також організаційні 
структури і форми роботи, ступінь мотивації, які дозволяють співробітникам досягти 
високого рівня конкурентоспроможності, ефективніше використовувати власний трудовий 
потенціал. Таким чином, конкурентоспроможність підприємства може бути досягнута тільки 
за допомогою сукупності трьох елементів: конкурентоспроможного персоналу, 
конкурентоспроможних технологій і конкурентоспроможних засобів менеджменту. 
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У розробці критеріїв діяльності персоналу підприємства слід спиратися на один або 
декілька наступних документів: стратегічний план компанії, чітко прописані бізнес-процеси, 
місію та цілі компанії, посадові інструкції, стандарти та регламенти виконання роботи. 

До показників конкурентоспроможності персоналу підприємства можна віднести 
наступні: 1) продуктивність праці; 2) зарплатовіддача; 3) матеріаловіддача; 4) фондовіддача; 
5) коефіцієнт оборотності оборотних коштів; 6) співвідношення темпів зростання 
продуктивності праці та середньої заробітної плати; 7) відношення 10 % найбільш 
високооплачуваних працівників до 10 % низькооплачуваних працівників. 

Розглядаючи рівень конкурентоспроможності персоналу підприємства, важливо 
з'ясувати, які переваги організації створюють додану вартість її товару. Отже, необхідно 
визначити, які фактори беруть участь у доданій вартості, та їх питому вагу в загальному 
обсязі чинників, а також які працівники та в якій мірі брали участь у створенні доданої 
вартості. 

Основним фактором підвищення продуктивності праці стає інтенсифікація всіх бізнес-
процесів за рахунок впровадження технологічних, інформаційних та інших видів інновацій. 
У кожному показнику інтенсивності міститься нематеріальна частина праці, тому 
узагальнюючим критерієм конкурентоспроможності персоналу за той чи інший період часу є 
частина доданої вартості, виробленої за рахунок інтенсивних чинників (рис 1.). 

 

 
Рис. 1. Розподіл факторів доданої вартості на екстенсивні та інтенсивні. 

Джерело: складено автором. 
 
Кількісне співвідношення екстенсивного та інтенсивного розвитку підприємства за 

певний період виражається у конкретних показниках: чисельності працівників, кількості 
матеріальних ресурсів, величині амортизації, вартості основних засобів, продуктивності 
праці, матеріаловіддачі, фондовіддачі, кількості оборотів оборотних коштів та ін. Схема 
розрахунку оцінки роботи персоналу підприємства за часткою доданої вартості від дії 
інтенсивних факторів наведено на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема оцінки ефективності функціонування персоналу підприємства за допомогою 

інтенсивних факторів. 
Джерело: складено автором. 

 
Коефіцієнт приросту доданої вартості за рахунок інтенсивних чинників матиме такий 

вигляд: 
                                          ДВ / В = max, (1) 

де ДВ – додана вартість у вигляді різниці між загальним доходом та матеріальними 
витратами; В – витрати на виконання функцій для досягнення необхідної величини доданої 
вартості. 

Ефективність організаційно-управлінських заходів з підвищення конкурентоспромож- 
ності підприємства може бути досягнута за допомогою вдосконалення механізму 
відтворення трудового потенціалу підприємства, заснованого па принципі поєднання 
активного використання і безперервного навчання персоналу. Під трудовим потенціалом 
персоналу розуміється міра здібностей, можливостей і професіоналізму, що дозволяють йому 
при певних умовах відтворювати та реалізовувати свої знання та вміння для адаптації у 
зовнішньому й внутрішньому середовищі. 

Одним з властивостей трудового потенціалу підприємства є емерджентність – 
властивість складних систем, яка породжується взаємодією елементів і не спостерігається ні 
в одному з них окремо. Завдяки цій властивості поєднання необхідних компонентів 
трудового потенціалу – професійно-кваліфікаційного, креативного, інноваційного, 
мотиваційного, може забезпечити необхідну якість персоналу підприємства – його 
конкурентоспроможність [3, Shaburova, 2005, p. 67]. 

Під механізмом відтворення трудового потенціалу (рис. 3) розуміється послідовність 
процесів забезпечення (планування, наймання, відбір, прийом, адаптацію, вивільнення 
персоналу), розвитку (навчання, планування службової кар'єри, забезпечення соціальної 
стабільності, формування корпоративної культури та іміджу підприємства) і реалізації 
(організація праці, координація трудової діяльності, мотивація, контроль, оцінка результатів 
праці), які формують цикл і дозволяють нарощувати трудовий потенціал персоналу 
підприємства з формуванням і розвитком його відповідних конкурентних переваг. 

Згідно концепції відтворення трудового потенціалу, з'являється можливість вирішення 
певних завдань управління ним у різні періоди: 

1. Адаптаційний період: організація консультативної допомоги та психологічної 
підтримки; формування інституту наставництва; створення системи соціальної підтримки 
працівників, включаючи стійкість посадового та соціального статусів; моніторинг стану 
трудового потенціалу. 
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Рис. 3. Механізм відтворення та підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу 

підприємства. 
Джерело: складено автором. 
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2. Період активного освоєння виробничих процесів: періодичне коригування форм і 
методів цільового професійного навчання, підвищення кваліфікації та їх організаційне 
оформлення; коригування форм і підтримка ефективних методів стимулювання професійно-
кваліфікаційного зростання, мобільності, ротації кадрів; створення резерву на заміщення 
фахівців вищого рівня управління; соціальна підтримка працівників; підвищення 
ефективності використання трудового потенціалу; моніторинг стану трудового потенціалу. 

3. Період досягнення високого рівня компетентності: створення системи соціальної 
підтримки працівників, залучених до процесу відтворення трудового потенціалу; розвиток 
інституту наставництва; створення системи безперервного професійного навчання та 
підвищення кваліфікації персоналу; організація роботи з резервом на заміщення; організація 
внутрішньовиробничого навчання з використанням робітників високої кваліфікації; 
моніторинг стану трудового потенціалу; підвищення ефективності використання трудового 
потенціалу. 

Трудовий потенціал підприємства знаходить відображення в системі управління 
персоналом. Стратегія розвитку персоналу підприємства (рис. 4) є високо динамічною 
структурою, що змінюється під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. 
Особливості реалізації цієї стратегії проявляються в наступному: 

1. значні зміни в бізнес-стратегії підприємства. При плануванні змін у господарській 
діяльності або технології виробництва ретельно продумана стратегія розвитку персоналу дає 
можливість використовувати наявний кадровий потенціал або залучити нові ресурси, 
необхідні для досягнення поставлених цілей розвитку промислового підприємства та 
підвищення його конкурентоспроможності; 

2. велике злиття або поглинання, спрямоване на завоювання ринку з метою підвищення 
конкурентоспроможності підприємства, вимагають комплексних рішень, що стосуються 
великої кількості персоналу, неможливих без кадрової стратегії, узгодженої з завданнями 
бізнесу; 

3. наявність значних проблем у галузі управління персоналом (високий рівень плинності 
кадрів, невідпрацьована процедура залучення персоналу з необхідними навичками, низька 
продуктивність праці та ін.) ставлять під загрозу ефективність бізнесу, знижують 
продуктивність і ефективність праці персоналу та, відповідно, негативно відбиваються на 
ринковій конкурентоспроможності підприємства. 
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Рис. 4. Місце стратегії розвитку персоналу підприємства у системі підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. 
Джерело: складено автором. 

 
З точки зору впливу на стратегію розвитку персоналу, особливо важливими є три 

складових стратегії підприємства, які сприяють підвищенню його конкурентоспроможності: 
випуск конкурентоспроможної продукції; інноваційна політика; техніко-технологічна 
стратегія в частині, пов'язаній з факторами зміни профільної технології виробництва [4, 
Voronkova, 2006, p. 216] (таб. 1). 
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Таб. 1: Взаємозв’язок напрямів бізнес-стратегії підприємства зі стратегією розвитку його персоналу. 
 

№ 
з/п Стратегія підприємства Особливості реалізації стратегій розвитку персоналу 

1 
Стратегія забезпечення  

якості продукції  
підприємства 

Колектив повинен володіти професійним рівнем і компетентністю, 
що дозволяють реалізувати рівень якості незалежно від витрат 

на виробничі та технологічні збої. 
Стратегія розвитку персоналу повинна бути орієнтована на підвищення  

професійних навичок і кваліфікації працівників, що включають 
ознайомлення та освоєння сучасних систем забезпечення якості продукції. 

2 
Стратегія інноваційного  
зростання та розвитку  

підприємства 

Передбачає впровадження найбільш прогресивних технологій, вимагає 
від працівників максимальної гнучкості, широкої професійної ерудиції, 

готовності до сприйняття нових технологій і видів техніки. 
Стратегія розвитку персоналу повинна включати професійне навчання  
та перепідготовку персоналу в частині освоєння передових технологій  

і методик роботи, і придбання навичок роботи з новітнім  
обладнанням та технікою. 

3 
Техніко-технологічна  

стратегія розвитку  
підприємства 

Спираючись на внутрішній науково-технічний потенціал підприємства, 
стратегія вимагає від працівників ініціативи, творчості, активної участі 

в проведених науково-дослідних роботах. 
Стратегія розвитку персоналу спрямована на стимулювання творчої 

активності, заохочення прагнення до участі в модернізації виробничих 
процесів підприємства. 

Джерело: складено автором. 
 

Основні положення стратегії розвитку персоналу визначаються особливостями 
комплексної стратегії підприємства: 

1. стратегічні цілі розвитку і забезпечення конкурентоспроможності підприємства є 
передумовою для планування розвитку персоналу на довготривалу перспективу; 

2. формування загальної стратегії розвитку підприємства дозволяє провести оцінку, 
аналіз і вибір необхідної системи впливів на персонал для її успішної реалізації на практиці; 

3. стратегія підприємства визначає виробничі цілі та завдання, що стоять перед 
співробітниками, виходячи з яких здійснюється оцінка персоналу для з'ясування кваліфікації, 
виробничих навичок, здібностей і можливостей співробітників підприємства; 

4. стратегія розвитку підприємства встановлює динаміку вимог до персоналу в частині 
його розвитку, перш за все, ділових якостей, а також специфічних особливостей роботи. 

Таким чином, загальна бізнес-стратегія розвитку підприємства визначає основні 
напрямки розвитку персоналу в довгостроковій перспективі, що враховують стратегічні цілі 
та орієнтири діяльності підприємства. Отже, стратегія підвищення конкурентоспроможності 
підприємства й стратегія розвитку його персоналу є взаємодоповнюючими. Зміна 
стратегічних орієнтирів розвитку підприємства тягне за собою зміну стратегії розвитку його 
персоналу і навпаки – якісні та кількісні зрушення в структурі персоналу тягнуть за собою 
необхідність коригування та внесення змін до стратегічних планів розвитку підприємства [5, 
Yegorova, 2014, p. 165]. 

Сутність моніторингу у рамках управління конкурентоспроможністю полягає у 
забезпеченні ефективного та своєчасного зворотного зв’язку, який відбудеться протягом 
періоду оцінювання діяльності. Моніторинг результатів трудової діяльності персоналу має 
орієнтуватися на оцінювання характеристик результатів праці, рівня досягнення цілей 
діяльності (рис. 5). 
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Рис. 5. Послідовність етапів моніторингу конкурентоспроможності персоналу підприємства. 

Джерело: складено автором. 
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Таким чином, при розробці стратегії розвитку персоналу підприємства проводиться 
комплекс заходів і напрямків (таб. 2): 

1. аналіз соціально-економічного потенціалу підприємства та виявлення внутрішніх 
точок генерації його можливих конкурентних переваг; 

2. аналіз ринку продукції та виявлення зон господарювання; 
3. формування товарно-ринкової, ресурсно-ринкової та інтеграційної стратегії 

підприємства; 
4. формування фінансово-інвестиційної стратегії; 
5. формування соціальної стратегії; 
6. визначення потенціалу та розробка перспективних вимог до персоналу підприємства, 

специфіковані в тому числі за підрозділами (корпоративна культура, соціально-
психологічний клімат, відносини співробітника та організації тощо). 

 
Таб. 2: Напрями розвитку персоналу підприємства як трудового колективу. 
 

№ 
з/п Напрям розвитку Принципи управління 

Забезпечення взаємодії персоналу в трудовій діяльності 

1 Створення організаційно оформлених робочих 
груп, бригад 

Деіндивідуалізація управління 
Управління бригадами 

2 Створення "виробничих пар" Бінарне управління 

3 Створення тимчасових неформальних груп 
Стимулювання прийняття групових завдань  

та обов’язків 
Функціональне управління 

Активізація творчого потенціалу персоналу 

4 Створення сприятливого  
соціально-психологічного клімату 

Довіра до працівника 
Можливість пошукових помилок 

5 Створення системи  
внутрішньо-фірмових комунікацій 

Вільний обмін інформацією 
Відкрита стратегія керівництва 

6 Формування системи цілепокладання 

Ініціативне формулювання цілей 
Ініціативна самоатестація 

Винагорода за додатковий ризик при виконанні 
робочих обов’язків 

7 Реформування механізмів контролю 
Можливість самоконтролю 

Зв’язок індивідуального контролю з діяльністю 
підприємства в цілому 

8 Створення системи делегування працівників до 
рганів, що приймають адміністративні рішення 

Залучення більшості працівників до підготовки, 
ийняття та контролю за реалізацією управлінських 

рішень 

9 Відмова від ієрархічності управління та лінійних 
керівників 

Переконання замість наказу 
Пріоритет дій за прикладом лідера 

10 Створення системи стратегічного планування 
діяльності підприємства 

Координаційно-цільове управління 
Прозора інформаційна структура 

 
Висновки. Таким чином, управління персоналом підприємства є комплексом 

взаємопов'язаних економічних, організаційних і соціально-психологічних методів, які 
забезпечують ефективність ведення трудової діяльності та конкурентоспроможність 
підприємства. Управління персоналом можна розглядати з двох позицій: як процес 
(послідовність дій) і як систему (сукупність взаємопов'язаних та взаємодіючих один з одним 
і з зовнішнім середовищем елементів). Ступінь і спрямованість впливу на потенціал 
працівників у значній мірі визначає вектор економічного розвитку підприємства, а реалізація 
концепції економічного розвитку можлива лише за умови адекватного нарощування 
матеріально-технічного та трудового потенціалу підприємства. 
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УДК: 338.984 
МАРКЕТИНГ В УМОВАХ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ КОКСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
Вікторія Аністратенко, Тетяна Янчук 

 
COKE INDUSTRY ENTERPRISE MARKETING IN THE CONDITIONS 

OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT 
Viktoriia Anistratenko, Tetiana Yanchuk 

 
Анотація. Стаття присвячена діяльності підприємств України, які займаються 

виробництвом коксу. Метою даного дослідження є аналіз статистичних даних щодо 
фінансових результатів діяльності підприємств коксової галузі та обґрунтування 
необхідності реалізації маркетингу в умовах антикризового управління підприємством. 

В статті розглянуто статистичну звітність щодо розміру збитку та відносної 
кількості збиткових підприємств коксової галузі України протягом 2011-2016 рр. 
Побудовано графіки та визначено загальну тенденцію аналізованих складових. Розраховано 
їх прогнозні значення на 2017-2019 рр. Обґрунтовано необхідність реалізації маркетингу в 
умовах антикризового управління підприємством. Представлено модель маркетингового 
антикризового управління, розроблені теоретичні і практичні рекомендації. 

Ключові слова: коксова промисловість, фінансові результати, прибуток, збиток, 
маркетинг, антикризове управління підприємством. 

 
Summary. The article is devoted to activity of Ukrainian enterprises which produce coke. The 

purpose of this research is to analyze the statistical data of financial results of coke enterprises 
activities and to substantiate the necessity of marketing in the conditions of anti-crisis management 
for these enterprises. 

The statistical reporting – size of the loss and relative number of enterprises in the coke 
industry, whose activities were not profitable during 2011-2016, was investigated. The graphs are 
constructed and the general tendency of analyzed components is determined. The predicted values 
of these indicators for 2017-2019 were calculated (by using logarithmic and polynomial trend 
forms). They also indicate an increase of enterprise losses. Marketing anti-crisis management can 
help to coke industry enterprises to get out of crisis. The model of marketing anti-crisis 
management is presented. It contains: subject and object of management, goals, considerations, 
elements of object, relevant resources and methods. This model involves: identifying the symptoms 
of crisis, enterprise state diagnosing and crisis identifying. Marketing anti-crisis strategy must go 
through four stages: formation, implementation, control and result. Then we can see – the strategy 
is effective or not effective. The theoretical and practical recommendations for improvement the 
activity of coke industry enterprises in Ukraine are determined.  

Key words: coke industry, financial results, profit, loss, marketing, anti-crisis management, 
enterprise. 

 
Актуальність теми дослідження. Коксова промисловість України є однією з базових 

галузей, яка забезпечує соціально-економічний розвиток країни. Виробництво коксу займає 
проміжне місце в технологічному ланцюжку "вугіль-кокс-метал". Близько 85-90 % коксу, що 
випускається в Україні, використовується при виробництві чавуну [1]. 

Але значна кількість цих підприємств протягом багатьох років не може отримати 
прибуток. Тому все важливішим є застосування концепцій маркетингу в умовах 
антикризового управління підприємством. 

Тему антикризового управління досліджено та висвітлено багатьма вітчизняними і 
зарубіжними вченими: Л.І. Скібіцькою, В.В. Матвєєвим [2, Skibitska, Matveev, 2014, p. 8]., 
Ю.М. Мельник [3, Melnyk, 2010], С.М. Іванютою та ін. Однак підвищеної уваги потребує 
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дослідження особливостей використання маркетингового антикризового управління 
підприємствами коксової галузі України в умовах збитковості їхньої діяльності. 

Метою даної статті є аналіз фінансових результатів підприємств коксової галузі та 
надання рекомендацій щодо поліпшення їхньої діяльності завдяки маркетинговому 
антикризовому управлінню. 

Основний текст. Підприємства коксової галузі України мають вагоме значення не 
тільки для вітчизняного ринку, але й для ринків інших країн світу. Проте, як свідчить 
статистика, фінансові результати значної кількості підприємств коксової галузі в Україні є 
збитковими. Це вплинуло на загальний фінансовий результат так, що протягом 2011-2015 рр. 
розмір отриманих збитків перевищив розмір отриманих прибутків, і тільки 2016 р. 
позначився додатнім сальдо (динаміку відображено на рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динаміка чистого прибутку (збитку) підприємств коксової і нафтопереробної галузі в Україні 

протягом 2011-2016 рр.  
Джерело: [4]. 

 
Як видно з рисунку, немає чіткої тенденції щодо розміру отриманого фінансового 

результату. При цьому підприємства, через які наявним є від’ємне значення показника, 
складають меншу частку у загальній кількості підприємств коксової галузі. Наприклад, у 
2016 р. кількість таких підприємств склала 38,9 %. Детально розмір збитків підприємств та їх 
відносну частку у загальній кількості представлено в таб. 1. 

 
Таб. 1: Динаміка відносної кількості підприємств коксової і нафтопереробної галузі, які отримали 

збиток протягом 2011-2016 рр. 
 

Роки Підприємства коксової та нафтопереробної галузі, які отримали збиток 
розмір збитку, млн. грн. у % до загальної кількості підприємств 

2011 2666 48,9 
2012 4501 44,9 
2013 998 46,5 
2014 5060 33,3 
2015 5556 32,4 
2016 4854 38,9 

Джерело: [4]. 

 

Таким чином, найменший розмір збитку всіх підприємств аналізованої галузі, діяльність 
яких не була прибутковою протягом останніх шести років, склав 997,8 млн. грн. при 46,5 % 
їхньої кількості відносно загального числа (у 2011 р.). Найбільший розмір збитку, який 
позначився у 2015 р., становив 5555,7 млн. грн. при 32,4 % кількості цих підприємств 
відносно загальної. 

Кількість підприємств зі збитковим фінансовим результатом діяльності серед всіх 
функціонуючих в галузі в середньому поступово знижувалась, але на загальному розмірі 
збитку зменшенням це не позначилось. І, виходячи з наявних даних, можна припустити, що в 
майбутні роки спостерігатиметься збільшення розміру збитку при одночасному зменшенні 
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відносної кількості збиткових підприємств. Перевірити висунуту гіпотезу можна завдяки 
методам статистичного моделювання і прогнозування. 

В обраних рядах динаміки за 2011-2016 рр., взятих з таблиці вище, за методом 
"суттєвості різниці середніх" гіпотезу про наявність тенденції підтверджено, відповідно, в 
середньому та в дисперсії. 

Побудувати моделі аналізованих рядів динаміки для розрахунку їх прогнозних значень 
слід наступним чином: 

– розмір збитку – за логарифмічною лінією тренду, рівняння якої має вигляд: 
                                           y = 1345,1ln(x) + 2463,8,                                            (1) 
де y – розрахований розмір збитку, х – відповідний період, тобто для 2011 р. х дорівнює 

1, для 2012 р. – 2, …, для 2019 р. – 9; 
– відносну кількість збиткових підприємств – за лінією тренду у вигляді параболи 

другого порядку, рівняння якої має вигляд:  
                                        y = 0,7589х2 – 8,1896х + 57,97,                                    (2) 
де у – розрахована відносна кількість збиткових підприємств для періоду х, тобто для 

2011 р. х дорівнює 1, для 2012 р. – 2, …, для 2019 р. – 9. 
Отримані вирівняні та прогнозні значення на три роки вперед зображено на рис. 2-3. 
 

 
Рис. 2. Прогноз розміру збитку підприємств коксової і нафтопереробної галузі на 2017-2019 рр. за 

логарифмічною формою кривої. 
 
Отримані прогнозні значення розміру збитку свідчать про ймовірне їх збільшення 

протягом 2017-2019 рр. З вірогідністю 95 % у 2017 р. цей показник може скласти 5081 млн. 
грн. (з нижньою межею 410 млн. грн. та верхньою – 9752 млн. грн.), у 2018 р. дорівнювати 
5261 млн. грн. (з нижньою межею 590 млн. грн. та верхньою – 9932 млн. грн.), та у 2019 р., 
відповідно, 5419 млн. грн. (нижня межа – 749 млн. грн., верхня – 10090 млн. грн.). 

 

 
Рис. 3. Прогноз відносної частки збиткових підприємств до загального числа коксової і 

нафтопереробної галузі на 2017-2019 рр. за трендом у формі параболи другого порядку. 
 
Отримані прогнозні значення щодо відносної частки збиткових підприємств також 

свідчать про ймовірне подальше збільшення. З вірогідністю 95 % у 2017 р. цей показник 
може скласти 37,8 % від загального числа (з нижньою межею 23,6 % та верхньою – 52,1 %), у 
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2018 р. –дорівнювати 41 % (з нижньою межею 26,8 % та верхньою – 55,3 %), та у 2019 р., 
відповідно, 45,7 % (нижня межа – 31,5 %, верхня – 60 %). 

В ході дослідження підтверджено, що діяльність значної кількості підприємств цієї 
галузі протягом багатьох років не є прибутковою. Тому все важливішим є маркетинг в 
умовах антикризового управління підприємством. 

Антикризове управління має бути системою, якої б додержувались всі структурні 
підрозділи підприємства, її головне спрямування – забезпечити ефективну діяльність і 
уникнути кризи. Модель маркетингового антикризового управління враховує суб’єкт і об’єкт 
управління, цілі, критерії, елементи об’єкта управління, ресурси та методи [3, 2010]. 

Суб’єктом управління даної моделі є відповідальні за антикризове управління керуючі 
органи, які можуть впливати на об’єкт управління (в даному випадку – на кризовий стан). 
Цілями виступають: недопущення кризи, ліквідація кризи, ліквідація наслідків кризи. 
Критеріями можуть бути економічні показники діяльності. Серед елементів об’єкта 
управління слід виділити симптоми кризи, які необхідно досліджувати та на які здійснювати 
вплив. Ресурси підприємства – це сукупність матеріальних, нематеріальних, трудових, 
фінансових ресурсів, включаючи здатність робітників ефективно їх використовувати [5]. 
Вони забезпечують реалізацію методів управління – планування, прогнозування, аналізу, 
контролю та ін. 

Дану модель можна представити наступним чином (рис. 4). 

 
 
Рис. 4. Модель маркетингового антикризового управління підприємством. 
 
Діяльність підприємства представлена у вигляді будинку, до входу в який ідуть сходи 

(візуалізують визначення симптомів кризи та діагностику стану підприємства, тобто перш 
ніж впливати на діяльність, якій може загрожувати або вже загрожує криза, необхідно 
визначити, якими проблемами вона обумовлена). Вибір методів діагностики є фундаментом, 
адже правильно підібрана методика дозволить визначити найсуттєвіші проблеми, вона не 
вказуватиме на невірні шляхи подолання негативних симптомів. Ідентифікація кризи 
відбувається в самому будинку – розгляду і аналізу піддаються всі структурні елементи 
діяльності (організація, питання постачань, виробництва, збуту, продажу, фінансові 
результати тощо). Але в будинку існує ще додатковий вхід – для маркетингових 
антикризових рішень. Підійматися цією драбиною можливо лише поступово: 

– перша сходинка – формування антикризової стратегії; 
– друга сходинка – реалізація стратегії; 
– третя сходинка – контроль; 
– четверта (вирішальна, щоб потрапити до будинку, в якому зосереджена вся діяльність 

підприємства) сходинка – результат від реалізованої стратегії. 
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Так підприємство продовжує функціонувати, але вагомою є оцінка ефективності обраної 
стратегії в рамках антикризового управління, яку зображено у вигляді даху будівлі. Якщо 
вона принесла бажані результати, то криза омине даний будинок або покине його. Якщо 
позитивні результати не були отримані, то треба знову повертатися до сходинок, на яких 
зосереджується початок коригуючих дій відносно антикризового управління. 

Отже, програма уникнення (подолання) кризових явищ має оперувати визначенням 
кризового явища (його симптомів) на фінансовому, економічному та стратегічному рівнях, 
розробкою відповідних спрямованих заходів, та організацією визначених робіт з обов’яз- 
ковим контролем за виконанням та оцінкою ефективності прийнятих дій [2, 2014, p. 8]. 

Існує три успішних фактори, які дозволяють подолати кризу: задіяти кваліфікований 
кризовий менеджмент підприємства і забезпечити глибокий причинний аналіз наявного 
стану підприємства, послідовно удосконалювати управління підприємством на оперативному 
та стратегічному рівнях, мотивувати і залучувати працівників до знаходження нових рішень 
стосовно антикризового управління підприємством [2, 2014, p. 10]. 

Невід’ємним елементом антикризового управління підприємством є постійний і 
ретельний аналіз стану його діяльності. Саме завдяки таким дослідженням і отриманим 
результатам стає можливо виявити проблеми на ранніх стадіях їхнього розвитку, коли ще не 
йдеться про кризовий стан.  

Кожний структурний підрозділ повинен проводити моніторинг результатів своєї роботи, 
у випадку виникнення будь-яких проблем – повідомляти іншим, пов’язаним з ним 
підрозділам, та керуючому складу підприємства. За умови правильного визначення кола 
проблем, зусилля спрямовуються саме на їх подолання, а не на сторонні питання, що не 
потребують вирішення. Чим гострішою постає значимість виявленої проблеми, тим швидше 
мають на неї реагувати.  

Але існують умови, які важко оцінити та передбачити (так, збройний конфлікт поставив 
під загрозу всю діяльність Авдіївського коксохімічного заводу (українського лідеру в галузі 
коксової промисловості), через який було пошкоджено виробничі потужності, зупинено 
виробництво, отримано збиткові фінансові результати тощо). Тому ще більш відповідальним 
є слідування стадіям антикризового управління, які передбачають реалізацію: 

– стратегій управління на передкризовому етапі; 
– антикризових стратегій на етапі існуючої кризи; 
– стратегій ліквідації наслідків кризи. 
В межах маркетингового антикризового управління обов’язково треба скорочувати 

витрати, створювати постійну звітність, реорганізовувати структуру підприємства, 
збільшувати надходження грошових коштів, завчасно визначати стратегії розвитку. Якщо 
підприємство вже опинилось у кризовому стані, необхідно визначити місця фокусування 
кризи, провести роботу з персоналом, знизити рівень витрат, стимулювати продажі, 
оптимізувати грошові потоки, вирішити питання заборгованостей. 

Дієвим нестандартним методом маркетингового антикризового управління 
підприємством є спрямованість на оздоровлення працівників (надання можливості 
відвідувати спортивні секції, оздоровчі комплекси тощо). З фінансової точки зору його 
впровадження обґрунтовується тим, що розмір коштів, витрачених підприємством для 
забезпечення здоров’я працівників, значно менший за витрачання на сплату листів 
непрацездатності (лікарняних), пов’язаних із захворюваннями, ушкодженнями. До того ж, 
наявність захворілих може негативно вплинути на обсяг виконаних робіт. 

Висновки. За результатами проведеного дослідження виявлено, що ринок коксової 
промисловості України знаходиться в кризовому стані. Обсяг збитків, понесених 
підприємствами даної галузі, значно перевищує обсяг прибутків підприємств, діяльність 
яких показала позитивний результат. Протягом останніх аналізованих шести років тільки 
2016 р. позначився додатнім сальдо фінансових результатів підприємств коксової галузі. 
Негативна тенденція може зберегтись і надалі, але щоб уникнути цього необхідно займатись 
маркетингом в умовах антикризового управління підприємством. Реалізація ефективної 
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моделі та дієвих методів (у тому числі і нестандартних) маркетингового антикризового 
управління дозволить підприємствам вийти з кризового стану на прибутковий рівень. 
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УДК: 371.39 
МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ СІМЕЙНОЇ ОСВІТИ В 

УКРАЇНІ 
Інна Ахновська  

 
MECHANISM OF IMPROVING THE QUALITY OF FAMILY 

EDUCATION IN UKRAINE 
Inna Akhnovska 

 
Анотація. У статті розроблено механізм підвищення якості сімейної освіти в Україні. 

Охарактеризовано сучасний стан сімейної освіти та сформульовані рекомендації щодо 
вдосконалення її якості. Розкрито необхідність удосконалення фінансування освіти на 
основі поєднання державних і приватних ресурсів. Наведено практики поєднання ринкових і 
державних механізмів регулювання. Визначено, що напрями і динаміка розвитку системи 
освіти у кожній країні визначаються державною регуляторною політикою, конкретними 
приорітетами і цілями, які повинні бути пов'язані з освітою в сім'ї. 

Ключові слова: освіта, сімейна освіта, якість освітніх послуг, освітні послуги, система 
освіти в Україні.  

 
Summary. Іn the article the mechanism of improvement of quality of family education is 

developed. 
The basic trends in the education market of Ukraine are considered and studied the problems 

of its operation investigated. The main function of education is to produce appropriate educational 
services, which in turn will create a unique labor resource of relevant specialization. Therefore, the 
study of issues related to the development and implementation of new systems or technology makes 
learning relevant. The current state of education is characterized and recommendations for its 
improvement are formulated. There are considered the place regulation of the main functions of 
management education system. There are revealed the need to improve education funding through a 
combination of public and private resources. There are the existing practices and the market value 
of government regulatory mechanisms. There are considered determined that the trends and 
dynamics of the education system in each country are determined by state regulatory policy, 
priorities and specific objectives, which in turn should be connected with the family education. The 
article uses such methods of study as methods of analysis and synthesis, induction and deduction, 
dialectical method of study and method of quantitative analysis. 

Key words: education, family education, quality of educational services, educational services, 
system of education in Ukraine.  

 
Актуальність теми дослідження. Сьогодні надзвичайної актуальності набувають 

дослідження саме тих сфер, в яких відбувається відтворення і розвиток людини та знань, 
тобто, насамперед – освіти. Актуальність проблеми освіти в різних областях людського 
знання пов'язана з такими сучасними тенденціями світового суспільного розвитку, як 
інтенсивна зміна традиційних моделей навчання, створення альтернативних навчальних 
закладів, а також з орієнтацією української освітньої політики на інтеграцію до 
європейського освітнього простору, демократизацію та вільний вибір програм навчання й 
освіти, створення системи безперервної освіти, її гуманізацію, гуманітаризацію, 
інформатизацію і комп'ютеризацію. 

Звісно, існує безліч наукових освітянських розробок у педагогічній науці. Так, 
теоретико-методичні основи позашкільної освіти досліджували й розробляли у своїх 
педагогічних працях Л. Балясна, О. Биковська, В. Вербицький, Б. Кобзар, Г. Ковганич, 
М. Коваль, О. Литовченко, В. Мадзігон, І. Мельникова, Г. Пустовіт, О. Семенов, 
А. Сиротенко, Т. Сущенко та ін. Значення і роль інформації в освіті постмодерного 
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"суспільства знань" досліджені у працях З. Баумана, Д. Белла, П. Друкера, А. Турена, 
Е. Тоффлера, В. Колесова, Л. Мікешиної, А. Ракитова. Проблема трансформацій 
просторовості інформаційного суспільства розглянута у роботах А. Гальчинського, 
Л. Мяснікової, Н. Носова, В. Розіна, С. Хоружого. Дослідженням ринку освіти займалися такі 
відомі вчені-економісти, як О. Мартякова, С. Снігова, А. Румянцев, В. Шевчук, 
С. Благодєтєлєва-Вовк та інші. Однак, спостерігається явна недостатність науково-
теоретичних узагальнень, необхідність подальшої розробки науково-методичних елементів, 
спрямованих на практичне вирішення завдань підвищення якості сімейної освіти в сучасних 
умовах.  

Метою дослідження є розробка механізму підвищення якості сімейної освіти в Україні. 
Основний текст. Освіта як процес і результат оволодіння системою знань, пізнавальних 

умінь і навичок, а також формування на їхній основі світогляду, моральних і інших якостей 
особистості різнобічно й історично різнопланово досліджувалась у науці, але на сьогодні 
можна виділити такі проблемні аспекти досліджень: 

1. Комплексність та масштабність освіти як суспільного феномену неминуче призводить 
до фрагментування її дослідження; аналіз виключно різних сторін об’єкту без усвідомлення 
внутрішніх взаємозв’язків та діалектики не призводить до осягнення його як цілісності. 
Через це в сучасних умовах особлива роль має бути відведена спробам гармонізації 
досліджень у сфері освіти та пошуку шляхів цілісного теоретичного відтворення освіти як 
комплексної суспільної категорії.  

2. У світі відбуваються інформаційні, соціальні та інші зміни, які піднімають освіту на 
новий рівень і вимагають адекватних змін у системі її організації. Трансформація освіти 
призводить до її кризи, сутність якої полягає в невідповідності освітніх систем перспективам 
цивілізаційного розвитку. Подолання цієї кризи можливе за рахунок створення інноваційно 
відкритої, індивідуально орієнтованої освіти, моделі якої були б пристосовані до сучасного 
суспільства. 

3. Віртуалізація освіти може приводити до виникнення позатериторіальних центрів 
продукування знань, осередків теоретично-творчого мислення, що змінюватиме систему 
ціннісних орієнтацій. Отже, саме в цей час людство повинно бути готовим для навчання 
"суспільства Інтернету".  

4. Сьогодні все більший розвиток отримує сімейна освіта. В сучасній науці, зокрема, в 
наукових працях з економіки, сімейна освіта практично не розглядається. Крім того, як 
свідчить проведене в результаті досліджування опитування, більшість респондентів 
вважають традиційну освіту окремою ланкою освітнього процесу і взагалі не пов’язують 
традиційну (шкільну) освіту з сімейною. Майже в усіх країнах світу набувають поширення 
такі форми сімейної освіти, як хоумскулінг та анскулінг, які призводять до низки питань у 
багатьох українських респондентів. Таким чином, доконче потрібна сімейна освітня 
грамотність для батьків та суспільства взагалі.  

Аналіз літератури [1, Yelisieieva O., Yelisieieva T., 2012; 2, Lovinska, 2017; 3, Maliukina, 
2014; 4, Olshantseva, Britchenko, 2013; 5, Semchuk, 2016; 6, Titar, 2009] дозволив виявити, що 
сьогодні існує ототожнення сімейної освіти та домашнього навчання. Сімейна освіта не 
являє собою навчання вдома, хоча така форма сімейної освіти існує, але це – тільки одна з 
декількох форм. Варто зазначити, що й основи успішності вищої освіти також закладаються 
в системі сімейної освіти. На наш погляд, сімейна освіта – це система формування основних 
життєвих орієнтирів людини, її мислення, особистісних переваг, поглядів, переконань та 
позицій, в якій активним учасником є сім’я, що визначає цілі, завдання й зміст освітнього 
процесу, приймає рішення свідомо, враховуючи думку дитини, а батьки мають міцний 
зв'язок з дитиною протягом всього навчання.  

Форми сімейної освіти представлено на рис. 1. До традиційної освіти, згідно з Законом 
України "Про загальну середню освіту", відносять загальноосвітні навчальні заклади та інші 
навчальні заклади системи загальної середньої освіти [7]. Кількість предметів, які цікавлять 
науку, обмежена лише її парадигмою.  
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Рис. 1. Форми сімейної освіти. 
 
Якщо ж виходити з теорії парадигм, то альтернативна наука – це зовсім не альтернатива 

науці, а лише альтернатива тому підходу, який на цей момент часу в науці за якимись 
певними причинами переважає. І це не означає, що такі підходи є анормальними, вони 
просто інші. Так само, й альтернативна школа використовує інші методи навчання, які не є 
традиційними для загальноосвітніх закладів. Отже, перша ознака, за якою альтернативна 
освіта відрізняється від традиційної, це застосування авторських методів та методик 
навчання. Друга ознака: в альтернативних школах чільне місце у переліку форм навчання 
займає саме ігрова діяльність. Третя ознака: в альтернативних школах широко 
застосовується бриколаж. Цей термін набув поширення в освітній теорії і практиці за останні 
роки й вживається для позначення певної освітньої стратегії. 

Він пов'язаний з передачею прихованих (альтернативних) культурних кодів, поширення 
яких активізує окремих людей і суспільство в цілому. Чеський дослідник С. Губик, який 
вважає бриколаж джерелом альтернативної освіти, визначає його у якості процесу 
розшифрування прихованих культурних кодів, які, зазнавши відповідного зовнішнього 
втручання, перетворюються на альтернативний освітній процес і можуть ініціювати бажані 
імпульси до соціальної та культурної мобілізації особистості, суспільства, регіону [8, Hubík, 
1997, p. 57]. Бриколаж базується на двох взаємопов'язаних принципах, визначених К. Леві-
Стросом і Ж. Дерида [9, Levi-Strauss, 1968, p. 53]. Бриколаж передбачає: по-перше, 
дивергенцію; по-друге, використання будь-яких речей за різним призначенням; по-третє, у 
бриколажі інструментом є не термін, а знак. Четверте – запам’ятовування здійснюється через 
реконструкцію. П’яте – центральне місце займає не система, а гра. Шосте – окремі ігрові 
елементи стають ритуалом. Четверта ознака альтернативної школи: традиційна школа не 
може приділяти багато уваги тим дітям, які цього дуже потребують – це неформатні 
альтодональні особистості, для яких найкращим вирішенням питання освіти є 
індивідуалізованість підходу до кожного окремого випадку. Для кожної альтодональної 
дитини необхідно добирати методи навчання, спираючись на її потреби, психологічні та 
фізіологічні характеристики. Зараз у світі загалом і в Україні зокрема простежується 
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зростання уваги до індивідуальної освіти дітей. Індивідуальний підхід найкраще реалізується 
через домашнє навчання.  

У сім'ї батьки будують свою освітньо-виховну систему. Така система формується на 
основі особистого досвіду батьків, отриманих у своїх родинах, збагаченого прочитаною 
літературою і порадами консультантів – вихователів, учителів, психологів. Термінами 
homeschooling (home school, home education або home learning) називають навчання дітей вдо- 
ма, здебільшого силами батьків. У хоумскулінгу існує безліч філософій, методик, стилів нав- 
чання, однак, в межах цього дослідження зосередимось на найпоширеніших з них (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Основні форми homeschooling, найпоширеніші в світі. 
 
Розглянемо виділені в межах цього дослідження форми більш детально. Домашня 

школа спирається на традиційний (The Traditional Approach) або структурований підхід 
(The Structured Approach), у будь-якому випадку домашня школа найбільш близька за 
своєю філософією до традиційної школи (використовуються шкільні підручники, є 
домашні завдання та атестації, тобто у навчанні сім’я прямує встановленній шкільній 
програмі. Систему дистанційної освіти в нашій країні досить жваво стали застосовувати в 
період вимушеного карантину. До того ж, немає сьогодні, мабуть, такого мешканця України, 
хто не чув би про ЄШКО. Зонтичні школи створюються державними чи приватними 
школами; це альтернативні програми, які допомагають хоумскул-сім’ям виконувати 
встановлені державою освітні стандарти. Класична освіта базується на традиційній для 
Західної культури філософії освіти та передбачає викладання трівіуму (граматика, логіка, 
риторика) та квадрівіуму (астрономія, алгебра, геометрія, музика) на наступному рівні. 
Освіта за методами Мейсон, Монтесорі, Вальдорф дуже поширена сьогодні, і про ці методи 
можна писати окремі наукові праці, отож, якщо коротко, то метод Шарлотти Мейсон є десь 
посередині між класичною освітою та анскулінгом. Метод Марії Монтесорі ґрунтується на 
спостереженні за дитиною та створенні середовища, що розвиває; девізом методу є 
"самовиховання, самоосвіта, саморозвиток". Вальдорфська освіта орієнтується на духовні 
потреби кожної вікової категорії; заснована на принципі "вчитель важливіший за предмет, 
який викладає"; спирається на традиції усної народної творчості та художньо-естетичне 
виховання. Unit study являє собою такий підхід до навчання, коли вивчення більшості 
предметів грунтується навколо однієї теми. Навчання юнітами з легкістю підлаштовується 
під різні рівні підготовки дітей та дозволяє одночасно навчати дітей різного віку, що 
особливо актуально, коли в родині є декілька різновікових дітей. Школа в коробці 
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передбачає придбання (розробку) батьками підручників, робочих зошитів, інструкцій, 
хрестоматій, наборів для малювання, рукоділля та проведення експериментів. 

Термін unschooling було введено у 1977 р. педагогом Джоном Холтом; це філософія і 
практика освіти дітей без відриву від сім'ї через природний життєвий досвід дітей без будь-
яких систематичних індивідуальних або колективних занять з вчителями або особами, що їх 
замінюють і без заздалегідь спланованої програми навчання. Завдяки діто-центрованості 
анскулінг ще називають природнім навчанням (natural learning) або навчанням на інтересах 
дитини (child-led education, interest-led education). Існує також радикальний анскулінг без 
підручників та деяких шкільних предметів, при якому діти, як правило, отримують атестат 
екстерном. Основна думка анскулінга полягає в тому, що допитливість присутня всім дітям і 
вони хочуть навчатися, тому для навчання існує набагато більше можливостей, ніж 
передбачає традиційна шкільна система. До того ж, існують певні відмінності у розвитку 
дітей та різні стилі навчання, оскільки діти по-різному запам’ятовують інформацію. Акцент 
робиться також на те, що головне – навчити тому, як навчатися, а не вивчити певний 
предмет. Отож, якщо дитині допомогти полюбити процес навчання, діти будуть завжди в 
змозі пізнати все необхідне, коли їм це знадобиться. Філософія анскулінгу передбачає 
використання в навчанні реальних ситуацій та побудову навчання дітей на тих інтересах, які 
виникають в них на певний момент часу. Слід зауважити, що якщо школа не має 
примусового характеру і заснована на етиці співпраці, вона може відповідати філософії 
анскулінгу (наприклад, модель шкіл Садбері).  

Дослідження проблем сім’ї та сімейного виховання також показують, що батьки все 
більше потребують допомоги спеціалістів. Консультації та рекомендації потрібні не тільки 
батькам дітей групи ризику чи проблемним сім’ям – вони необхідні кожній родині на 
певному етапі її розвитку в силу внутрішніх потреб та зростаючих вимог суспільства до 
родини як соціального інституту. У такому вигляді виховання батьків складає частину 
соціальної політики сучасного суспільства [10, Yesʹman,2014, p. 34]. Отже, для підвищення 
якості освіти необхідна низка заходів, яку для зручності розподілимо на окремі рівні (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Механізм підвищення якості сімейної освіти в Україні. 
Висновки. Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів організації сімейної освіти, 
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але воно є певною спробою розпочати низку розробок в галузі дослідження ринку сімейної 
освіти; форм сімейної освіти, хоумскулінгу та анскулінгу; ринку альтернативних, і зокрема 
демократичних шкіл тощо. Наведений комплекс заходів за державним, регіональним та 
сімейним рівнем закладів освіти допоможе чітко сфокусуватися на нормативно-правових, 
економічних, технологічних та соціальних пріоритетах. І першими кроками на шляху до 
підвищення якості сімейної освіти в Україні можуть стати дерегуляція освіти (державний 
рівень), створення депозитарію ідей та проектів (регіональний рівень), і, головне – ініціація 
активної взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу (сімейний рівень). 
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УДК: 659.126:339.137.2 
ІНВЕСТУВАННЯ БРЕНДИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ: ГЛОБАЛЬНИЙ 

РІВЕНЬ 
Олена Боєнко 

 
BRANDING STRATEGIES INVESTMENT: GLOBAL LEVEL 

Olena Boienko 
 
Анотація. Стаття присвячена дослідженню особливостей інвестування брендингових 

стратегій на глобальному рівні. Метою даної роботи є вивчення досвіду розвинутих країн у 
сфері брендингових стратегій та підходів до інвестування нематеріальних активів. 

Проаналізовано співвідношення інвестицій в матеріальні та нематеріальні активи в 
деяких розвинутих країнах та Китаї, та визначено, що найвищий рівень інвестування 
нематеріальних активів демонструє США (приблизно 12 %). В той же час, інвестування 
матеріальних активів складає близько 9 %. Друге місце займає Велика Британія з 
показниками інвестицій в матеріальні активи приблизно 5,5 % і нематеріальні – 7 %. В 
найменшій мірі нематеріальні активи інвестуються країнами Єврозони. 

Ключові слова: бренд, брендинг, нематеріальні активи, науково-дослідні досвідно-
конструкторські роботи (НДДКР). 

 
Summary. The article is devoted to the analysis of developed countries experience in the field 

of brand strategies development and approaches to the non-material assets investment. It was 
defined that in the modern conditions of globalization famous brands which have a long history of 
development without problems cross the borders and enter new markets. At the same time 
developing countries and economies in transition develop their own brands and promote their 
entering the global space. 

It was defined that companies of developed countries spend on advertising about 0,6-1 % of 
GDP and developing countries follow them very quickly. This indicator is the 1/3 of the R&D 
investment. 

Brand is a reputational asset (promises to the clients) what is significantly identified by volume 
of investment and company’s success. It means that the brand has value of other non-material 
assets of a company which is expressed in a concentrated form. 

Branding is not a production potential that is why it is not calculated in the national accounts 
as investment and this causes the fact that investment of branding is much underestimated. 

It was analyzed correspondence of investment in material and non-material assets in some 
developed countries and China and identified that the highest level of investment of non-material 
assets the USA demonstrates (approximately 12 %). At the same time material assets investment is 
about 9 %. Great Britain occupies second position with investment in material assets about 5,5 % 
and non-material – 7 %. The lowest level of investment in non-material assets is the level of 
Eurozone countries (according to the WIPO Eurozone includes Austria, Belgium, Cyprus, Estonia, 
Finland, Germany, Greece, Ireland, Italy, Malta, Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia and 
Spain). 

Key words: brand, branding, non-material assets, Research & Development (R&D). 
 
Актуальність теми дослідження. В сучасному світі бренди виконують дуже важливу 

роль, допомагаючи споживачам реалізовувати свої потреби на різних видах ринків. Бренди 
завойовують репутацію завдяки якості, надійності, сучасності та функціональності, і саме ці 
характеристики дозволяють споживачам робити вибір на користь того чи іншого бренда. В 
даному контексті важливу роль відіграє й імідж брендів (імідж стилю, розкоші та соціальної 
відповідальності), який є дуже важливим для сучасних споживачів, і який також впливає на 
рішення, які вони приймають при виборі товару чи послуги. 



                          ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY, 2017, Issue 2                           
   

32 

При вивченні концепції бренду та брендингових стратегій з позиції компанії важливо 
розуміти, що бренд представляє собою важливий актив, який формує базис 
конкурентоспроможності і саме тому сучасні фірми накопичують значний досвід стосовно 
розробки брендингових стратегій завоювання ринків у глобальному просторі, а також вони 
здійснюють значні капіталовкладення у фундаментальні та прикладні дослідження у галузі 
брендингу та бренд-менеджменту. На додаток, сучасна світова практика представлена 
великою кількістю консалтингових агенцій, які надають послуги компаніям стосовно 
розробки стратегій просування брендів на глобальні ринки. 

Проте, не зважаючи на велику кількість публікацій та наукових досліджень, існують 
питання, на які відповіді наразі відсутні. Наприклад, важко відповісти на питання, яким має 
бути розмір інвестицій фірми у розвиток її брендингу у порівнянні з капіталовкладеннями в 
інші види активів. Також важко визначити, як стратегія брендингу впливає на місце бренду 
на конкретному ринку та на його конкурентні переваги. 

Якщо аналізувати дані питання з позиції уряду, важливо розуміти, як брендинг впливає в 
цілому на економічну ситуацію в країні, а також на позицію країни в глобальному просторі в 
контексті її конкурентоспроможності. Інвестиції в розвиток брендингових стратегій 
впливають на добробут споживачів, а також на темпи економічного зростання. 

Уряд може сприяти розвитку брендингових стратегій шляхом охорони окремих 
елементів бренду. Для того, щоб споживач мав можливість вибору та міг підтримувати 
конкуренцію на ринку, важливим завданням уряду постає оцінка ефективності брендингових 
стратегій, які вже існують на сьогоднішній день, і адаптування їх до функціонування фірм у 
сучасних умовах. 

Мета даного дослідження полягає в аналізі досвіду розвинутих країн у сфері 
брендингових стратегій та підходів до інвестування нематеріальних активів. 

Основний текст. Якщо зануритися у далеке минуле та проаналізувати історію розвитку 
економічної думки, то можна зрозуміти, що брендинг в окремих його проявах існував навіть 
в середньовіччі. Навіть тоді вже виділялись торгівці (якщо мова йде про міжнародну 
торгівлю), які мали конкурентні переваги відносно інших агентів. Проте базисом або 
ключовим елементом світової торгівлі брендинг став у період промислової революції.  

В даній роботі не поставлено за мету аналізувати історію еволюції брендингу як таку: 
запропоновано зупинити увагу на сучасних тенденціях розвитку брендингу. 

Так, в сучасних умовах глобалізації бренди, які вже мають визнання та історію розвитку, 
безперешкодно перетинають національні кордони та завойовують нові ринки. В той же час, 
країни, що розвиваються та транзитивні економіки все більш активно розвивають власні 
бренди та сприяють їх виходу у глобальний простір. 

Крім того, сучасний брендинг спрямований не лише на рекламування, а й на розвиток 
так званих відносин з брендом. Сучасні фірми акцентують увагу не лише на якості товарів та 
послуг, вони створюють репутацію бренда, фокусуючись на соціальній та екологічній 
відповідальності, яка формується у свідомості споживачів (в даному випадку доцільно 
сказати, що сучасний брендинг представляє собою комплекс психологічних прийомів та 
інструментів).  

Сьогодні існує безліч каналів розповсюдження інформації як про бренд, так і його 
цільову аудиторію, що дозволяє підвищити адресність стратегій брендингу. 

Наразі брендингом займаються не лише самі компанії, а як вже відмічалось, ринок 
посередницьких послуг в даній сфері невпинно й постійно розширюється та набуває 
глобального характеру. 

Відповідно до даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності компанії 
розвинутих країн витрачають на рекламу приблизно 0,6-1,5 % ВВП, країни, що 
розвиваються, швидкими темпами їх наздоганяють. Якщо аналізувати даний показник в 
глобальному розрізі, то він складає приблизно третину коштів, які вкладаються в НДДКР [1]. 

Неважко зрозуміти, що обсяги інвестування брендингу напряму залежать від рівня 
розвитку країни. Проте зауважимо, що сьогодні, наприклад, такі країни, як Індія та Китай, 
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вкладають коштів у розвиток брендингу більше, ніж розвинуті країни, коли вони 
знаходилися на тому рівні розвитку, на якому зараз вищеназвані країни.  

Обсяг інвестицій у брендинг розвинутих країн відносно ВВП або знижується, або 
знаходиться на певному рівні, в той же час в країнах, що розвиваються, даний показник 
зростає (рис 1). 

 

 
Рис. 1. Темпи зростання інвестицій у брендинг у1988-2016 рр., %. 

Джерело: складено автором на основі [2]. 
 

Якщо аналізувати наведені графіки, тренд, який відображає обсяг інвестицій у брендинг 
країн з середнім та низьким рівнем доходу, характеризується плавністю та стабільним 
зростанням, в той же час, інвестиції у брендинг розвинутих країн характеризуються 
коливаннями та певною нестабільністю; і на додаток, якщо уважно подивитися на тренди, 
приблизно після 2011 року вони стабільно наближаються один до одного, що свідчить про 
зближення рівнів розвитку країн і синхронність політики брендингу. 

Відмітимо, що дуже складно оцінити всі заходи, які використовують компанії для 
створення сильного бренду. Врахування лише витрат на рекламу не дозволить адекватно 
оцінити інвестиції, які спрямовуються на створення сильного бренду. Важливо розуміти, що 
кошти мають спрямовуватись не лише на рекламу та підтримку репутації, в першу чергу, 
вони повинні вкладатись у підвищення якості товару або послуги, в протилежному випадку 
інвестиції матимуть низьку прибутковість або взагалі не приноситимуть прибутку [3]. 

Бренди – це репутаційний актив (тобто обіцянки споживачам), який у значній мірі 
визначається обсягом інвестицій та успіхами компанії у виконанні всіх її стратегічних 
ділових функцій. Це означає, що бренд являє собою цінність інших нематеріальних активів 
компанії, яка виражена у концентрованій формі, у вигляді усвідомленої сутності [1].  

Цінність бренда визначається всіма аспектами діяльності компанії, яка спрямовується на 
споживача. Вона включає якість, інноваційність, НДДКР, дизайн, працю персоналу, 
супроводжуючі послуги і т.д. Бренд зберігає свою цінність у випадку, коли він реально 
відповідає очікуванням споживачів.  

Складність виміру інвестицій у брендинг також полягає ще в тому, що навіть, якщо й 
виміряти окремо обсяг інвестицій в рекламу і брендинг у галузі комунікацій, то на сьогодні, 
коли використовуються стандартні процедури звітності, інвестиції у брендинг у галузі 
комунікацій не належать до категорії інвестицій. Для забезпечення стандартних вимог до 
надання звітності компанії мусять у своїх звітах про прибутки та збитки вказувати відповідні 
витрати як такі, що необхідні для придбання проміжних матеріалів [1]. 
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Так, на рівні зведених показників брендинг не розглядається як виробничий потенціал, 
тому він і не враховується в національних рахунках як інвестиції, і це обумовлює факт того, 
що обсяг інвестицій у брендинг дуже занижується.  

Вже не один десяток років у наукових колах ведеться обговорення, яким чином 
розраховувати вартість нематеріальних активів, було навіть розроблено певні методики. 
Експерти запропонували включити інвестиції у брендинг як підгрупу у групу до 
нематеріальних активів "економічні компетенції" поряд з організаційним капіталом, тобто 
вартістю управлінських компетенцій та людським капіталом конкретної компанії, тобто 
вартістю компетенцій, які є результатом навчання, яке проводиться для конкретної компанії. 
Методика оцінки нематеріальних активів також включає такі компоненти: комп’ютеризована 
інформація та інноваційна власність, включаючи НДДКР. 

Далі на рисунку представлено співвідношення інвестицій в матеріальні та нематеріальні 
активи в деяких розвинутих країнах та Китаї. 

 

 
Рис. 2. Інвестиції в матеріальні та нематеріальні активи в 2016 р. (у % від ВВП). 

Джерело: складено автором на основі: [4]. 
 

Відповідно до даного рисунку, найбільший рівень інвестування нематеріальних активів 
демонструє США (приблизно 12 %). В той же час, інвестування матеріальних активів 
складає біля 9 %. На другому місці постає Велика Британія з показниками інвестицій в 
матеріальні активи приблизно 5,5 % і нематеріальні – 7 %. В найменшій мірі нематеріальні 
активи інвестуються країнами Єврозони (за даними Всесвітньої організації інтелектуальної 
власності сюди включено Австрію, Бельгію, Кіпр, Естонію, Фінляндію, Францію, Німеччину, 
Грецію, Ірландію, Італію, Мальту, Нідерланди, Португалію, Словаччину, Словенію та 
Іспанію). 

Так, як було відмічено раніше в даній роботі, брендинг враховується при розрахунку 
вартості нематеріальних активів. Проте навіть зараз в сучасній економічній літературі 
спостерігається полеміка відносно швидкості амортизації, яку необхідно розраховувати при 
аналізі інвестування брендинга. Загальновідомий факт, що інвестиції – це витрати, які 
здійснюються на поточний момент з метою отримання прибутку в майбутньому. Витрати на 
НДДКР в даному випадку не є виключенням. 

При проведенні аналізу інвестування протягом певного проміжку часу необхідно 
враховувати амортизацію активів, щоб достовірно оцінити вартість нематеріальних активів. 
На сьогоднішній день вже існують методики розрахунку амортизації нематеріальних активів, 
зокрема НДДКР. Проте стосовно інвестицій у нематеріальні активи, є певні складності 
стосовно того, наскільки довгостроковими вони можуть бути. 
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Експерти Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) припускають, що 
інвестиції у брендинг характеризуються високим ступенем амортизації (приблизно 55 % на 
рік), що значно вище, ніж амортизація НДДКР (приблизно 15 %). 

Високий рівень амортизації свідчить про те, що за існуючими підходами, реклама – це 
найголовніший елемент в інвестиціях у брендинг, в той час, як інші елементи не враховано. 

Також припущено, що інвестиції у брендинг сприяють підвищенню попиту протягом 3 
років. По закінченню цього періоду конкуренти починають копіювати бренд або лояльні 
клієнти забувають про нього, і ефективність інвестування дорівнюється нулю, в результаті 
чого актив втрачає остаточну вартість. 

Проте експерти відмічають, що зусилля щодо створення сильного бренда можуть мати 
довгостроковий ефект на декілька десятиліть. В той час, коли інші активи, зокрема 
матеріальні, швидко можуть застарівати і втрачати вартість, бренди можуть існувати 
десятиліттями. Прикладами є японський готель Houshi (рік заснування 718), ресторан 
Stiftskeller St. Peter у Зальцбурзі (рік заснування 803), ливарне виробництво La Fonderia 
Marinelli в італійському містечку Аньоне (рік заснування 1000) і т.д. [5]. 

Так, вищенаведене можна резюмувати наступним чином. Рекламні витрати 
характеризуються циклічністю, вони корелюють з прибутками компаній та рівнем 
економічної активності. Рекламні бюджети можна змінювати, в той час як витрати на 
виробництво, персонал, обладнання та НДДКР певною мірою фіксуються. На додаток, різні 
сфери ділової активності в різній мірі реагують на економічні зміни. 

Також витрати на рекламу сягають високого рівня, за даними ВОІВ, на сьогоднішній 
день вартість глобального ринку рекламних послуг складає більш ніж 525 млрд. дол., що є 
третиною глобальних витрат на НДДКР. 

Зростання обсягів діяльності в рекламній сфері після кризи 2009 року обумовлюється 
зростанням витрат розвинутих країн за їхніми межами. В даному випадку мова йде про 
мережу Інтернет, на яку приходиться приблизно 20 % рекламної діяльності [1]. 

Експерти ВОІВ зазначають, що дійсно інвестування брендингу та економічне зростання 
тісно взаємопов’язані, якщо його виміряти через реальний ВВП на душу населення. Збіль- 
шення реального ВВП обумовлює зростання видатків на рекламу приблизно 0,3 % ВВП. 

Дана взаємозалежність є логічним фактом по-перше тому, що національні ринки 
розширюються і діяльність у сфері збуту набуває глобального характеру. Дана ситуація стає 
можливою, тому що розвивається інфраструктура, зокрема транспортні канали, відбувається 
економія на масштабах виробництва та розширюється диференціація товарів та послуг. 

Проте важливо зрозуміти, що є першочерговим: розвиток ринку рекламних послуг чи 
економічне зростання. З одного боку, дослідження показують, що саме економічне зростання 
обумовлює розширення та підйом ринку рекламних послуг. Тобто фірми виділяють 
фіксовану суму на рекламу. Однак деякі експерти мають іншу точку зору і її вони 
пояснюють наступним чином. Реклама стимулює продажі та обумовлює зростання доданої 
вартості. Брендинг дає позитивні результати, до яких також додаються результати НДДКР, 
які можуть впливати на підвищення попиту шляхом покращення характеристик товарів, які 
можуть задовольняти потреби споживачів. Наприклад, реклама в Інтернеті сприяє фірмам 
підвищувати прибутки, збільшувати частку на ринку, розширяти цільову аудиторію, 
покращувати показники рентабельності, що в цілому сприяє економічному зростанню. 

Не зважаючи на причинно-наслідкові зв’язки, дані ВОІВ демонструють, що розвинуті 
країни досягають певного об’єму витрат на рекламу, після чого, коли рівень закріплюється, 
даний показник відносно ВВП зменшується. Наприклад, в США витрати на рекламу 
зростали паралельно із зростанням ВВП на душу населення, потім, коли даний показник 
перевищив певний рівень, витрати на рекламу почали зменшуватись. Така ситуація є 
характерною для всіх розвинутих країн. 

Висновки. В даній роботі проаналізовано досвід розвинутих країн у сфері розробки 
брендингових стратегій та підходи до інвестування нематеріальних активів. Визначено, що в 
сучасних умовах глобалізації бренди, які вже мають визнання та довгу історію розвитку, 
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безперешкодно перетинають національні кордони та завойовують глобальні ринки. В той же 
час, країни, що розвиваються, та транзитивні економіки все більш активно розвивають власні 
бренди та сприяють їх виходу у глобальний простір. 

В результаті аналізу визначено, що фірми розвинутих країн витрачають на рекламу 
приблизно 0,6-1,5 % ВВП, країни, що розвиваються, швидкими темпами їх наздоганяють. 
Даний показник складає приблизно третину коштів, які вкладаються в НДДКР. 

Визначено, що бренди – це репутаційний актив (тобто обіцяння споживачам), який у 
значній мірі визначається обсягом інвестицій та успіхами компанії у виконанні всіх її 
стратегічних ділових функцій. Це означає, що бренд являє собою цінність інших 
нематеріальних активів компанії, яка виражена у концентрованій формі, у вигляді 
усвідомленої сутності. 

Брендинг не є виробничим потенціалом, тому він і не враховується в національних 
рахунках як інвестиції, і це обумовлює факт того, що обсяг інвестицій у брендинг дуже 
занижується.  

Проаналізовано співвідношення інвестицій в матеріальні та нематеріальні активи в 
деяких розвинутих країнах та Китаї та визначено, що  

найбільший рівень інвестування нематеріальних активів демонструє США (приблизно 
12 %). В той же час, інвестування матеріальних активів складає близько 9 %. На другому 
місці постає Велика Британія з показниками інвестицій в матеріальні активи приблизно 
5,5 % і нематеріальні – 7 %. В найменшій мірі нематеріальні активи інвестуються країнами 
Єврозони (за даними Всесвітньої організації інтелектуальної власності сюди включено 
Австрію, Бельгію, Кіпр, Естонію, Фінляндію, Францію, Німеччину, Грецію, Ірландію, Італію, 
Мальту, Нідерланди, Португалію, Словаччину, Словенію та Іспанію). 

Не зважаючи на достатньо велику кількість методик оцінки інвестицій у брендинг, його 
цінність для репутації компаній залишається недооціненою. І саме це спричиняє подальше 
поглиблене вивчення даного питання в майбутніх роботах. 
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УДК: 336: 001.8 
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

Любов Будняк, Елла Добровольська, Ангелія Вольська 
 

METHODICAL ASPECTS OF FINANCIAL RESOURCES’ ANALYSIS 
Lubov Budnyak, Ella Dobrovolska, Angeliya Volska 

 
Анотація. У статті проведено порівняльний аналіз теоретичних аспектів сутності 

функціонування фінансових ресурсів. В процесі порівняння вияснили, що погляди багатьох 
науковців, з приводу даного питання, до цього часу є суперечливими та зводяться до 
широкої дискусії. Тому, на нашу думку, немає і сталої методики їх аналізу. На базі цього 
сформовано мету статті, в основу якої покладено розкриття методичних аспектів аналізу 
ефективності використання фінансових ресурсів. 

Як наслідок нами запропоновано оптимальне визначення дефініції "фінансові ресурси" і 
на його базі сформовано методику аналізу ефективності їх використання.  

Ключові слова: фінансові ресурси, методика аналізу, ефективність використання, 
майно, ділова активність, джерела формування. 

 
Summary. There is conducted a comparative analysis of theoretical aspects of the essence of 

the financial resources’ functioning in the article. In the process of comparison it was discovered 
that the views of many scholars on this issue are controversial and widely discussed until now. 
That’s why, in our opinion, there is no stable methodology for their analysis. On this background, 
the purpose of the article is formed, which is based on the disclosure of analysis’ methodological 
aspects of the effectiveness of financial resources’ use. 

As a consequence, we have proposed an optimal definition of the term "financial resources" 
and on this basis is formed the methodology for analyzing the effectiveness of their use. The basis of 
the latter is the methodical stages, namely: 

1. Assessment of the property status of the research object. 
2. Analysis of the property’s structure and structural developments that took place there. 

Research a objects are at the same time long-term assets, current assets in the sphere of production 
and in the sphere of circulation. 

3. Assessment of the business activity of the research object. For this we study the dynamics of 
the following indicators – total capital return, turnover of current assets, turnover of receivable and 
bank assets. 

4. We are conducted the studying of the dynamics of financial resources’ sources in terms of 
equity, borrowed and involved resources. We calculate and analyze the coefficients of autonomy 
and the ratio of borrowed to own funds. 

5. Assessment of the efficiency of the financial resources’ use is carried out according to the 
system of liquidity ratio, financial stability and profitability. 

6. The formation of increasing the efficiency of the financial resources’ use is based on 
conducted factor analysis and calculated reserves of raising of the efficiency of their use. 

Key words: financial resources, analysis, effectiveness of use, property, business activity, 
sources of formation. 

 
Актуальність теми дослідження. В умовах світової економічної кризи та 

нестабільності економіки України спостерігається нестача фінансових ресурсів у багатьох 
суб’єктів господарювання, що негативно впливає на виробничо-господарську діяльність 
підприємств, спричиняє виникнення та зростання заборгованості перед суб’єктами 
господарювання по оплаті праці та сплаті податків. При цьому зменшується можливість 
фінансування подальшого розвитку підприємств, скорочується надходження до бюджету. За 
цих обставин важливого значення для здійснення фінансово-господарської діяльності 
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набуває ефективне використання наявних фінансових ресурсів підприємств. Вияснити важелі 
та можливість останніх можливо за допомогою детального їх аналізу. У навчально-наукових 
працях з фінансового та економічного аналізу не представлено чіткої картини з методики 
аналізу фінансових результатів. Тому є доцільним розкрити саме це питання.  

Теоретичні аспекти сутності функціонування фінансових ресурсів досліджувалися 
багатьма вітчизняними й зарубіжними науковцями. Однак їхні погляди до цього часу є 
суперечливими та зводяться до широкої дискусії щодо фінансових ресурсів як самостійної 
фінансової категорії. З цього приводу, на нашу думку, немає і сталої методики їх аналізу. 
Тому метою статті є розкриття методичних аспектів аналізу ефективності використання 
фінансових ресурсів. 

Основний текст. Фінансові ресурси, як економічна категорія, має давню історію. У 
радянській економіці вперше було її застосовано у зв’язку з першим п'ятирічним планом. Тут 
поряд з іншими плановими балансами – матеріально-технічних та трудових ресурсів – був 
розрахований і баланс фінансових ресурсів держави. Завданням аналізу того часу було 
мобілізація та перерозподіл грошових коштів і доходів. Цим і обумовлювалися певні 
методичні етапи аналізу. Досліджувалися доходи, витрати та централізовано 
перерозподілялися фінансові ресурси за різними каналами і до різних галузей національної 
економіки. 

Деякі науковці сьогодення, наприклад Партіна Г., ототожнюють фінансові ресурси із 
грошовими. Вона зазначає, що фінансові ресурси – це сукупність грошових коштів, що є у 
розпорядженні держави та суб’єктів господарювання [1, Partinа, 2008]. Аналогічне 
визначення надається і у фінансово-економічному словнику. Як наслідок, їх аналіз потрібно 
проводити в контексті оцінки оборотних активів суб’єкта господарювання. Причому тут 
акцентовано увагу лише на їх частині – фондах обігу. 

А.М. Поддєрьогін [2, Podderegin, 2009] та Л.П. Павлова  [3, Pavlova, 2009] зазначають, 
що фінансові ресурси – це грошові засоби, які є в розпорядження підприємства, а саме 
грошові фонди, а також частина грошових засобів в не фондовій формі. Перш ніж 
розкривати методику їх аналізу, потрібно чітко усвідомити, що автори мали на увазі під 
грошовими фондами та грошовими засобами в не фондовій формі.  

Поряд з цим, у розширеному варіанті, але не зовсім повному пропонують визначення 
фінансових ресурсів В.М. Опарін  [4, Оpаrіn, 2008, p. 24-31] та Л.М. Худолій [5, Hudоlii, 
2003, p. 64-67]. На їхню думку, фінансові ресурси – сума коштів, які спрямовані в оборотні і 
необоротні активи підприємства. Для того, щоб проаналізувати ефективність використання 
фінансових ресурсів, ґрунтуючись на їх визначеннях, потрібно дослідити основний і 
оборотний капітал. Особливості їх формування і використання.  

Відповідно до Закону України "Про підприємство", який втратив чинність, фінансові 
ресурси підприємств визначалися як переважно прибуток і амортизаційні відрахування, 
прибутки від цінних паперів, пайові внески, ресурси спонсорів [6]. В даному випадку акцент 
робився на результати виробничо-господарської діяльності конкретного суб’єкта 
господарювання. Аналіз вищезазначеного доцільно проводити, вивчивши фактори 
формування та ефективності використання всіх ресурсів підприємства. Дослідивши 
ланцюжок: ресурси – виробництво – реалізація – надходження – витрати – кінцевий 
результат.  

О.Д. Василик відмічає, що фінансові ресурси – це грошові накопичення та доходи, що 
створюються в процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту й 
зосереджені у відповідних фондах для забезпечення безперервності розширеного 
відтворення та задоволення інших суспільних потреб [7, Vasylyk, 2000, p. 17]. З даного 
визначення виходить, що дослідження фінансових ресурсів варто проводити через розкриття 
джерел накопичення та отримання доходів. 

Як наслідок, різноманітність визначень фінансових ресурсів призводить до відсутності 
єдиного підходу щодо їх аналізу. Тому, перш ніж розкривати методику аналізу фінансових 
ресурсів, потрібно дати чітке їх визначення.  
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На нашу думку варто розглядати фінансові ресурси з позиції джерел їх утворення, які в 
подальшому виступатимуть базою аналізу і будуть покладені в основу методики.  

Методичні етапи аналізу фінансових ресурсів. 
1. Оцінюємо майновий стан дослідного об’єкту господарювання. Для цього вивчаємо 

динаміку оборотних і необоротних активів. Аналізуємо зміни, які в ній відбулися. Форма і 
зміст таблиці при цьому буде такою (таблиця 1). В таблиці наводимо аналітичний матеріал 
конкретного сільськогосподарського підприємства – СВК "Летава" Чемеровецького району 
Хмельницької області. Його аналіз матиме вигляд – в динаміці майно аналізованого 
підприємства збільшилося. Так, зросла вартість необоротних та оборотних активів. 

Розмір перших, порівняно з базисним, звітного року зріс на 6,5 млн. грн., а других – 
майже на 30 млн. грн. У відносному значенні ці величини становили 18 та 72 % відповідно. 

Позитивною тенденцією, за аналізований період, є зменшення коефіцієнту зносу 
основних засобів на 3 %. Це хоча і небагато, але свідчить про оновлення основного капіталу 
дослідним кооперативом. 

 
Таб.1: Стан майна СВК "Летава" Чемеровецького району Хмельницької області. 
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Необоротні активи, 
всього 

34036 36555 2519 36555 40086 3531 40086 43029 2943 6474 

Незавершені 
капітальні інвестиції 

2465 3638 1173 3638 4742 1104 4742 431 -4311 -3207 

Основні засоби: 26736 28189 1453 28189 30212 2023 30212 36649 6437 8460 

за первісною 
вартістю 

39587 41802 2215 41802 44406 2604 44406 51666 7260 9864 

знос 12851 13613 762 13613 14194 581 14194 15017 823 1404 

коефіцієнт зносу 
основних засобів 

0,32 0,33 0,01 0,33 0,32 -0,01 0,32 0,29 -0,03 -0,03 

Довгострокові 
біологічні активи: 

4760 4653 -107 4653 5057 404 5057 5874 817 1221 

первісна вартість 4868 4628 -240 4628 5132 504 5132 5874 742 1246 

накопичена 
амортизація 

108 75 -33 75 75 0 75 0 -75 -75 

Довгострокові 
фінансові інвестиції 

75 75 0 75 75 0 75 75 0 0 

Оборотні активи, 
всього 

33570 42323 8753 42323 58539 16216 58539 72678 14139 30355 

Оборотні фонди 20309 31315 11006 24447 38487 14040 38487 40794 2307 9479 

Фонди обігу 13261 11008 -2253 17876 20052 -6015 20052 31884 11832 20876 

Коефіцієнт 
оборотності: 

 0,92   0,85   0,89  -0,03 

оборотних фондів  1,60   1,29   1,59  -0,01 
фондів обігу  2,19   4,20   2,03  -0,16 

Джерело: [8]. 
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Звітного року кооперативом повністю використана накопичена амортизація і 
залишилися незмінними довгострокові фінансові інвестиції. 

Коефіцієнт оборотності оборотних активів в динаміці знизився на 0,03 і звітного року 
становив 0,89. Це свідчить про те, що за рік оборотний капітал підприємства здійснює 0,89 
обороти. Базисного року ця величина становила 0,92. 

2. Далі аналізуємо структуру майна і структурні зрушення, які в ньому відбулися. При 
цьому об’єктами дослідження виступають довгострокові активи, поточні активи у сфері 
виробництва та у сфері обігу. Деталізація вищезазначених об’єктів відбувається з метою 
більш ретельного вивчення причин їх зміни і факторів, що їх зумовили. Наприклад:  

– у групі довгострокових активів аналізуємо динаміку абсолютних показників 
незавершених капітальних інвестицій, основних засобів, довгострокових біологічних активів 
та довгострокових фінансових інвестицій; 

– у групі оборотних активів у сфері виробництва детально зупиняємося на виробничих 
запасах, незавершеному виробництві, готовій продукції, товарах та поточних біологічних 
активах; 

– у групі оборотних активів у сфері обігу на різноманітній дебіторській заборгованості та 
грошах і їх еквівалентах. 

3. На третьому етапі оцінюємо ділову активність дослідного об’єкту. Для цього вивчаємо 
динаміку наступних показників – загальної капіталовіддачі, оборотності оборотних активів, 
оборотності дебіторської заборгованості та банківських активів.  

4. Четвертим етапом досліджуємо динаміку джерел формування фінансових ресурсів. 
Для цього вивчаємо зміни, що відбулися у власному капіталі підприємства, позичених і 
залучених ресурсах. Рахуємо і аналізуємо коефіцієнти автономії та співвідношення 
позикових до власних коштів. Проаналізувавши динаміку, вивчаємо структуру і зрушення, 
які в ній відбулися. 

Окремо увагу приділяємо складу власних і залучених джерел. Наприклад, дослідне 
господарство (СВК "Летава") на 97 % забезпечено власними джерелами. З них майже 87 % 
припадає на резервний капітал, 8,4 – на зареєстрований пайовий капітал і решта – на 
додатковий й капітал в дооцінках. 

5. На п’ятому етапі оцінюємо ефективність використання фінансових ресурсів за 
системою показників:  

1) ліквідності – коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності, 
коефіцієнт покриття, частка власних оборотних коштів у покритті запасів; 

2) фінансової стійкості – коефіцієнт автономії, коефіцієнт структури залученого капі- 
талу, співвідношення позикових та власних коштів, коефіцієнт маневреності власних коштів; 

3) рентабельності – рентабельність підприємства, рентабельність продажу, рентабель- 
ність основної діяльності, період окупності власного капіталу. 

З метою виявлення причин зміни показників у динаміці проводимо факторний аналіз. 
Приклад факторного аналізу рентабельності наведено в таблиці 2. 

 
Таб. 2: Вплив чистого прибутку і середньорічної величини власного капіталу на рентабельність 

власного капіталу у СВК "Летава". 

Показник 2014 р. 2015 р. 2016 р. Відхилення 2016 р.  
від 2014 р. +, - 

Чистий прибуток, тис. грн. 11616 19470 16754 5138,0 
Величина власного капіталу на кінець 
року, тис. грн. 76353 95823 112577 36224,0 

Рентабельність власного капіталу, % 15,2 20,3 14,9 -0,3 
Відхилення рентабельності власного 
капіталу - всього – 5,1 -5,4 -0,3 

в т. ч. за рахунок змін:     
– величини власного капіталу – -3,1 -3,0 -4,9 
– чистого прибутку – 8,2 -2,4 4,6 

Джерело: [8]. 
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Факторний аналіз можливо провести, застосувавши різноманітні методи відповідного 
аналізу. Наприклад – ланцюгової підстановки, абсолютних і відносних різниць, індексний, 
інтегральний, кореляційно-регресійний тощо. В даному випадку використано перший із 
вищеперелічених. Він є найуніверсальнішим і дозволяє вирахувати вплив факторів 
детермінованого спрямування на кінцевий результат. Опис даної таблиці варто проводити в 
такому контексті. Наприклад: рентабельність власного капіталу в динаміці та, порівнюючи 
2015 р. з 2016 р., зменшилася. У першому випадку це відбулося за рахунок збільшення 
величини власного капіталу значно вищими темпами, ніж отриманого чистого прибутку. 
Тому фактор чистого прибутку, в даній моделі факторного аналізу, мав позитивний вплив на 
кінцевий результат.  

У другому випадку обидва фактори мали негативний вплив на величину результативної 
ознаки і зумовили її зменшення на 5,4 %.  

Порівнюючи проміжний з базисним роком, ми спостерігаємо збільшення рентабельності 
власного капіталу на 5,1 %. Це відбувається виключно за рахунок збільшення величини 
чистого прибутку. 

6. Заключним етапом аналізу фінансових ресурсів є формування шляхів підвищення 
ефективності їх використання. Для цього використовують результати факторного аналізу і 
порахованих резервів підвищення ефективності їх використання.  

Резерви ефективності використання фінансових ресурсів пов’язані з резервами 
збільшення доходу, прибутку та зниження собівартості. На базі розрахованих резервів 
проводимо процес планування (прогнозування). І, знову ж таки, він пов’язаний із 
вищезазначеними показниками. 

В цілому, для розрахунку прогнозу можливо використати такі методи: економічної 
статистики, економічної кібернетики й оптимального програмування, економічні, 
дослідження операцій і теорії прийняття рішень та інші.  

Нами для проведення розрахунків було використано метод ковзної середньої. Базою 
розрахунків середніх темпів росту слугували такі показники: чистий дохід (виручка) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), собівартість реалізованої продукції, валовий 
прибуток, середньорічна вартість основних фондів і матеріальні витрати. В результаті 
отримано, що валовий прибуток можливо збільшити у 2,13 рази, а чистий на 90 %.  

Висновки. Запропонована методика аналізу фінансових результатів дозволить у 
повному обсязі розкрити зміни, що відбулися у формуванні та використанні фінансових 
ресурсів дослідного об’єкту. Порахувати резерви підвищення ефективності їх 
функціонування та спрогнозувати значення на перспективу. 
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УДК: 338.46.336.7 
АПРОБАЦІЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ 

ТРАНСПАРЕНТНОСТІ В ОЦІНЮВАННІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 
БАНКУ ЗА УМОВ АСИМЕТРІЇ ІНФОРМАЦІЇ  

Неля Волкова, Вікторія Самофалова  
 

APPROBATION OF METHODS OF DETERMINING THE LEVEL OF 
TRANSPARENCY IN ESTIMATION OF FINANCIAL STABILITY OF 

BANKS IN TERMS OF INFORMATION ASYMMETRY  
Nelia Volkova, Viktoriia Samofalova  

 
Анотація. В статті обґрунтована актуальність проблеми забезпечення фінансової 

стійкості банків в Україні в сучасних умовах. Запропоновано здійснювати аналіз і 
оцінювання рівня транспарентності банків за сформованою системою показників, які 
об’єднано в три блоки; визначено проблеми з транспарентністю банківської інформації, які 
пов’язано з багатьма факторами; наведено методику визначення рівня транспарентності в 
оцінюванні фінансової стійкості банку; проведено її апробацію на матеріалах трьох 
системно важливих банків: ПАТ КБ "Приватбанк", АТ "Укрексімбанк" та АТ "Ощадбанк"; 
доведено, індекс транспарентності банку дає можливість оцінювати його фінансову 
стійкість на підставі повної, достовірної, своєчасної і зрозумілої інформації про стан справ 
у банку; обґрунтовано, що підвищення інформаційної прозорості є необхідною умовою 
забезпечення стабільності функціонування банківського сектору України.  

Ключові слова: банк, банківська система, фінансова стійкість банку, 
транспарентність, асиметрія інформації, прозорість. 

 
Summary. The article is devoted to the urgency of the problem of ensuring the financial 

stability of banks in Ukraine in modern conditions and proved that every bank in the market has the 
probability of bankruptcy that is not known to its customers, i.e. the asymmetry of information is 
happen to be; disclosed the essence of transparency and proved its importance to keep the 
reliability of every bank and the banking system as well on the ground of creation of effective 
feedbacks system between the banks and the market participants and to ensure the effective 
monitoring of its activities by the supervisory authorities; was carried out of the critical analysis of 
methods of the level information transparency estimation that is used by Ukrainian Credit Rating 
Agency "UCRA", Standard & Poor's, the Agency of finance initiatives (AFI); proposed to carry out 
analysis and evaluation of information transparency of banks according to the formed system of 
indicators that is aggregated into three blocks; There are problems with the transparency of 
banking information, which is associated with many factors; developed a methodics of determining 
the level of transparency in the evaluation of the bank's financial stability; its approbation was 
carried out on the materials of three systemically important banks: PJSC CB "Privatbank", JSC 
"Ukreximbank" and JSC "Oschadbank"; it is proved, the index of transparency of the bank makes it 
possible to assess its financial stability on the basis of complete, reliable, timely and 
understandable information on the state of affairs in the bank; it is substantiated that increasing 
information transparency is a prerequisite for ensuring the stability of the functioning of the 
banking sector in Ukraine. 

Key words: bank, banking system, financial stability of the bank, transparency, asymmetry of 
information, transparency.  
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Актуальність проблеми. Фінансова стійкість банків є вектором надійності банківського 
сектору та необхідною умовою ефективного перерозподілу тимчасово вільних коштів в 
економіці на користь фінансування інвестиційних проектів, розширення та активізації 
виробництва, вирішення соціальних проблем суспільства, що важливо для України, 
банківська система якої знаходиться у важкому стані, а фінансовий стан вітчизняних банків 
вкрай нестабільний. Так, за період 2014-2016 рр. збанкрутували або були виведені з ринку з 
інших причин майже 85 банків [1]. Станом на 01.10.2017 р. у стадії ліквідації знаходилося 90 
банків, а в 3-х банках діяла Тимчасова адміністрація ФГВФО [2]. За підсумками роботи у 
2016 році банківська система країни понесла збитки у розмірі 195,6 млрд. грн., що є 
рекордним показником збитків банківської системи України. Це позначається на рівні довіри 
економічних суб’єктів до банків і є одним із вагомих чинників зниження темпів приросту їх 
ресурсної бази та можливостей здійснювати кредитно-інвестиційну підтримку розвитку 
національної економіки. А відтак, проблема об’єктивної оцінки фінансової стійкості банків в 
Україні набуває особливої актуальності. 

Останнім часом вітчизняні науковці стали приділяти увагу проблемі транспарентності 
для визначення рівня надійності банків, що знайшло відображення в наукових працях таких 
вчених: Я.С. Андрєєвої [3, Andryeyeva, 2014], К.В. Ануфрієвої [4, Anufriyeva, 2010], 
С.Д. Богми [5, Bohma, 2013], Ж. Довгань [6, Dovhan, 2011], І.Б. Івасіва [7, Ivasiv, 2011], 
І.П. Мігуса, Н.В. Дудченка [8, Mihus, Dudchenko, 2013], О.О. Чуб [9, Chub, 2012] та ін.  

Мета дослідження. Апробація на матеріалах системно важливих банків України 
методики оцінювання фінансової стійкості банків в умовах асиметрії інформації, практичне 
використання якої дасть можливість об’єктивно проаналізувати їх фінансовий стан і 
фінансові результати діяльності, банківські ризики і методи управління ними в умовах 
асиметрії інформації.  

Результати досліджень. Оскільки банки функціонують в ринковому середовищі і діють 
як комерційні структури, будь-який з них на ринку характеризується ймовірністю 
банкрутства, не відомій його клієнтам, тобто має місце асиметрія інформації. За цих умов 
оцінити фінансову стійкість банків тільки на підставі фінансових показників є недостатнім. 
Вкрай важливим є рівень транспарентності в оцінюванні фінансової стійкості банків. 
Транспарентність (transparency) – це розкриття банком всім зацікавленим особам 
(кредиторам, інвесторам, громадськості) інформації щодо цілей діяльності, правових, 
інституційних і економічних основ, принципових рішень і їх обґрунтування, даних та 
інформації, прямо або опосередковано пов’язаних з діяльністю банку, а також умов 
підзвітності в повному обсязі, в доступній формі та на своєчасній основі [10, Moiseyev, 2011, 
p. 495].  

За результатами критичного аналізу методик оцінювання рівня інформаційної прозорості 
банку, які застосовуються Українським кредитно-рейтинговим агентством "UCRA", 
Міжнародним рейтинговим агентством Standard & Poor’s, Агенством фінансових ініціатив 
(АФІ), та на основі власних досліджень розроблено методику визначення рівня 
транспарентності в оцінюванні фінансової стійкості, згідно якої запропоновано здійснювати 
аналіз і оцінку рівня транспарентності банків за сформованою системою показників, які 
об’єднано в три блоки: 1) "Структура власності та корпоративне управління"; 2) "Операційна 
діяльність та фінансова звітність"; 3) "Менеджмент і колегіальні органи". 

Згідно запропонованої методики, індекс транспарентності банку розраховується за 
формулою: 

          
∑
=

×+×+×=
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100

332211

 
(1) 

де, Ind1 – індекс транспарентності за блоком 1 "Структура власності та корпоративне 
управління"; 

Ind2 – індекс транспарентності за блоком 2 "Операційна діяльність та фінансова 
звітність"; 



                          ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY, 2017, Issue 2                           
   

46 

Ind3 – індекс транспарентності за блоком 3 "Менеджмент і колегіальні органи"; 
q1 – вага блоку 1 у загальному оцінюванні транспарентності банку;  
q2 – вага блоку 2 у загальному оцінюванні транспарентності банку; 
q3 – вага блоку 3 у загальному оцінюванні транспарентності банку 

[11, Gerasimenko, Gerasimenko, Samofalova, 2016, p. 69-77]  
 Апробацію запропонованої методики транспарентності в оцінюванні фінансової 

стійкості банку здійснимо на матеріалах системно важливих банків (СВБ), які є ключовими 
елементами, що впливають на фінансову стійкість банківської системи України. Станом на 
01.01.2017 року в переліку Національного банку України перебуває три системно важливих 
банки: ПАТ КБ "Приватбанк", АТ "Укрексімбанк" та АТ "Ощадбанк". У 2016 році на долю 
СВБ України припадало близько 46,9 % сукупних активів банківської системи України; 
48,9 % зобов’язань і 27,4 % власного капіталу банків країни; їх від’ємний фінансовий резуль- 
тат склав 84,4 % від загального фінансового результату банківської системи країни [12].  

Для розрахунків використовуємо інформацію, оприлюднену на їх офіційних сайтах 
станом на 31.12.2016 р. При аналізі даних враховувалося доступність, простота та 
зрозумілість інформації. 

Проведені дослідження прозорості банківської інформації СВБ України показали, що 
рівень інформаційної прозорості є досить низький – середній бал становить 48,9 % (таб. 3). 

 
Таб. 3: Рівень транспарентності в оцінювані фінансової стійкості системно важливих банків 

України.  
 

 
Банк 

Рівень інформаційної прозорості 
Індекс 

транспарентності, 
% 

за окремими напрямками, % 
Структура власності 

та корпоративне 
управління 

Операційна 
діяльність та 

фінансова звітність 

Менеджмент і 
колегіальні органи 

Приватбанк 56,0 81,5 54,5 32,5 
Укрексімбанк 45,85 76,5 38,5 25,0 
Ощадбанк 44,85 73,0 48,0 12,5 
Середній бал 48,9 77,0 47,0 23,3 

Джерело: за розрахунками автора згідно з [13;14;15]. 

 
Серед СВБ за якістю розкриття інформації на сайті кращим був "Приватбанк", індекс 

транспарентності якого склав 56%, найгіршим – "Ощадбанк". 
Щонайкраще СВБ розкривають інформацію щодо структури власності, середній рівень 

розкриття за цим блоком складає 77 %. Усі банки публікують на своїх сайтах статути і 
досить повно розкривають інформацію про статутний капітал, збори акціонерів, акціонерну 
структуру. 

У той же час, жоден СВБ не готовий публічно ділитися даними про угоди з пов’язаними 
особами, банки обмежуються заповненням стандартних форм НБУ у річному звіті (суми 
кредитів та авансів дочірнім та асоційованим компаніям, та компаніям під контролем 
основних акціонерів; кредити та аванси клієнтам, списані як безнадійні, та ін.). Ці банки не 
розкривають також інформацію про дивідендну політику та виплату дивідендів.  

Банки досить повно розкривають операційну та фінансову інформацію. Індекс 
транспарентності по блоку 2 "Операційна діяльність та фінансова звітність", за нашими 
розрахунками, становив 44,2 %. Лідером щодо розкриття цієї інформації є "Приватбанк", 
індекс транспарентності якого по блоку 2 склав 54,5 %, а найнижчий рівень транспарентності 
має "Укрексімбанк" – 33,5 %. Аналіз показників довів, що найповніше по цьому блоку 
розкривається інформація про регіональну мережу банків; усі банки розкривають фінансову 
звітність за національними стандартами відповідно до вимог НБУ; високий рівень розкриття 
інформації про політику управління ризиками; банки розкривають інформацію про присвоєні 
їм кредитні рейтинги, але жоден з банків не публікує повні рейтингові звіти. Проте, на 
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сайтах СВБ не розміщується інформація, що охоплює результати стрес-тестування по 
основним ризикам (кредитному, валютному). Відсутня інформація про політику 
кредитування пов’язаних сторін та угоди з пов’язаними особами. 

Серед СВБ найнижчий рівень (22 %) розкриття інформації по блоку 3 "Менеджмент і 
колегіальні органи". Жоден з досліджених банків не наважується публікувати дані про 
винагороду ТОП-менеджменту на своєму сайті, розкриваючи таку інформацію виключно у 
складі річного звіту. Не в повному обсязі банки розкривають інформацію про склад та 
процедури Спостережної Ради та менеджменту. Не розкриваються відомості про винагороду 
членів вищого керівництва та ради директорів. 

Згідно з дослідженнями Міжнародним рейтинговим агентством Standard & Poor’s десяти 
найбільших іноземних банків ступінь їх прозорості у 2006 р становила 70-90 %, а середнє 
значення показника – 79 % [16]. Таким чином, середній рівень прозорості іноземних банків 
вище за аналогічний показник СВБ України на 30 п.п. 

Визначений за наведеною методикою індекс транспарентності банку дає можливість 
оцінювати його фінансову стійкість на підставі повної, достовірної, своєчасної і зрозумілої 
інформації про стан справ у банку, його засновників, великих акціонерів, пов’язаних осіб, 
колегіальні органи, стимулювання топ-менеджменту тощо, що вкрай важливо в умовах 
асиметрії інформації. 

Отже результати проведених досліджень дають можливість дійти висновку, що наразі в 
Україні є певні проблеми з транспарентністю банківської інформації, що пов’язано з 
багатьма факторами, серед яких:  

– недосконалість транспарентних вимог НБУ. Методичні рекомендації щодо 
удосконалення корпоративного управління в банках України [17] мають рекомендаційний 
характер, в результаті чого більшість банків їх ігнорують;  

– різний ступінь деталізації інформації по банках, що впливає на індекс їх інформаційної 
прозорості. Індекс транспарентності по банкам України за даними Українського кредитно-
рейтингового агентства "UCRA" у 2014 р. коливався в межах від 74,88 % до 36,38 % [18], а за 
нашими розрахунками, по системно важливим банкам діапазон цього індексу становив від 
56,0 % до 43,9 %; 

– недостовірність інформації. Зазвичай банки не оприлюднюють негативну інформацію 
про себе. Вона стає доступною для учасників ринку у випадку введення тимчасової 
адміністрації ФГВФО; 

– протиріччя щодо розкриття інформації. Банки формують фінансову звітність за МСФЗ 
та самостійно визначають склад та структуру приміток до неї, які складаються на основі 
припущень та суджень персоналу. В умовах зростання вимог регулятора до банків (часто без 
врахування реальної економічної ситуації в країні), їх управлінський персонал іноді 
використовує професійне судження в вигідному для себе форматі. Це призводить до 
маніпулювання звітністю, насамперед квартальною, яка не підтверджується зовнішнім 
аудитором. 

Висновки. Підсумовуючи результати проведеного дослідження, слід зазначити, що в 
умовах мінливого ринкового середовища, інформаційної асиметрії визначення рівня 
транспарентності в оцінюванні фінансової стійкості банку є важливим для визначення 
надійності банківського сектора. Забезпечення інформаційної прозорості діяльності банку 
сприяє підвищенню довіри до нього учасників ринку і надає можливостей банку суттєво 
розширювати свою ресурсну базу і сферу діяльності, збільшувати величину доходів і 
прибутків. З практичної точки зору вкрай важливим є апробація методики визначення рівня 
транспарентності в оцінюванні фінансової стійкості банку. Результати проведеного 
дослідження дають підстави стверджувати, що рівень транспарентності СВБ в Україні 
залишається на дуже низькому рівні, що обмежує можливості об’єктивно оцінити їх 
фінансову стійкість. Визнаючи значення таких банків у національній банківській системі, 
підвищення інформаційної їх прозорості є необхідною умовою забезпечення стабільності 
функціонування банківського сектору України. 
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УДК: 001.03 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ 

МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ 
Наталія Горячова 

 
INTELLECTUAL PROPERTY IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT 

OF THE INTERNATIONAL ECONOMY 
Nataliia Horiachova 

 
Анотація. У статті досліджено інноваційний розвиток міжнародної економіки країн 

світу. Вектор сучасного розвитку економік різних країн все більше стає спрямованим на 
інноваційний розвиток та інтелектуальні ресурси. Спостерігається підвищення зміни 
чисельності кадрового забезпечення в інноваційній сфері. В сучасному світі інновації 
стають стратегічним фактором для розвитку господарської діяльності, забезпечуючи 
лідируюче місце, та стають ефективним інструментом для стимулювання 
конкурентоспроможності країн світу на ринку. Аналіз витрат на інноваційну діяльність 
країн світу показав, що витрати на інноваційну діяльність протягом останніх років мали 
тенденцію до зростання. Проведено порівняння інноваційної діяльності України з країнами 
ЄС.  

Ключові слова: інноваційний розвиток, інвестиції, інновації, інноваційна політика, 
кадрова політика, інноваційні проекти. 

 
Summary. The article examines the innovative development of the international economy. 

Vector of modern development of the economies of different countries is becoming more and more 
aimed at innovative development and intellectual resources. There is increasing changes in the 
number of personnel in innovation. In the modern world, innovation has become a strategic factor 
for economic development, ensuring a leading position, and become an effective tool for boosting 
the competitiveness of countries in the market. Cost analysis on innovation activities of countries 
showed that expenditures on innovation activities in recent years have tended to increase. There is 
the comparison of innovative activity of Ukraine with the EU. 

Key words: innovative development, investments, innovations, innovation policy, personnel 
policy, innovative projects. 

 
Актуальність теми дослідження. Тема дослідження є актуальною, оскільки 

економічний розвиток країн світу все більше зміщується в напрямку інноваційного розвитку 
та ефективного використання інтелектуальних ресурсів. Інновації є чинником розвитку 
сучасних ринкових відносин – відносин інтелектуальної власності, де здійснюється обмін 
знаннями на міжнародному рівні. Це дає можливість розвиватись економіці не тільки 
відповідної країни, але й іншим, які можуть адаптуватись та використовувати ліцензії на 
інновації інших країн. Проблемами інноваційного розвитку країн світу займались такі 
науковці, як: Ваткінс А., Ланвін Б., Меткалфе С., Моріс Д., Рамлоган Р., Філіппеті А., 
Холондерс Х. Зазначені вчені описували показники інноваційної діяльності різних країн 
світу, але, не дивлячись на це, в даний час існує необхідність продовжувати дослідження в 
цьому напрямку, оскільки на розвиток інноваційної діяльності в різних країнах світу впливає 
значна кількість факторів.  

Також проблемам інноваційного розвитку міжнародної економіки та інтелектуальної 
власності були присвячені публікації міжнародних організацій: Світової організації 
інтелектуальної власності ООН (СОІВ), Світової організації торгівлі (СОТ), Конференції 
ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). 

Виклад основного матеріалу. Розвиток міжнародної економіки характеризується 
прискоренням інноваційного процесу, зростанням продуктивності праці, конкурентоспро- 
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можності на світовому ринку. В останні десятиліття світова економіка стала все частіше 
відчувати кризові явища, засобом подолання яких може в тому числі бути реалізація 
інноваційного потенціалу. Для інноваційного аналізу регіонів світу навіть розроблена 
Європейська система оцінки інноваційних показників (EIS), що дозволяє аналізувати 
інноваційну діяльність регіонів світу, яку використовують Євростат, Всесвітній банк, 
офіційні сайти статистики кожної країни і, яка, зокрема, досліджується у даній статті. 

У країнах світу ступінь та характер втручання держави в розвиток інноваційної сфери є 
різними. Усі держави поділяються на три групи в залежності від інноваційної політики 
країни. Перша група – це країни, які орієнтовані на розвиток інноваційної діяльності, на їх 
впровадження та лідируюче місце в світі за інноваційними розробками, а також на підтримку 
наукового потенціалу. До цієї групи можна віднести такі країни, як США, Франція, 
Великобританія. Наприклад, у США втручання держави в дану галузь є мінімальним. Мета 
політики США – сприяти науково-технічному та економічному розвитку, підтримці 
інноваційних розробок, їх впровадженню та виходу на світовий рівень.  

Друга група країн опосередковує створення сприятливих умов для розвитку інноваційної 
діяльності, інноваційного потенціалу та кадрової політики. До неї можна віднести 
Швейцарію, Швецію, Німеччину та інші. 

Третя група – це країни, які сприяють стимулюванню інноваційного розвитку, 
координують інновації. До цієї групи належать Японія та Північна Корея. 

Таким чином, можна виділити дві головні причини нерівномірного інноваційного 
розвитку країн світу: 

– різний соціально-економічний рівень; 
– особливості національної інноваційної системи. 
За оцінкам EIS, регіони розподіляються на 4 групи: дуже високий рівень – інноваційні 

лідери; високий рівень – інноваційні наступники; середній рівень – помірні новатори та 
низький рівень – країни-аутсайдери.  

В першу п’ятірку держав з високими інноваційними показниками входять Швейцарія, 
Швеція, Нідерланди, США, Великобританія – інноваційна діяльність цих країн вища 
середнього рівня за регіонами світу. Але зауважимо, що щорічно США та Європа втрачають 
позиції в рейтингу із найбільшим фінансуванням в дослідження та розробку інновацій. 

 
Таб. 1: Частка загальних глобальних витрат на інновації в регіонах світу за 2014-2016 рр. 
 
Найменування країни Витрати на інновації в % 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 
Північна Америка 29,1 % 28,5 % 28,4 % 
США 26,9 % 26,4 % 26,4 % 
Карибський басейн 0,1 % 0,1 % 0,1 % 
Азія 40,2 % 41,2 % 41,8 % 
Китай 19,1 % 19,8 % 20,4 % 
Європа 21,5 % 21,3 % 21,0 % 
Південна Америка 2,8 % 2,6 % 2,6 % 
Близький схід 2,2 % 2,3 % 2,3 % 
Африка 1,0 % 1,1 % 1,1 % 

Джерело: [5; 6]. 
 

Із таб. 1 видно, що частка витрат на інновації в США за аналізований період зменшилась 
на 0,5 %, також зменшились витрати на інновації у Європі на 0,5 %, в Азії натомість – 
збільшились на 0,6 %. 

В 2016 р. серед країн, які виділяються в плані інвестицій на розвиток вищої освіти, 
кількості публікацій та поданих міжнародних заявок на винаходи, можна виділити такі 
країни, як: Японія, США, Великобританія, Німеччина. 

Фактори, які вплинули на прогноз досліджень та розробок в 2016 р.: зниження 
процентних ставок, послаблення фінансових обмежень для банків; коливання на фондовому 
ринку США; зростання долара до інших валют. 
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За даними Міжнародного Валютного фонду та Всесвітнього банку, представлених в 
таб. 2, видно, що Китай, не дивлячись на повільне зростання ВВП, утримує друге місце у 
світі за інвестуванням в інновації.  

 
Таб. 2: Витрати на інновації та частка ВВП перших 15 країн світу за 2014-2016 рр. 
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1 США 17460 485,4 2,78 18001 496,8 2,76 18559 514,0 2,77 
2 Китай 17630 343,8 1,95 18828 372,8 1,98 20015 396,3 1,98 
3 Японія 4807 163,4 3,40 4885 164,6 3,39 4913 166,6 3,39 
4 Німеччина 3621 103,2 2,85 3679 107,42 2,92 3741 109,25 2,92 
5 Південна Корея 1786 64,30 3,60 1844,9 74,53 4,04 1909,5 77,14 4,04 
6 Індія 7277 61,85 0,85 7822,8 66,49 0,85 8409,5 71,48 0,85 
7 Франція 2587 58,21 2,25 2618 59,17 2,26 2657,3 60,05 2,26 
8 Великобританія 2435 44,07 1,81 2500,7 44,51 1,78 2558,2 45,54 1,78 
9 Канада 3073 37,18 1,21 3042,3 36,81 1,21 3072,7 37,18 1,21 
10 Австралія 1100 24,75 2,25 1130,8 27,03 2,39 1167 27,89 2,39 
11 Італія 2066 24,8 1,20 2076 26,4 1,27 2099 26,7 1,27 
12 Тайвань 1022 24,0 23,5 1060 24,9 23,5 1104 25,9 2,35 
13 Іспанія 1534 19,2 1,25 1572 20,4 1,30 1603 20,9 1,30 
14 Нідерланди 798 16,6 2,08 7,10 17,5 2,16 823 17,8 2,16 
15 Швеція 434 14,8 3,40 445 15,2 3,41 458 15,6 3,41 

Джерело: [5] 
 

США, маючи стабільну базу розвитку науки та інновацій, вийшли із кризи краще ніж 
інші країни. Як видно із таб. 2, США вкладає в розвиток НДДКР в 2 рази більше ніж інші 
країни світу. 

Розглядаючи Європу, де частка інвестицій в інновації в 2016 р. в процентному спів- 
відношенні складає 21,0 %, порівняно з 2014 р., коли частка інвестицій складала 21,5 % [5].  

Згідно даних Європейської комісії, за промисловими тенденціями інвестування в 
дослідження та розробку, з 50-ти найбільших підприємств світу 19 знаходяться в Європі, 
19 – у США та 12 – в Азії. В десятку лідируючих підприємств Європи входять такі, як 
Volkswagen (Німеччина), Novartis (Швейцарія), Roche (Швейцарія), Daimler (Німеччина), 
BMW (Німеччина), Sanofi (Франція), Robert Bosch (Німеччина), GlaxoSmithKline 
(Великобританія), Airbus (Нідерланди) и Ericsson (Швеція). 

В першу п’ятірку кращих держав за даними індексу глобальної економічної інформації 
увійщли країни Європи: Данія, Фінляндія, Норвегія, Швеція та Швейцарія. 

 
Таб. 3: Порівняння інвестицій та інновацій США до Європи за 2016 р. в %.  
 

№  
п/п Назва США Європа 

1 Загальні інвестиції в НДДКР 43% 18% 
2 Якість 34% 16% 
3 Продуктивність 47% 12% 
4 Основні дослідження 36% 17% 
5 Прикладні дослідження 46% 17% 
6 Розвиток 42% 15% 
7 Тенденції 32% 19% 

Джерело: [3; 5]. 
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Із таб. 3 видно, що інвестиції в інноваційний розвиток США є вищими на 25 %, ніж в 
Європі, а виконані інноваційні розробки вважаються якіснішими на 19%, ніж в європейських 
країнах.  

Інноваційна політика США базується на підготовці наукових кадрів, вчених, інженерів 
високого рівня; використання матеріальних, природних, людських ресурсів; підвищення 
рівня науково-технічних знань населення. В США діє децентралізована політика управління 
інноваційною діяльністю. Більше 2/3 інноваційних ресурсів сконцентровано в трьох штатах: 
Каліфорнії, Нью-Йорку, Массачусетс. Ці три регіони відносяться до високорозвинених 
географічних кластерів, вони виділяють найбільше коштів на інноваційний розвиток в країні. 
При цьому, 80 % фінансується незалежними венчурними фондами. В основному, більше 
половини коштів, що надходять в ці фонди, – від державних та приватних пенсійних фондів. 
Банки США мають обмежені можливості фінансування ризикових інвестицій через 
національне банківське законодавство. 

В 2016 р. на інноваційні дослідження у США виділено на 6 % коштів більше, ніж в 
2015 р., а бюджет був розподілений приблизно в рівних частинах на військові та громадські 
дослідження. Міністерство оборони США відмітило, що в 2016 р. витрати на інновації 
збільшились на 13 %. В енергетичній галузі збільшились на 13,8 % (29,2 млрд. дол.), в галузі 
медицини було виділено 31,3 млрд. дол., на космічні дослідження було виділено більше 18,5 
млрд. дол. [3]. 

Якщо США буде займатись інвестуванням в інновації на тому ж рівні, як в даний час, то 
лідируюче місце серед країн світу в галузі розробок та досліджень залишиться за ними. Але 
при цьому потрібно враховувати, що за останні роки витрати на інновації в США 
коливаються, майже 60 % академічних НДДКР були отримані від держави. 

Обсяги інвестування інновацій в США тісно пов’язані із бюджетом країни та участю 
представників великих промислових підприємств, які зацікавлені отримати довгострокові 
інноваційні проекти, що фінансуються за рахунок державних бюджетних коштів. США 
також вкладає інвестиції в такі галузі, як аграрний сектор, нанотехнології, матеріалознавство 
та медицина. 

Як видно з таб. 2, Японія займає третє місце за витратами на інновації, які склали 
166 млрд. дол. Інноваційна політика Японії орієнтована, в першу чергу, на централізацію 
управління. Підтримка інноваційної діяльності, особливо нових інформаційних технологій, 
займає одне із перших місць в країні. Управлінням інноваційною діяльністю в Японії 
займається Рада з науки та техніки, при якій функціонує Наукова Рада, якій, у свою чергу, 
підпорядковується Корпорація розвитку досліджень з науки, та виділяє кошти на 
дослідження науково-дослідним лабораторіям, університетам. 

Німеччина є провідною країною в економічному розвитку Європи та впевнено займає 
четверте місце серед країн світу, як видно із таб. 2. Не зважаючи на коливання кризи у світі, 
Німеччина має стабільні економічні показники. Інвестування в інновації у Німеччині 
складають 109 млрд. дол. [5], відповідно, країна займає лідируюче місце в автобудуванні з 
високими показниками досліджень та розробок у таких марках, як Volkswagen, Daimler, 
Audi, Porsche, Robert Bosche та BMW. 

Основною метою інноваційної політики Німеччини є: розвиток високих технологій, 
захист навколишнього середовища, створення кращих умов для діяльності 
високотехнологічних компаній, співпраця з іншими державами Європи, Азії та Америки. 
Інноваційна діяльність держави в основному зорієнтована не на створення нових технологій, 
а на удосконалення вже існуючих. Німеччина є однією із країн ЄС, де в кризовий період 
частка світових витрат на інновації складає 2,8 %. Країни, частка інноваційних витрат яких 
складає більше ніж 3,5 %, відносяться до високорозвинених країн світу.  

Політична підтримка інноваційної діяльності Німеччини займає одне із перших місць на 
міжнародній арені. Розроблено територіальне планування інноваційного розвитку регіонів в 
регіональній політиці в межах загальної задачі федерації та земель "Покращення 
регіональної економічної структури", яка існує з 1969 р. Основною її метою є взаємозв'язок 
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між університетами та науково-дослідними лабораторіями задля досягнення кращого ефекту 
співпраці в знаннях технологій. 

Німеччина, Франція та США входять в десятку країн, що займаються інвестуванням в 
НДДКР, їх сума складає на 2016 р: 109,25 млрд. дол., 60,05 млрд. дол., 45,5 млрд. дол. та у 
відсотковому відношенні до ВВП становить 2,92%, 2,26% та 1,78% відповідно [5]. 

Туреччина у глобальному прогнозі фінансування з НДДКР за 2016 р. була відмічена, як 
європейська країна з підвищеним індексом розробок та дослідників. Слід відзначити, що 
Туреччина займає 43 місце із 60 країн світу, які мають найвищі показники в досліджуваній 
галузі.  

 

 
Рис. 1. Рейтинг країн світу по затратам на інноваційні витрати за 2014-2016 рр. 

Джерело: [5]. 
 

На Близькому Сході в 2016 р. спостерігається зростання НДДКР на рівні 3,5 %, що 
обумовлено стійкою політикою регіону. Але в країнах Близького Сходу є слабо розвиненою 
інфраструктура НДДКР та низьким рівень залучення спеціалістів, вчених із інших країн 
світу. В Африці в 2016 р. витрати на НДДКР склали 4,6 %, тим не менше, залучення 
спеціалістів і вчених залишається низьким, як і на Близькому Сході, за винятком Південної 
Африки.  

Розглядаючи інші країни, із таб. 2 можна виділити Швецію, Ізраїль та Фінляндію. В 
Швеції високою інвестиційною підтримкою користуються галузі фармацевтики та 
телекомунікації. В Ізраїлі є розвиненими такі інноваційні галузі, як електроніка, 
машинобудування, фармацевтика. У Фінляндії розвинута галузь медицини (нейрохірургія), 
біотехнології та генна інженерія.  

Глобальний інноваційний індекс (GII) – враховує не тільки інноваційну діяльність, а й 
державну підтримку інноваційної діяльності. В рейтингу GII в 2016 р. перше місце посідає 
Швейцарія. Слід відзначити, що це місце залишається за даною країною вже сьомий рік 
поспіль. Швейцарія займає перше місце у створенні знань, а також у написанні патентних 
заявок та впровадженні інновацій. 

Потрібно відмітити становлення Індії, як країни, що формує інноваційний центр в Азії 
вищий, ніж в країнах Африки, Латинської Америки та Карибського басейну. Це свідчить про 
те, що до розвинутих інноваційних країн, таких як Китай, Японія, Корея, підступають інші 
країни Азії, а також Індонезія, Малайзія, Сінгапур, Тайланд, Філіппіни, які удосконалюють 
інноваційні екосистеми, а також і сферу освіти та НДДКР. 
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Таб. 5: Рух країн в глобальному інноваційному індексі за 2014-2017 рр.  
№ 
п/п 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 

1 Швейцарія Швейцарія Швейцарія Швейцарія 
2 Фінляндія Нідерланди Нідерланди Швеція 
3 Швеція Швеція Швеція Нідерланди 
4 Великобританія Великобританія Великобританія США 
5 Нідерланди США США Великобританія 
6 США Фінляндія Фінляндія Данія 
7 Сінгапур Сінгапур Сінгапур Сінгапур 
8 Данія Ірландія Ірландія Фінляндія 
9 Люксембург Люксембург Данія Німеччина 

10 Гонконг Данія Німеччина Ірландія 
Джерело: [5]. 

 
Із таб. 5 видно, що країни Європи протягом останніх років постійно входять в п’ятірку 

лідируючих країн. В країнах Європи знаходиться значна частка висококваліфікованих 
спеціалістів, налагоджено співпрацю університетів із науково-дослідними структурами, а 
також стабільно висока кількість поданих заявок на винаходи. 

Показники України з інноваційної діяльності можна порівняти з такими країнами ЄС, як 
Румунія та Польща. Це країни, які є більш близькими до нашої країни за економічним 
плануванням. Тим не менше, рівень ВВП в Україні значно нижчий, ніж у Польщі. Затрати, 
які використовуються на дослідження, розробки та впровадження інновацій, також нижчі в 
Україні порівняно із Польщею, але вищі ніж в Румунії. ВНЗ в 2016 в Україні було подано 
4408 заявки на патент, науковими організаціями – 2235, підприємствами – 255. В 
процентному співвідношенні освіта складає – 59%, промисловість – 3%, наука 30%, інші 
галузі – 8% [7]. Це є свідченням того, що, незважаючи на проблеми, Україна має значний 
науковий потенціал для розвитку інноваційної діяльності. 

 

 
Рис. 2. Місце України та Польщі в світовому рейтингу розвитку інноваційної діяльності за 2012-

2016 рр. 
Джерело: [5]. 

 
Із рис. 2 видно, що за період 2014-2015 рр. інноваційний розвиток України та Польщі 

знаходився на одному рівні. Рівень розвитку інноваційної діяльності України в 2016 р. був 
близький до рівня Катару та В’єтнаму, в той час, як рівень Польщі ближчий до Малайзії та 
Болгарії. 

Кількість підприємств, які займалися інноваційною діяльністю, в Україні та Польщі 
мають значний розрив. У Польщі інноваційною діяльністю займались близько 35 % 
підприємств, тоді як в Україні доля підприємств, які займались інноваціями, складає не 
більше 18 %. В той час, як в Німеччині частка підприємств, які займаються інноваційною 
діяльністю, складає 80 %. У Польщі, як і в Україні, більша частина підприємств фінансується 
за власні кошти (в Україні в 2016 р. – 94,9%; у Польщі – 72,2 %). 44 % підприємств Польщі 
не реалізовують стратегію для розвитку досліджень та розробок інновацій. 
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За останні роки інвестування у підприємства України зменшилось у зв’язку з 
політичною нестабільністю. Так, у Польщі іноземними інвесторами було вкладено 8,64% на 
інновації, в той час як в Україні – 2,3%. 

В 2015 р. інноваційною діяльністю у Польщі займались 18,9 % промислових 
підприємств, порівняно з 2014 – 12,3 %. В 2016 р. інноваційною діяльністю займалось 1,59 % 
– науково-дослідні підприємства, академії наук; 7,28 % – дослідні інститути; 13,47 % – 
фізичні особи; 52,76 % – господарські підприємства; 24,90 % – ВНЗ. Подано в 2016 р. 
патентів 3370, промислових зразків – 638. Промисловими підприємствами впроваджено 
інновацій 17,6 %, тоді як в 2014р. – 17,5 %. На промислових підприємствах витрати на 
інноваційну діяльність в 2015 р. склали 31094,1 млн. злотих [7]. 

Крім того, у Польщі розроблені та впроваджуються програми розвитку інноваційної 
стратегії та економічної ефективності, які спрямовано на регулювання та потреби економіки, 
а також підвищення рівня науки. В країні існує Національна програма розвитку науково-
дослідних центрів, програма розвитку підприємств, Програма інтелектуального розвитку, а 
також, крім державних програм, використовуються програми ЄС для підтримки та розвитку 
інновацій. 

Висновок. Виходячи із отриманих результатів дослідження, можна зробити висновок, 
що глобалізація економіки є основним фактором підвищенням міжнародної 
конкурентоспроможності. В той же час, інноваційний розвиток країн світу залежить від 
інноваційної політики окремої країни, яка спрямована на підтримку наукових досліджень, 
розробку та впровадження інновацій; на підтримку та розвиток наукового потенціалу 
кадрової політики; створення сприятливих умов для інноваційного розвитку; координування 
інноваційного розвитку державою. 

Закономірністю інноваційного розвитку міжнародної економіки є його нерівномірність, 
яка обумовлена соціально-економічним розвитком країн світу, а також інтелектуальними 
ресурсами. 

Розглядаючи інноваційний розвиток країн ЄС, близькою до України є Польща, 
інноваційний розвиток якої вищий ніж в Україні завдяки економічній політиці, спрямованій 
на залучення коштів іноземних інвесторів. У Польщі, як і в Україні, немає зв’язку між ВНЗ 
та науково-дослідними лабораторіями, як, зокрема, і в Німеччині. В Україні ж 
спостерігається відносно низький рівень інвестування в розвиток інтелектуальної власності, 
як іноземними інвесторами, так і державою, порівняно з іншими країнами світу.  
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UDK: 339.137 
TERMS PROVIDING COMPETITIVENESS OF COUNTRY 

Sergiy Gritsenko 
 

УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
КРАЇНИ 

Сергій Гриценко 
 
Summary. In the article the terms providing competitiveness of country and Ukraine in 

particular are investigated. Essence of competitiveness of country is considered. Described basic 
factors of competitiveness are at the level of the state and commodity producers. Attention is 
accented on associations on a collaboration of managing subjects which directly effort on 
strengthening of the competition positions providing competitiveness of country, where their 
enterprise potential can develop. The graphic model providing competitiveness of country is offered 
in the context of strategy of innovations and modernisation of industry on the basis of associations 
on a collaboration. 

Key words: competitiveness, strategies, innovations, modernisation, association on a 
collaboration. 

 
Анотація. У статті досліджено умови забезпечення конкурентоспроможності країни 

та України зокрема. Розглянуто сутність конкурентоспроможності країни. 
Охарактеризовані основні фактори конкурентоспроможності на рівні держави та 
товаровиробників. Акцентовано увагу на об'єднаннях по співпраці господарюючих суб'єктів, 
які спрямовують зусилля на посилення своїх конкурентних позицій і забезпеченні 
конкурентоспроможності країни, де може розвиватись їх підприємницький потенціал. 
Запропоновано графічну модель забезпечення конкурентоспроможності країни в контексті 
стратегії інновацій та модернізації промисловості на основі об'єднань по співпраці. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, стратегії, інновації, модернізація, 
об'єднання по співпраці. 

 
Problem statement. The terms providing competitiveness of country are determined by the 

ability of its economy to participate in international trade, to compete with the economies of other 
countries in terms of the effective use of national resources, to develop and expand certain segments 
on world markets, to increase the productivity of resource use, to produce products that meet world 
standards, to provide a growing standard of living of the population. In the context of globalization, 
the level of productivity in one country is affected by the economic situation in other countries due 
to the import of capital, international trade, which is also a threat to its sustainable development. 
However, it becomes possible for the country to specialize in the competitive export segments of its 
industry in which its firms are relatively competitive than foreign ones due to internal favorable 
conditions. The productivity of the use of national resources is determined in the value of the return 
from amount of labor or capital and depends on the quality and characteristics of the goods, services 
and the efficiency with which they are produced and delivered. 

Recent research and publications analysis. The competitiveness of a particular country 
depends, in M. Porter's opinion, on the propensity of its industry to innovate and modernize [1, 
Porter, 2005, p. 205]. On the extent to which industrial facilities will be advanced, upgraded and 
improved, that mentioned in accordance with new requirements and norms, technical conditions, 
quality indicators, so far as domestic companies achieve the advantages of the relatively strongest 
world competitors in response to their challenges. The main aspects of providing competitiveness of 
countries in the context of economic stabilization, strategic market management, clustering of 
economic activity have been studied in the works of such scientists as: Aaker D., Vishnevsky V., 
Dovgan L., Kindzersky Y., Krysanov D., Onishchenko V., Thompson A., Fedulova L., 
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Chuzhikov V., Yakubovsky M. etc. However, up to date the issue of developing a model of 
providing competitiveness of country remains open. 

Object of the article is to determine the terms of providing country's competitiveness. 
Presentation of basic material of the research. Ukraine has always traditionally relied on a 

powerful industrial capacity. This was facilitated by the presence on the country territory of 
deposits of mineral and raw materials and energy resources necessary for the development of 
diversified industry – iron and manganese ores, coal, mineral salt, potash ores and carbonates. 
Globalization has changed the assessment of key factors in the development of industrial capacity. 
Although natural resources remain the base of industrial production, they gradually lose their role as 
a national factor, since they can be compensated for by means of imports. 

Priority is given to factors of infrastructure maintenance, which ensure innovative development 
of the economy. Unfortunately, the transformation processes in this direction did not lead Ukraine 
closer to the world leaders in scientific, technological and socio-economic development. 
Comparison with the industry structure of world industry is not in favor of Ukraine. More than 2/3 
of the total volume of domestic industrial production is raw materials, materials and energy 
resources, more than 70 % of which are exported. Distorted and ineffective sectorial structure of 
industrial production, lagging technology and a lack of innovative development paradigm transform 
Ukraine into a raw material appendix for the developed countries and a large market for the import 
of high-tech products [2, Yakubovsky, 2012, p. 5]. 

To open the way to the European world means to change the vector of social development and, 
at the same time, also to understand that modern modernization should be carried out across the 
whole spectrum of problems – from technologies and market transformations to democratic reforms 
in politics. It is necessary to start with the economy. Without economy Ukraine will not solve the 
tasks of army upgrading and will be too vulnerable to manipulation by economic factors on the 
hand of unfriendly countries whereas the poverty of the population will provoke anxiety and 
radicalism [3, Onishchenko, 2015, p. 5]. 

The most important factors of competitiveness at the state level is a technical and economical 
level of production and the level of development of the economy, the value of production costs, 
labor costs, the quality of manufactured goods, infrastructure development, interest rates, presence 
of absolute and comparative advantages, foreign exchange rates. 

Competitiveness of commodity producers is a derivative of the country's competitiveness. 
Producers benefit from the presence of strong domestic competitors, aggressive local suppliers and 
demanding consumers in the market [1, Porter, 2005, p. 206]. In order to survive, appropriate of 
maximum profit, takeover of markets and to attract buyers, producers use advertising, price and 
production costs reductions, improve product quality, providing before and after-sales services, 
meet requirements of certain groups of consumers, increase product differentiation, provide growth 
of labor automation to increase returns from each employee and penetration into new markets. 

Association between partners as well as rivalry, lead to strategic success or strategic defeat. It is 
important to define in a country a free economic activity zone where common ventures, the 
geography of business, the degree of risk, the reaction combining the possibility and threats of the 
external environment are allowed in various forms. The purpose of the association is connected to 
the categories of profitability and competitiveness. Competitive strategy is a way to resolve the 
contradiction between association profitability and competitiveness with the definition of strategic 
alternatives of companies for collaboration. 

Let's imagine the interconnection of the components that influence the provision of the 
country's competitiveness with their subsequent interpretation in the form of a graphic model 
(Figure 1). 
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Fig. 1: Model providing competitiveness of country in the context of strategy of innovations and modernisation 

of industry on the basis of associations on a collaboration. 
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At the same time, according to M. Porter, the basis for the company's effective operation in the 
long term is a sustainable competitive advantage. Companies can own, as a rule, only two kinds of 
competitive advantages: low costs and product differentiation [4, Porter, 2008, p. 38]. Selected main 
types of competitive advantages, their scale allow company to develop and implement in practice 
three the most effective competitive strategies: leadership in minimizing costs, which is based on 
reduction of production costs and goods circulation, and differentiation within a wide range of 
segments of the industry, as well as focusing in narrow segments of the industry. The strategy of 
focusing has two varieties: focusing on costs and focusing on differentiation. 

Successful strategy of differentiation has the following characteristics [5, Aaker, 2003, p. 259]: 
adding value for consumers; providing the perceived value of goods or services; copy protection. 

The strategy of innovation and modernization, firstly, is aimed at concentrating the efforts of 
enterprises on the search for fundamentally new, efficient technologies, designing necessary, but 
still unknown types of products, industrial engineering techniques, methods of staff incentives; 
secondly, it directs the actions of enterprises for providing dynamic development of the economy of 
Ukraine, i.e. renowation, replacement of outdated equipment, new production technology, technical 
and technological re-equipment. Enterprises that carry out radical innovation have a goal to get 
ahead of competitors and to find a market niche solely where there is competition or it is 
insignificant. The enterprises carrying out the modernization can avoid physical and moral wearing 
of equipment, agree on operational and technical indicators for the economy of equipment in 
accordance with the latest requirements, improve the efficiency of equipment by supplementing the 
traditional equipment with modern advanced devices, introduce them into modern technological 
processes, conveyer systems etc. Industrialized countries abandoned of equipment rebuilding as 
uneconomical, since it requires a large number of workers, metal and other material resources [6, 
Encyclopedia of Economics, 2001, p. 468; 7, Encyclopedia of Economics, 2002, p. 486]. 

It is necessary to agree with the opinion of Onishchenko V.P., that in many cases, repairing and 
maintaining the old is more difficult than building a new one, because it is easier to attract new 
foreign capital, new technologies, and the like to build a new one. The industrialization of the 
country on a new technological basis is the content of our economic development [3, Onishchenko, 
2015, p. 10]. This process should be carried out based on the latest world scientific and 
technological achievements, taking into account the trends in the development of the world 
economy, the integration of the strategic interests of society as a whole, the interests of business 
owners and people working in industry, as well as regions where industrial complexes are mainly 
concentrated and today [8, Fedulova, 2013, p. 15]. 

Ukraine, as most experts appeal, by force of circumstances should not neglect the possibilities 
of technological borrowings, having got acquainted with the advanced scientific and technical 
achievements, and rely absolutely on its own innovations. At the same time, taking advantage of 
technological borrowing, the accumulation of a "critical mass" which will open the way to its own 
"breakthrough" technologies that "improving" innovations, it is necessary to promote subsequently 
own, ready-to-implement scientific and technological developments that are not yet in sufficient 
quantity to provide a large-scale modernization [9, Kindzerskiy, 2013, p. 39]. This will allow to use 
effectively available resources. 

In a diversified company, strategies are developed at four different organizational levels [10, 
Thompson, 1998, p. 73; 11, Dovgan, 2011, p. 247]: corporate strategy; business strategy; functional 
strategy; operational strategy. In a single-industry enterprise there are only three levels (there is no 
corporate course). This continues until efforts to diversify its activities in other areas appear. 

In order to meet the requirements of the current situation in competitive markets, diversified 
companies should continue following the evolution of the organizational structure. Simultaneously 
with the importance of interrelations, a need for new corporate forms of organization is growing, 
where both vertical and horizontal dimensions are combined. The company grows its efficiency, it 
gains benefits, synergetic effect, being involved in using relationships with other companies as a 
result of joining, integrating into a single system through the company, corporate and association 
mergers; creation of strategic alliances; beginning of strategic partnerships; general economic, 
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entrepreneurial activity; clusters. State economic policy and the current regulatory regimes will 
promote successful development of associations in economy globalization. 

In national, state and local competitiveness in the context of the world economy, the most 
widespread form of innovations concentration has become clusters, which occupy a leading role 
among the associations on a collaboration of economic entities. The economy of the territory is 
formed based on clusters – a model of a competitive and investment-attractive economy on the base 
of the use of synergy and scale. Clustered local networks of territorial production systems are 
sources and factors of providing a high level living standards, economic growth and sustainable 
development of territories [12, Krysanov, Vdova, 2009, p. 70]. In the EU territory, more than 28 % 
of enterprises recognized their belonging to clusters. In Europe, up to 40 % of employees work in 
enterprises that are parts of clusters. More than 67 % of Lithuanian enterprises operate in a cluster 
environment. A high level of clustering locked to location in the UK, where on average 8 out of 10 
enterprises are classified as belonging to a cluster. Cluster enterprises are highly innovative [13, 
Kuzmin, Zhezhuha, 2010, p. 18; 14, Vishnevsky, 2012, p. 32]. 

In Ukraine, it makes sense to move away from the habitual selective support of certain priority 
industries to a European-type matrix policy that combines both vertical (oriented towards selective 
support of industries) and horizontal (innovation-oriented) actions that promote economic growth, 
social welfare and national prosperity [14, Vishnevsky, 2012, p. 32, 35]. For example, in the EU, 
the dominant process has been the interconnection of sectorial differentiation of production, that 
promote the development of both innovative clusters (biotechnological, software) and traditional 
ones, where the technological process does not play a significant role (winemaking, international 
tourism), as well as the maintenance in this integral grouping of the policy of centralization or 
decentralization [15, Chuzhikov, Lukyanenko, 2013, p. 83]. 

Ukraine also can have the advantage of sectorial differentiation by creating competitive clusters 
for the purpose of accumulating, using capital, increasing the technological level of production, 
changing the specialization within the European division of labor, high employment in the region, 
the elasticity of demand and supply for both innovative and traditional competitive goods on the 
domestic and international markets. 

Conclusions. The successful functioning of clusters and other associations on collaboration 
will depend on their activity in the field of research and development, the possibility of attracting 
financial resources for the revival of clusters of high-tech industries, the ability to adapt to different 
environmental conditions, which can increase competitiveness in the production of fundamentally 
new products, to strengthen the synergetic effect of the model of providing competitiveness of the 
country. 
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УДК: 369.03 
МЕДИЧНА ПОСЛУГА: ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ЮРИДИЧНИЙ ЗМІСТ 

Раїса Жарлінська, Олена Верлан-Кульшенко, Анастасія Міщук 
 

MEDICAL SERVICE: ECONOMIC AND LEGAL CONTENT 
Raisa Zharlinska, Olena Verlan-Kulshenko, Anastasia Mischuk 

 
Aнoтaцiя. Poзглянутo cутнicть медичнoго обслуговувaння тa медичної послуги, їх 

економічне та юридичне тлумачення. Окреслено основні характеристики медичних послуг 
та їхні принципові відмінності від інших видів послуг. Запропоновано економічну та правову 
класифікацію медичних послуг. Визначено функції платних медичних послуг. Розроблено 
мультиатрибутивну модель медичної послуги. 

Ключoвi cлoвa: медичне обслуговувaння, медична послуга, класифікація медичних послуг, 
мультиатрибутивна модель медичної послуги, медична допомога, pефopмa oхopoни 
здopoв’я. 

 
Summary. In the article authors study the economic and legal aspects of medical service, in the 

light of modern changes in the legislation of Ukraine and medical reform. Authors structure the 
terminological base of sphere of health care and  medicine  in accordance with the current 
legislation of Ukraine. The concept of service and its feature is certain in the sphere of non-
material production. Basic descriptions of medical services and their fundamental differences are 
outlined from other types of services. Economic and legal maintenance of medical service is 
considered. Authors  describe international classifications of services in the field of health care, 
that is used in practice. Own definition of medical services and economic and legal classification of 
medical services are offered. Authors reflect basic risks in the field of the grant of medical services. 
The functions of requiring payment medical services are certain. The multiattributive model of 
medical service is worked out. 

Key words: medical service, classification of medical services, medicare, multiattributive 
model of  medical service. 

 
Актуальність теми дослідження. В галузі охорони здоров'я в Україні нині відбуваються 

докорінні зміни, які мають на меті побудову нової системи оздоровлення, заснованої на 
страховій медицині та орієнтованої на світові стандарти. Як свідчать прийняті Верховною 
Радою та Урядом України нормативні акти в сфері медичної діяльності, зокрема Закони 
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я", "Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення", розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 30.11.2016 р., № 1013-р "Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я", в 
Україні запроваджується модель державного солідарного медичного страхування, яка 
враховує кращі сучасні практики та досвід трансформації систем охорони здоров’я у світі, 
зокрема у Центральній та Східній Європі. Одним із провідних завдань медичної реформи є 
надання пацієнтам необхідних послуг з медичного обслуговування (медичних послуг) та 
лікарських засобів належної якості. Як зазначають А. Присяжнюк, А. Жарлінська та 
Р. Жарлінська, "реaлiзaцiя зaкoнoдaвчo зaкpiплених кoнцептуaльних зacaд poзвитку гaлузi дo 
2020 poку зaбезпечить нaлежну якicть нaдaння медичних пocлуг, вiдпoвiдaльнicть тa 
кoнтpoль зa їх викoнaнням з бoку держави" [1, Prysiazhniuk, Zharlins’ka R., Zharlins’ka A., 
2016, р. 170]. 

Основний текст. В рамках дослідження особливу увагу необхідно приділити 
коректності використовуваних в галузі охорони здоров’я дефініцій. Аналіз показав, що 
сучасний стан досліджень системи охорони здоров'я, реформи, що здійснюються в даній 
сфері, посилюють дискусійність відносно термінологічного інструментарію, що 
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використовується. Тому, насамперед, вважаємо за доцільне структурувати термінологічну 
базу сфери охорони здоров'я і медицини (таб. 1). 

 
Таб. 1. Сутність і співвідношення понять у сфері охорони здоров'я і медицині. 
 

Поняття Визначення поняття 
 

Місце в структурі  
визначень 

Охорона здоров'я Система заходів, що здійснюються органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування, їх 
посадовими особами, закладами охорони здоров’я, 
фізичними особами-підприємцями, які зареєстровані в 
установленому законом порядку та одержали ліцензію на 
право провадження господарської діяльності з медичної 
практики, медичними та фармацевтичними 
працівниками, громадськими об’єднаннями і 
громадянами з метою збереження та відновлення 
фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної 
працездатності та соціальної активності людини при 
максимальній біологічно можливій індивідуальній 
тривалості її життя 

Включає всі 
представлені 
терміни 

Медицина Сукупність наук про здоров'я та хвороби, про лікування і 
попередження захворювань, а також практична 
діяльність, спрямована на зміцнення й збереження 
здоров'я людей, попередження і лікування хвороб 

Підсистема 
охорони здоров'я із 
специфічними 
прийомами, якими 
вона здійснюється  

Медична допомога 
 

Діяльність професійно підготовлених медичних 
працівників, спрямована на профілактику, діагностику, 
лікування та реабілітацію у зв'язку з хворобами, 
травмами, отруєннями і патологічними станами, а також 
у зв'язку з вагітністю та пологами 

Включає лише 
практичну сферу 
медицини 
 

Медична діяльність 
 

Комплексна система, що включає організацію надання 
громадянам медичної допомоги, її безпосереднє надання 
в рамках діагностичних, лікувальних і профілактичних 
заходів, а також контроль якості медичних послуг, що 
надаються 

Та частина 
медичної допомоги, 
яка надається на 
професійному рівні 

Медична послуга 
 

Послуга, що надається пацієнту закладом охорони 
здоров’я або фізичною особою-підприємцем, яка 
зареєстрована та одержала в установленому законом 
порядку ліцензію на провадження господарської 
діяльності з медичної практики, та оплачується її 
замовником 

Та частина 
медичної 
діяльності, яка 
характеризується 
взаємоузгоджені-
стю і платним 
характером 

Медичне 
обслуговування 
 

Діяльність закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-
підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну 
ліцензію в установленому законом порядку, у сфері 
охорони здоров’я, що не обов’язково обмежується 
медичною допомогою, але безпосередньо пов’язана з її 
наданням 

Той набір медичних 
послуг, який 
потрібний для 
підтримки 
характеристик 
об'єкту послуг в 
заданому стані 
тривалий період 
часу 

Джерело: складено у відповідності до визначень, наведених у чинному законодавстві України. 
 

Аби з’ясувати економічну та правову сутність медичної послуги, розглянемо, 
насамперед, поняття послуги загалом. Так, не дивлячись на швидкий розвиток сфери послуг, 
донині не вироблено загальновизнане визначення терміну "послуга". Останнім часом набуло 
поширення наступне визначення: "Послуга – це зміна стану особи або товару, що належить 
будь-якій економічній одиниці, що відбувається в результаті діяльності іншої економічної 
одиниці з попередньої згоди першої" [2, Hill, Hoskisson, 1987, р. 331]. Це визначення 
дозволяє розглядати послугу як конкретний результат корисної діяльності, що дозволяє 
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вважати її предметом торгівлі. Для послуги у сфері нематеріального виробництва властиві 
наступні характеристики: невідчутність, нерозривність виробництва і споживання, 
невіддільність від джерела, непостійність якості, неможливість збереження. Послуги 
розрізняють також залежно від спрямування на задоволення потреб конкретних суб’єктів – 
персональні послуги або потреби підприємства. Доцільно також  виділити шосту 
характеристику – взаємозамінність послуг товарами, що мають матеріальну форму, тобто 
здатність товарів замінювати ті послуги, які задовольняють однакові або аналогічні потреби. 
Деякі автори відносять до характеристик послуг гетерогенність, а саме унікальність будь-
якої послуги унаслідок різних реакцій, поведінки, сприйняття кожного клієнта [3, Zeithaml, 
Berry, Parasuraman, 1996, p. 31].  

Маркетинг послуг специфічний настільки, наскільки послуги відрізняються від 
матеріально-речових продуктів, а ринок товарів – від ринку послуг. Завдання маркетингу 
послуг зазвичай похідні від маркетингових цілей підприємства сфери послуг та є їх 
конкретизацією: підвищення надійності послуг; зростання конкурентоспроможності 
виробника; безпека обслуговування клієнтів. Традиційна концепція маркетинг-мікс – товар, 
ціна, місце і просування – розширена для організацій сфери послуг до 7 "Р". Додаються 
чинники: люди, до яких відноситься персонал, клієнти, ті, хто безпосередньо або побічно 
задіяний в процесі надання послуг; процес – послідовні дії з надання послуги; матеріальні 
докази – фізичне оточення, обстановка і атмосфера, в якій споживачеві надається послуга, 
інформація, що допомагає просувати послугу на ринку [4, Bitner, Booms, Tetreault, 1990, 
p. 73]. Крім того, можна додати ще один елемент – партнерство – формування таких 
стосунків з клієнтами, коли вони, задоволені наданою послугою та лояльно налаштовані до 
установи, стають по суті його промоутерами.  

Головним завданням виробництва і економіки у сфері охорони здоров'я є перетворення 
економічних ресурсів на готовий продукт – медичні послуги, лікарські засоби і товари 
медичного призначення для задоволення потреб людини та суспільства в охороні здоров'я. 
Розвиток нових технологій веде до появи на ринку різних медичних послуг та товарів. 
Медичні послуги в економіці Україні представлені лише 5,5 % серед всього різноманіття 
послуг за даними Державної служби статистики України [5]. Вони структуруються 
відповідно до напрямів сучасної медичної діяльності і видів медичної допомоги: 

– терапія, хірургія, педіатрія, рентгенологія, радіологія, імунологія, дієтологія, 
дерматологія, гістологія, мікробіологія, нейрофізіологія, психіатрія, стоматологія, онкологія, 
кардіологія та ін.; 

– клінічна, медико-профілактична, науково-дослідна, організаційно-управлінська 
спеціалізації; 

– стаціонарна, диспансерна, санітарно-курортна, амбулаторно-поліклінічна, хоспісна та 
інші види медичної допомоги. 

Наразі в українському законодавстві з’явилась дефініція "медична послуга" (визначення 
наведено у таб. 1). Зіставимо її трактування з іншими, що містяться, передусім, в офіційній 
документації ВООЗ. Так, медичні послуги – це надання консультаційних і діагностичних 
послуг, догляд за хворими для попередження або лікування захворювань, погіршення 
здоров'я, травм або інших фізичних і психологічних порушень. Ці послуги надаються 
працівниками охорони здоров'я, такими як фахівці, лікарі загальної практики, включаючи 
фельдшерів, медсестер і працівників суміжних медичних галузей [6]. Тобто медична послуга 
– це процес, який полягає у взаємодії лікаря і пацієнта з метою досягнення кращих 
показників здоров'я.  

Розглянемо окремі визначення медичних послуг, що існують в економічній літературі. 
Ю.П. Лісіцин відзначає, що "головна економічна і медична категорія – медична послуга, як 
відомо, не духовне поняття, а матеріалізоване, таке, що виявляється в конкретній діяльності 
медика та парамедичного персоналу зі здійснення конкретних заходів профілактики, 
діагностики, лікування, реабілітації, адміністративно-господарських, управлінських та інших 
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дій, спрямованих на збереження, зміцнення, поліпшення, відтворення індивідуального і 
суспільного здоров'я" [7, Lisitsyn, 1998, p. 6]. 

Заслуговує на увагу визначення, надане С.А. Столяровим: "Медична послуга – це будь-
яка професійна дія, спрямована на зміну або збереження фізичного або психічного здоров'я, з 
метою здобуття користі її споживачем (пацієнтом) в тій або іншій формі" [8, Stolyarov, 
р. 123]. 

Враховуючи різноманітність поглядів на медичну послугу, яку ми не в змозі висвітлити 
повною мірою в даній статті, вважаємо за доцільне запропонувати таку дефініцію: "Під 
медичною послугою розуміється діяльність закладу охорони здоров’я (постачальника 
послуги), що здійснюються у взаємодії між персоналом і споживачем для вирішення 
проблем з його здоров'ям, спирається на довіру до постачальника послуги і очікування 
належної якості, заснованих на лояльності споживача до бренду постачальника медичних 
послуг. 

Введення даного терміну дозволило нам сформувати мультиатрибутивну модель 
медичної послуги (рис. 1).  

Принципові відмінності послуг медичного характеру від інших видів послуг витікають з 
наступних міркувань. Медицина – це галузь, в якій більшість споживачів є недостатньо 
орієнтованою.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примітки: 
1 медичне обслуговування у відповідності до законодавства (сучасні методи лікування; сучасне лікувальне 

обладнання, висока кваліфікація персоналу); 
2 сукупність споживчих переваг для пацієнта щодо певного виду обслуговування (комфортне перебування; 

лікувальне харчування; інформаційне забезпечення пацієнта про лікувальні можливості за; надання допомоги в 
оформленні документів на лікування або обстеження; організація зустрічі, супроводу до приймального 
відділення, розміщення у лікувальному відділенні; маркетинговий супровід пацієнта на усіх етапах реалізації 
медичної послуги); 

3 сукупність споживчих переваг для пацієнта від звернення до закладу охорони здоров’я (організація 
доставки пацієнтів до закладу охорони здоров’я; встановлення телефону в лікарняну палату; використання 
санвузла; розміщення особистого транспорту на автостоянці закладу охорони здоров’я; допомога у здійсненні 
додаткових консультацій або процедур як у даному, так і в інших закладах охорони здоров’я регіону; допомога 
в прийомі відвідувачів пацієнта та їх розміщення при необхідності; організація від’їзду пацієнта транспортом 
закладу охорони здоров’я; надання детальних рекомендацій пацієнту та наступне лікування і відпочинок; 
надання допомоги пацієнтам у придбанні рекомендованого медичного обладнання для використання у 
домашніх умовах); 

4 бренд як сукупність інформації про медичну послугу та заклад охорони здоров’я (індивідуальні 
атрибути: назва, логотип, візуальні елементи, що диференціюють послугу від продуктів конкурентів; образ, 
імідж, репутація закладу охорони здоров’я та послуги в очах клієнтів, партнерів, громадськості), брендинг. 

 
Рис. 1. Мультиатрибутивна модель медичної послуги. 
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Споживачі не знають, в яких послугах і в якому обсязі вони мають потребу і яким чином 
відреагує організм на певне медичне втручання. 

За своєю суттю ринок медичних послуг є експертним ринком, він дуже специфічний, 
складний, перебуває в постійному розвитку і оновленні. Медичні послуги в порівнянні з 
іншими мають такий характер, що в більшості випадків вибір здійснюється не самим 
пацієнтом, а його лікарем, оскільки люди недостатньо обізнані про медичні послуги, і саме 
лікар робить вибір за пацієнта та вирішує, яким чином буде організовано лікування. Ця 
ситуація вимагає від лікаря уміння роз'яснити споживачеві необхідність і корисність 
обстежень, процедур, а також пояснити об'єктивні вартісні характеристики. 

У сфері надання медичних послуг існують наступні ризики: ризик виконавця, який 
пов'язаний з рівнем кваліфікації персоналу, фізичний ризик, фінансовий ризик, 
психологічний ризик, соціальний ризик, ризик втрати часу. Наявність ризиків в медичних 
послугах диктує необхідність формування стосунків між закладом охорони здоров’я і 
пацієнтом на більшій мірі довіри, лояльності, ніж в інших галузях. 

Медичні послуги відносяться до об'єктів пасивного попиту, про які споживач не 
замислюється до настання моменту необхідності в їх придбанні. Це призводить до того, що 
потенційні клієнти рідко реагують на маркетингові зусилля медичних установ. Вони 
найчастіше не аналізують ціни на послуги, не виявляють кращі клініки, не вивчають ділову 
репутацію до моменту гострої потреби. Елемент випадковості і вибору підсилює природу 
ризиків медичних послуг. Тому найбільшого успіху у сфері надання платних медичних 
послуг досягне та організація, яка зможе змусити потенційного споживача, потреба якого в 
отриманні медичної послуги лише може виникнути в майбутньому, звернути увагу на її 
конкурентні переваги в порівнянні з іншими учасниками ринку.  

Виокремимо наступні характерні риси медичної послуги як економічної категорії: 
– невідчутність медичних послуг. Особливості медичних послуг мають прояв, як 

правило, через їх втілення в самій людині і мають в більшості своїй вигляд нематеріальних 
послуг (невідчутність). Невідчутність послуг полягає перш за все в неможливості 
продемонструвати їх ефект конкретному пацієнтові аж до безпосереднього надання. Проте 
частина медичних послуг містить як нематеріальні, так і речові (товарні) компоненти. Міра 
відчутності кожної конкретної медичної послуги визначається їх кількісним 
співвідношенням. Хочеться відзначити, що збільшення міри відчутності медичних послуг 
здійснює значний вплив на підвищення їх вартості; 

– індивідуальний характер. Медичні послуги майже завжди мають виражений 
індивідуальний характер, оскільки призначені в більшості випадків конкретному 
індивідуумові. При цьому якість медичної послуги багато в чому визначається вихідним 
станом споживача (пацієнта). Це веде до високої міри індивідуалізації процесу виробництва 
медичної послуги і, як наслідок, до складності прогнозування очікуваного ефекту. Дана 
особливість висуває високі вимоги до соціальної відповідальності працівників охорони 
здоров'я, а також обгрунтовує необхідність страхування їх професійної діяльності; 

– нерозривність процесів надання і споживання. Споживання значної частини медичних 
послуг збігається з їх виробництвом в часі і просторі, що природно витікає з їх 
індивідуального характеру. Ця особливість пов'язана з тим, що вказані процеси 
здійснюються при безпосередній взаємодії суб'єкта і об'єкта медичної діяльності. Медичні 
послуги не можуть накопичуватися, зберігатися протягом певного відрізку часу. На відміну 
від товарів медичного призначення, медичні послуги невіддільні від того, хто їх постачає, 
вони не підлягають зберіганню і накопиченню з метою подальшої реалізації. Послуга не 
існує до її надання, що робить неможливим порівняння й оцінку послуги до її придбання. 
Порівнювати можна лише очікувані вигоди і отримані; 

– складність структури медичної послуги. Послуги здебільшого мають складну 
структуру, тобто є результатом діяльності декількох категорій медичних працівників. 
Загалом медична послуга надається протягом всього життя людини, і в її постачанні 
потенційно можуть брати участь багато медичних працівників;  
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– неоднорідність якості. Надання медичної послуги – це творчий процес, пов'язаний з 
безліччю чинників ризику, невизначеністю кінцевого ефекту, і тому спочатку не може бути 
однорідним. Одна з важливих причин неоднорідності якості медичних послуг – унікальність 
клінічної картини кожного захворювання; 

– висока соціальна спрямованість. Медична діяльність здійснюється через надання 
конкретної медичної послуги, і головною метою діяльності є не певний продукт як 
матеріальне благо, а сама людина. Дана послуга в сучасних умовах визнається як соціально 
значиме благо. Зовнішній ефект даного блага, спожитого пацієнтом, виявляється через 
корисність медичної послуги для суспільства загалом, що і зумовлює її соціальну 
значущість. Медичні послуги, що надаються окремому індивідові, служать засобом 
зміцнення суспільного здоров'я всього населення. Їхній зовнішній ефект виявляється як 
чинник підвищення продуктивності суспільної праці і умова подальшого економічного 
розвитку країни. 

Крім перелічених, можна додати ще й такі характерні риси медичних послуг, як: довіра, 
пріоритетність, довготривалість, вірогідність. 

При дослідженні медичної послуги як правової категорії всі ознаки поділяються на 
класичні, які дозволяють віднести медичні послуги до роду об’єкта цивільних прав 
"послуги", та кваліфікуючі, які характеризують саме медичну послугу. До класичних ознак 
віднесено: у своїй більшості, нематеріальний, неречовий, невідчутний результат медичної 
послуги; водночас споживання послуги разом із її виробництвом; невіддільність послуги від 
особи виконавця. До кваліфікуючих ознак медичної послуги віднесено: спрямованість на 
особливу мету – діагностику, лікування, профілактику захворювань, наявність особливого 
об’єкту впливу – здоров’я людини, професіоналізм діяльності, порушений суверенітет 
покупця, важливість співпраці сторін. Вважаємо за необхідне розглянути як кваліфікуючу 
ознаку медичної послуги можливість настання негативних наслідків для здоров’я (побічних 
ефектів). Саме ця особливість пояснює підвищені вимоги щодо інформування споживача 
медичної послуги про можливі альтернативні варіанти медичного втручання, їхніх ризиків та 
наслідків, а також необхідність отримання від пацієнта-замовника у письмовому вигляді 
"санкції" на вторгнення до сфери його фізичної та психічної недоторканності. 

Стосовно особливостей платних медичних послуг необхідно відзначити, що вони 
витікають із специфіки самого ринку платних медичних послуг: 

– реалізацію платних послуг значно обмежує можливість отримання їх безкоштовно в 
державних медичних установах; 

– попит на платні медичні послуги обмежений, при цьому попит на безкоштовні 
надмірний; 

– виграшний стан постачальника послуги у сфері інформації – споживачі часто не 
можуть оцінити не тільки необхідність придбання послуги, але й витрати, необхідні для її 
отримання; 

– на ринку платних послуг споживач висуває завищені вимоги до якості та 
обслуговування. 

Головна роль платних медичних послуг полягає в задоволенні частки потреб населення в 
медичному обслуговуванні, які не покриваються державними медичними гарантіями (рис. 2). 

Важливим методологічним аспектом нашого дослідження є розроблення класифікації 
медичних послуг. Розподіл медичних послуг на види за різними критеріями є важливим при 
формуванні стратегії охорони здоров'я в умовах ринку. З метою розробки найбільш повної та 
коректно систематизованої класифікації медичних послуг, яка охоплює різноманітні 
економічні та правові критерії, доцільно ознайомитись з їх класифікацією, яка 
застосовується в міжнародній практиці. 

Класифікація медичних послуг залежно від рівня надання подана в таб. 2: 
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Рис. 2. Функції платних медичних послуг. 
 

Для суспільства в цілому: 
– цінова, часова та 
територіальна доступність 
медичного обслуговування; 
– якість послуги та 
економічна ефективність 
охорони здоров’я; 
– поліпшення суспільного 
здоров’я та збільшення 
тривалості життя населення 

Для споживача: 
– свобода вибору ціни, 
кількості, якості медичних 
послуг; 
– зростання якості послуг при 
зниженні вартості за рахунок 
конкуренції; 
– інформаційне забезпечення, 
можливість контролю процесу 
лікування 
 

Для системи охорони 
здоров’я: 

– розвиток медичної науки та 
практики; 
– поліпшення процесу 
обслуговування пацієнтів; 
– розвиток підприємництва в 
сфері медичної практики 
(створення нових робочих 
місць, додаткових ресурсів 
тощо). 

Суспільна роль платних медичних послуг 

Вплив розвитку сегменту платних медичних послуг 
– накопичення, аналіз, 

зберігання та поширення 
інформації, знань, навичок як в 
медичній науці, так і в галузі 
управління та економіки закладу 
охорони здоров’я; 

– пошук нових можливостей для 
надання платних медичних 
послуг; 

– поширення медичних знань 
серед населення 

– мобілізація засобів для 
розвитку інфраструктури охорони 
здоров’я; 

– загострення конкуренції між 
закладами охорони здоров’я, на 
ринку праці медперсоналу; 

– оптимізація обороту медичних 
послуг за рахунок залучення 
третіх осіб (страхових компаній, 
підприємств та організацій)  

– формування додаткових 
ресурсів, у т.ч. зберігання, 
підтримка, поліпшення 
матеріально-технічної бази; 

– розширення асортименту 
пропозиції платних медичних 
послуг; 
 – скорочення тіньового 
сектору в галузі охорони 
здоров’я 

Функції платних медичних послуг 
 

Соці-
альна: 

пропаганда 
здорового 
способу 
життя 

Маркетингова: 
задоволення частини 
потреб в медичних 
послугах, які не 
покриваються 
державними гарантіями;  
забезпечення свободи 
вибору якості та 
кількості медичних 
послуг 

Інвести-
ційна: 

залучення 
додаткових 
інвестицій 
до сфери 
охорони 
здоров’я 

Виробничо-
господарська: 

підвищення 
матеріальної 
зацікавленості 
медичного 
персоналу; 
оптимізація процесу 
надання платної 
медичної допомоги 

Інноваційна: 
придбання, 
розроблення та 
опанування нових 
технологій, 
матеріалів, 
техніки, лікарських 
засобів, товарів 
медичного 
призначення 
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Первинні медичні послуги є основними в системі охорони здоров'я. Ці послуги 
надаються широкій верстві населення лікарями загальної практики (дільничними лікарями), 
медсестрами або сімейними лікарями в амбулаторних умовах. Надання первинної медичної 
послуги проводиться згідно з Міжнародною класифікацією первинної медичної допомоги 
(ICPC), яка є стандартизованим інструментом для розуміння причини візиту пацієнта і 
аналізу отриманої інформації для оцінки міри втручання. 

 
Таб. 2. Класифікація медичних послуг залежно від рівня надання. 
 

Вид медичної послуги Опис 

Первинні  лікування основного захворювання; регулярні огляди; послуги з 
вакцинації; стоматологічні послуги; перша допомога 

Вторинні  консультація фахівця; місцеві операції; швидка допомога; 
діагностика / візуалізація; невідкладна допомога 

Третинні  передові методи лікування і складні операції; стаціонарне лікування; 
консультація фахівця з догляду за хворими 

Четвертинні  високо-ризиковані складні операції; пересадка органів; домашній 
догляд і громадські медичні послуги 

Домашній догляд та громадські 
медичні послуги заходи з підтримки здорового способу життя населення 

 
До вторинних медичних послуг відносяться послуги середнього рівня або консультації 

медичних фахівців і, як правило, після проходження первинних медичних послуг пацієнт 
може бути відправлений до стаціонару або поставлений на амбулаторне лікування. Третинні 
медичні послуги зазвичай включають консультації фахівців вузького профілю, передові 
методи лікування, проведення складних операцій і надання стаціонарних послуг. Медичні 
послуги четвертого рівня – це високотехнологічні послуги, які включають найбільш ризикові 
і складні операції, такі як трансплантація органів або операція на серці. Сюди також 
відноситься експериментальна медицина і деякі типи рідкісних діагностичних або 
хірургічних процедур. Четвертинні медичні послуги є вузькоспеціалізованими, доступ до 
них населення обмежений. Домашній догляд і громадські медичні послуги включаються до 
цієї класифікації не усіма фахівцями. Ця група включає заходи з підтримки здорового 
способу життя населення (продовольча безпека, поширення презервативів, програми обміну 
шприців для профілактики інфекційних захворювань, соціальне забезпечення, профілактика 
ожиріння, паління тощо). 

Медичні послуги залежно від форми власності установи, яка їх надає, можна 
класифікувати на приватні і державні. Окрім поділу медичних послуг на приватні і державні, 
Генеральна угода з торгівлі послугами і ряд інших міжнародних організацій також 
виділяють: 

– комерційні медичні послуги (надаються на платній основі приватними лабораторіями, 
клініками, госпіталями, лікарями приватної практики, які оплачуються пацієнтами 
безпосередньо або за допомогою приватного страхування);  

– некомерційні послуги (що надаються на безкоштовній основі волонтерами в медичних 
установах, а також гуманітарними міжнародними організаціями і пацієнтськими 
організаціями). 

Стосовно медичних послуг також доцільно виділити ще один вид послуг, що 
визначаються як умовно некомерційні послуги, які надаються державними установами у 
рамках програм державного і/або соціального страхування, і що є некомерційними для 
пацієнта на момент отримання незалежно від обсягу наданої медичної допомоги. 

За основними напрямами та специфічними формами пропозиції медичних послуг і 
задоволення медичних потреб виділяють: 

I. Медичні послуги із збереження життя (зокрема, в перинатальному періоді, при 
екстремальних ургентних станах, загрозливих для життя пацієнта, в похилому віці, 
паліативні медичні послуги при невиліковних захворюваннях тощо). 
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II. Медичні послуги з метою повернення здоров'я, відновлення і збереження певного 
рівня працездатності при її тимчасовій втраті. Види медичних послуг в цьому сегменті 
розподіляються за напрямами: 

– медичні послуги, спрямовані на лікування гострих і профілактика загострень 
хронічних захворювань; 

– медичні послуги, спрямовані на недопущення переходу тимчасової втрати 
працездатності в стійку (інвалідність); 

– медичні послуги із збереження і підтримки певного ступеня хронічних станів та 
інвалідності. 

III. Медичні послуги, що зберігають і підтримують стан здорового організму. До цього 
сегменту відносяться імунопрофілактика, диспансеризація, косметологічні послуги тощо.  

У сучасній цивільно-правовій доктрині відсутня правова класифікація медичних послуг, 
що дозволяє більш глибоко та системно вивчити особливості цивільно-правового 
регулювання відносин між замовником та виконавцем. Доцільно покласти в основу такої 
класифікації ознаку ступеня взаємодії виконавця та споживача медичної послуги та виділити 
три групи медичних послуг: медичні послуги консультативного характеру; медична послуга 
у вигляді неінвазивного медичного втручання; медична послуга у вигляді інвазивного 
медичного втручання. Остання група, в свою чергу, поділяється на дві підгрупи: медичні 
послуги у вигляді медичного втручання інвазивної форми, що не передбачають відносно 
відокремлений речовий результат і медичні послуги у вигляді медичного втручання 
інвазивної форми, що передбачають відносно відокремлений матеріальний результат. Кожна 
з цих груп може бути охарактеризована своїм об’єктом впливу ступенем та видами ризиків 
при наданні послуг, характеристиками результатів послуг, способів встановлення термінів 
надання, наявністю або відсутністю гарантійних зобов’язань виконавця. 

Пропонуємо узагальнити існуючі види медичних послуг за різними критеріями, як 
соціально-економічними, так і юридичними (таб. 3). 

 
Таб. 3. Класифікація медичних послуг. 
 

Критерій класифікації Види послуг 
За рівнем надання послуги 
 

– послуги державних закладів охорони здоров’я; 
– послуги комунальних закладів охорони здоров’я; 
– послуги приватних закладів охорони здоров’я 

За рівнем закладу охорони здоров’я та 
видом медичної допомоги, що надається 

– послуги екстреної допомоги; 
– послуги первинної допомоги; 
– послуги вторинної допомоги; 
– послуги третинної допомоги; 
– послуги четвертинної допомоги; 
– послуги з медичної реабілітації; 
– послуги з паліативної та хоспісної допомоги; 
– домашній догляд і громадські медичні послуги 

За джерелом фінансування 
 

– послуги за рахунок державного та місцевих бюджетів; 
– послуги, що надаються в межах загальнообов’язкового   
медичного страхування; 
– послуги, що надаються в межах добровільного  медичного 
страхування; 
– послуги, що надаються за прямим фінансуванням 

За функціональним видом 
 

– медичні;  
– фармацевтичні; 
– санітарні тощо 

За характером впливу – інформаційні; 
– консультаційні; 
– освітні 

За комплексністю – прості; 
– складні; 
– комплексні 
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За статусом споживача – суспільні; 
– колективні; 
– індивідуальні 

За призначенням – профілактичні; 
– лікувальні; 
– оздоровчі; 
– реабілітаційні 

За місцем у сфері послуг – державні послуги охорони здоров’я; 
– приватні послуги охорони здоров’я 

За метою – комерційні; 
– некомерційні 

За ступенем контакту з пацієнтом – високої контактності; 
– низької контактності 

За статусом постачальника послуги – послуги закладу охорони здоров’я; 
– приватного лікаря; 
– послуги в межах автоматизованих систем 

За рівнем кваліфікації постачальника 
послуги 

– послуги, що потребують високої кваліфікації; 
– послуги, що потребують низької кваліфікації 

За цільовою орієнтацією – профілактичні; 
– лікувально-діагностичні; 
– соціальні 

За мірою планомірності – планового характеру; 
– екстреного характеру 

За суб’єктами надання – долікарські; 
– лікарські 

За ознакою ступеня взаємодії 
виконавця і споживача медичної 
послуги 

– послуги консультаційного характеру; 
– послуги у вигляді інвазивного втручання; 
– послуги у вигляді неінвазивного втручання 

 
Висновки. Досвід провідних країн Європи вказує, що розвинений ринок медичних 

послуг забезпечує населенню належний доступ до якісного медичного обслуговування, 
опосередковано впливаючи на збільшення тривалості життя, поліпшення здоров’я, 
збереження генофонду нації. Реформа охорони здоров’я в Україні спрямована на розвиток 
ринку медичних послуг та створення адекватного правового підґрунтя для забезпечення 
права пацієнта на якісну медичну допомогу та послугу. Свідченням цього є прийняття низки 
нормативно-правових актів, в яких, зокрема, визначено поняття медичної послуги. 
Запропоновані нами дефініція "медична послуга" та класифікація медичних послуг за 
різними соціально-економічними та правовими критеріями сприятиме, на наш погляд, 
врегулюванню суперечливих моментів у регламентації зобов’язань з надання послуг. 
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УДК: 659.111:004.738.5(045) 
КОНТЕКСТНА РЕКЛАМА ЯК ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-

САЙТІВ 
Лариса Іваненко  

 
CONTEXTUAL ADVERTISING AS A MEANS OF WEBSITES PROMOTION 

Larysa Ivanenko 
 

Анотація. У статті розглянуто засіб просування Інтернет-сайтів компаній на основі 
контекстної реклами. Узагальнено правила написання контекстного рекламного 
оголошення. Визначено основні характерні риси контекстної реклами. Проведено 
порівняльний аналіз контекстної реклами у контекстно-медійній мережі та пошукових 
системах. Встановлено цілі контекстної реклами та умови їх досягнення. 

Визначено етапи формування структури аккаунту контекстної реклами. 
Запропоновано схему процесу створення контекстної реклами.  

Ключові слова: контекстна реклама, контекстно-медійна мережа, пошукова система, 
контекстне оголошення, аккаунт контекстної реклами. 

 
Summary. The article considers the mean of companies’ websites promotion, based on 

contextually targeted advertising. There are generalized the rules of contextually targeted 
advertisement writing. There are defined the main characteristic features of the contextually 
targeted advertising: display of advertisement only to the interested users, payment only for specific 
action of Internet-user, announcement price self-management, auction price formation, advertising 
campaign settings flexibility and targeting manifold possibilities. There is performed the 
benchmarking of the contextually targeted advertising in contextual media network and search 
systems, there are defined benefits and drawbacks. There are established the objectives of the 
contextually targeted advertising and conditions of their achievement. There are defined three main 
objectives of contextually targeted advertising implementation: obtaining of new applications (lead 
generation), improvement of brand awareness, offline support of sales and promotional activities. 
The conditions of these objectives achievement are: qualitative Internet-platform for conversion, 
availability of unique sales proposition, interesting and qualitative content on the company site, 
active socialization, focusing on Internet users that as ready to make order, attractive design of the 
company website, interesting and qualitative content. 

There are defined the stages of contextually targeted advertising account structure formation: 
objective statement, selection of search system, Gmail and Google AdWords registration. There is 
proposed the scheme of the process of contextually targeted advertising creation, consisting of 
stages sequence: analysis of current business situation; advertising campaign strategy forecasting; 
semantic kernel compilation; creation of advertisement; advertising campaign arrangement; 
advertising campaign optimization. 

Key words: contextual advertising, contextual media network, search system, contextually 
targeted advertisement, contextual advertising account. 

 
Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день у сучасному Інтернет-

маркетингу сформувалася певна тенденція підтримки та просування сайтів за допомогою 
контекстної реклами. Цей вид реклами дозволяє компаніям піднімати позиції сайту у 
пошукових системах, підтримувати зв'язок із зацікавленими користувачами, формувати їх 
лояльність, підвищувати продажі та вирішувати багато інших завдань розвитку бізнесу.  

Вивченню процесу розробки та використання Інтернет-реклами присвячені роботи 
багатьох науковців. Теоретичні та практичні аспекти даного напрямку дослідження 
висвітлені в роботах Акулова А. [1, Akulov], Бабаєва А., Євдокимова М., Іванова А. [2, 
Babayev, Yevdokimov, Ivanov, 2011], Берещукa М. [3, Bereshchuk], Бистрова А. [4, Bystrov, 
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2014], Ілляшенка С. [5, Illyashenko, 2011], Івашової Н.В. та Іванової Т.Є. [6, Ivashova, Ivanova, 
2015], Литовченко І.Л. [7, Lytovchenko, 2008], Скоропадського М. [8, Skoropadskiy] та інших.  

У працях цих науковців детально розглянуто сучасні інструменти та складові Інтернет-
реклами, що використовуються суб’єктами Інтернет-простору. Але слід зазначити, що існує 
деякі суперечливі точки зору на такий інструмент просування web-сайту компаній як 
контекстна реклама. 

Це обумовлює важливість розробки теоретико-методологічних основ у сфері контекстної 
реклами, що формують методологічне забезпечення для розробки інструментарію 
просування та оптимізації Інтернет-сайтів компаній. 

Мета дослідження – виявити характерні риси контекстної реклами з точки зору її 
корисності для просування Інтернет-сайтів компаній та визначити основні етапи процесу 
створення контекстної реклами.  

Основний текст. Згідно з поширеними у науковій літературі та Інтернет-ресурсах 
трактовками, контекстна реклама визначається як вид Інтернет-реклами, при якій 
оголошення показуються користувачам, що зацікавлені у такій рекламі.  

У сучасних умовах існування Інтернет-простору для українського бізнесу найбільш 
привабливим ресурсом для розміщення контекстної реклами є сервіс Google AdWords.  

Для створення ефективної рекламної кампанії необхідно, перш за все, підготувати web-
сайт компанії до показу рекламної інформації. Тому сайт має бути зручним у використанні, 
кросбраузерним, кросплатформеним та містити унікальну торгову пропозицію (УТП). 
Результатом контекстної рекламної кампанії є вирішення двох основних задач: збільшення 
кількості продаж компанії та підвищення впізнаваності компанії серед цільової аудиторії в 
певній географії. 

При написанні контекстного рекламного оголошення слід дотримуватися наступних 
правил: ключове слово має бути включеним до заголовка оголошення; необхідно 
максимально використовувати вільне місце для написання оголошення; у посиланні, що 
відображається, слід вказати ключові слова та/або УТП; комерційна пропозиція вказується у 
додаткових швидких посиланнях (наприклад, безвідсотковий кредит, доставка в день 
замовлення, безкоштовний аудит і т.п.); у додатковій інформації використовуються якірні 
посилання; необхідно проводити A/B-тестування контекстної реклами; фільтрація 
необхідного трафіку; трафік слід відправляти на релевантну посадкову сторінку. 

Основні характерні риси контекстної реклами: 
1. Контекстне оголошення показується тільки тим користувачам, які самі потенційно в 

ньому зацікавлені. 
Інтернет-користувача можна порівняти з покупцем, який намагається зробити вибір 

товару в великому супермаркеті. Він вводить запити, щоб знайти потрібну інформацію, в 
тому числі щодо товарів і послуг, а Інтернет-ресурси пропонують йому допомогу, 
розповідаючи про свої пропозиції, розмістивши контекстні рекламні оголошення за його 
запитами. По суті, користувач сам докладає зусилля, щоб відшукати рекламне повідомлення 
компанії. 

2. Рекламодавець платить за конкретну дію користувача, що максимально наближена до 
покупки. 

У контекстній рекламі використовується CPC (Cost Per Click) модель оплати, тобто 
сплата за перехід по оголошенню. Цей показник визначається за формулою [7, Lytovchenko, 
2008, p. 89]: 

              кK
CCPC = , (1) 

де С – вартість розміщення реклами; 
Кк – кількість кліків, необхідних для досягнення однієї конверсії. 
Завдяки цій моделі рекламодавець платить не за покази за кількістю або часу, а за 

переходи потенційних клієнтів на свій сайт (тобто за кліки по оголошенню). 
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3. Рекламодавець сам призначає припустиму вартість переходу зацікавленого 
користувача на сайт. 

У контекстній рекламі рекламодавці повністю самі керують її вартістю і призначають 
допустимі для себе ставки кліка по оголошенню. Середня вартість кліку в Google AdWords і 
Яндекс.Директ – 0,03-0,04 $. 

4. Аукціонне ціноутворення, яке застосовується в контекстній рекламі, передбачає 
участь рекламодавців в торгах по кожному ключовому слову. 

В результаті оголошення різних рекламодавців показуються користувачеві в певній 
послідовності. На першому місці виявляється рекламодавець, готовий платити за перехід 
зацікавленого відвідувача максимальну ставку. 

Але на розподіл місць у контекстній видачі важливий вплив також здійснює коефіцієнт 
ефективності самого оголошення, його клікабельність (показник CTR), який демонструє 
рівень інтересу, проявленого до нього з боку потенційних покупців. 

CTR – це ключовий показник якості контекстного оголошення, котрий показує, скільки 
користувачів клікає на оголошення. Розраховується за такою формулою 
[7, Lytovchenko, 2008, p. 89]: 

        
%100

I
KCTR ×= , (2) 

де К – кількість кліків; 
I – кількість показів рекламного оголошення.  
Якщо контекстна реклама здійснюється за допомогою пошукової системи, то значення 

цього показника має бути  ≥ 6 %. Якщо реклама демонструється у контекстно-медійній 
мережі, то цей показник має знаходитися у діапазоні: 0,3 % ≤ CTR ≤ 1 %. 

Це дозволяє збалансувати рекламну видачу і транслювати оголошення різних 
рекламодавців не тільки за принципом найбільшої ціни, але і за ступенем корисності для 
користувачів. 

5. Гнучкість налаштувань рекламної кампанії й широкі можливості таргетингу. 
Контекстна реклама пропонує визначення і залучення цільової аудиторії по багатьох 

параметрах. Географія, час і стратегія показів, настройки показів оголошень на тематичних 
сайтах, а також багато інших параметрів визначаються самостійно в залежності від 
особливостей рекламної пропозиції. 

6. Прозорий контроль і аналіз ефективності рекламних кампаній. 
Системи контекстної реклами надають звіти про ефективність рекламної кампанії по 

кожному оголошенню, кожній ключовій фразі за кожний день. 
Безкоштовні системи web-аналітики (Яндекс.Метрика, Google Analytics, Serpstat) 

дозволяють проводити аналіз рекламної кампанії і визначати прибуток та рентабельність 
витрат. 

7. Швидка віддача вкладених інвестицій. 
Дія контекстної реклами в Інтернет, на відміну від пошукової оптимізації, наприклад, 

починається відразу після її розміщення. Навіть в перший тиждень роботи рекламної 
кампанії можна оцінити динаміку збільшення кількості звернень, дзвінків і замовлень. 

Контекстна реклама може бути представлена в пошуковій та контекстно-медійній 
мережі. Пошукова реклама пов'язана з розміщенням текстових блоків оголошень над та/або 
під результатами пошуку систем. Цей вид контекстної реклами використовується для того, 
щоб генерувати вхідні заявки для бізнесу. Головна ціль пошукової реклами – здійснення 
прямих продажів. Цей вид трафіку приносить найбільшу кількість конверсій. Реклама у 
контекстно-медійній мережі представляє процес розміщення та показ банерів на 
партнерських сайтах, де присутня цільова аудиторія. Контекстна медійна мережа – це 90% 
всіх web-сайтів світу, на котрих можна показувати рекламу з Google Adwords. У процесі 
створення реклами у контекстно-медійній мережі можуть ставитися наступні задачі: 
збільшення обсягу продажу товарів та/або послуг, ріст частки ринку, зміцнення бренду, 
підвищення впізнаваності компанії серед цільової аудиторії.  
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Дуже часто компанії налаштовують контекстно-медійну мережу на клієнтів фірм-
конкурентів та формують подібні цільові аудиторії. 

Порівняння цих типів контекстної реклами наведено у таб. 1. 
 
Таб. 1. Зіставлення контекстно-медійної та пошукової реклами. 
 

Вид реклами Переваги Недоліки 

Контекстно-
медійна 

– високий коефіцієнт конверсії; 
– швидке налаштування; 
– велике охоплення ринку; 
– можливість використання графіки. 

– висока ціна; 
– висока конкуренція; 
– складність правильного налаштування; 
– складність контролю. 

Пошукова 

– швидкий результат; 
– велике охоплення аудиторії; 
– великий відсоток впізнавання; 
– можливість ефективного таргетингу; 
– більш ефективні продажі; 
– якісний трафік (висока конверсія). 

– складність правильного налаштування; 
– відносна висока ціна; 
– 30-40% рекламного бюджету відходить 

             при кліці. 

Джерело: складено автором на основі [8, Skoropadskiy]. 
 

Формування структури аккаунту контекстної реклами можна представити як 
послідовність з наступних етапів: 

1.  Формулювання цілі контекстної реклами за допомогою технології SMART. Тобто цілі 
контекстної реклами мають бути конкретними (S – specitie), вимірюваними (M – measurable), 
досяжними (A – attainable), релевантними (R – relevant), обмеженими у часі (T – time-
bounded). 

Всі цілі контекстної реклами можна представити та охарактеризувати за допомогою 
таб. 2.  

 
Таб. 2. Цілі контекстної реклами. 
 

Ціль Умови досягнення 

Отримання нових заявок (лідогенерація) 

– якісний Інтернет-майданчик для конвертації; 
– наявність УТП; 
– орієнтація на Інтернет-користувачів, які вже 
готові здійснити замовлення. 

Збільшення впізнаваності бренду – цікавий та якісний контент на сайті компанії; 
– активна соціалізація. 

Підтримка offline продажів та промоакцій – привабливий дизайн на web-сайті компанії; 
– цікавий та якісний контент. 

Джерело: складено автором на основі [8, Skoropadskiy]. 
 
Вибір пошукової системи. Найбільш поширеними для використання системами є Google 

та Yandex. При виборі системи пошуку слід дотримуватися ряду критеріїв: 
– охоплення та глибина системи,  
– актуальність посилань,  
– якість та швидкість пошуку,  
– пошукові можливості. 
2.  Реєстрація на Gmail та Google Adwords. Це дозволить охоплювати цільову аудиторію 

за допомогою оголошень у мережі. Завдяки цьому сервісу потенційні клієнти дізнаються про 
товари/послуги саме у той час, коли вони здійснюють пошук бажаного у Google. 
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Таким чином, визначивши основні характерні риси контекстної реклами, переваги й 
недоліки в контекстно-медійній і пошуковій мережі, запропоновано наступну схему процесу 
створення контекстної реклами (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема процесу створення контекстної реклами. 

Джерело: складено автором на основі [1, Akulov]. 
 
Початковим етапом роботи зі складання контекстної реклами є аналіз поточної ситуації 

бізнесу за трьома основними параметрами: унікальна торгова пропозиція, web-сайт компанії 
й попит на товари. Діагностика УТП здійснюється в розрізі кожного продукту за допомогою 
конкурентного аналізу та SWOT-аналізу. Сайт компанії необхідно проаналізувати за такими 
показниками: швидкість завантаження сторінки, валідація коду, кросбраузерність та 
кросплатформеність, а також по дескриптору. Аналіз попиту на товар здійснюється, як 
правило, за допомогою сервісів wordstat.yandex.ua та Google AdWords. 

Для налаштування контекстної реклами компанія може обрати один з варіантів стратегії: 
трьох стовпців та/або одноцентового трафіку. У межах першої стратегії для кожної сторінки 
сайту збирається семантика за трьома групами: гарячі, теплі та холодні ключові слова. 
Другий варіант стратегії означає гру на дуже занижених ставках. Її можна використовувати 
лише за умовою наявності УТП та високої конкурентоздатності компанії.  

Семантичне ядро як основа структури меню сайту представляє набір ключових слів, які 
рекламодавець використовує для показу оголошень у пошуковій системі. Семантичне ядро 
може збиратися за допомогою певних засобів: ручного, полуавтоматичного та 
автоматичного. Вибір способу складання семантики залежить від цілей, терміну, бюджету 
рекламного проекту. 

В залежності від специфіки товарів / послуг, що просуваються компаніями через 
Інтернет-мережу, можуть використовуватися певні технології та стратегії створення 
контекстного рекламного оголошення. Для offline продаж доцільно орієнтуватися на 
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технологію ODC (offer – комерційна пропозиція, deadline – обмеження в часі, call to action – 
заклик до дії). Якщо рекламне оголошення створюється для online продажів, то 
використовується модифікована технологія ODC (offer 1 – унікальна торгова пропозиція 
першого порядку, offer 1 – унікальна торгова пропозиція другого порядку, call to action – 
заклик до дії). Для графічної реклами, як правило, використовується технологія AIDA.  

Приступаючи до компонування рекламної кампанії слід оцінити web-сайт компанії за 
наступними напрямками: ступінь оптимізації сайту та посадкової сторінки, зрозумілість та 
сформованість УТП, зацікавленість та готовність до покупки цільової аудиторії. Компоновка 
рекламного оголошення може здійснюватися через системи розміщення контекстної 
реклами: Google пошук, Google контекстна медійна мережа, Yandex пошук, рекламну 
мережу Yandex. 

Оптимізація рекламної кампанії полягає у постійному контролі конверсії, клікабельності 
(CTR), ціни за один клік користувача, позицій, доходів та витрат, моніторингу ключових слів 
та слів з низьким показником конверсії, пошуку неякісних посадкових сторінок для 
оперативного їх змінення. 

Висновки. Визначено основні характерні риси контекстної реклами: показ рекламного 
оголошення тільки зацікавленим користувачам, оплата тільки за конкретну дію Інтернет-
користувача, самостійне управління вартістю оголошення, аукціонне ціноутворення, 
гнучкість налаштувань рекламної кампанії та широкі можливості таргетингу. Проведено 
порівняльний аналіз контекстної реклами в контекстно-медійній мережі та пошукових 
системах, визначено переваги та недоліки. Встановлено цілі контекстної реклами та умови їх 
досягнення. Визначено три основні мети реалізації контекстної реклами: отримання нових 
заявок (лідогенерація), підвищення впізнаваності бренду, підтримка offline продажів і 
промоакцій. Умовами для досягнення цих цілей є наступні: якісний Інтернет-майданчик для 
конвертації, наявність унікальної торгової пропозиції, цікавий та якісний контент на сайті 
компанії, активна соціалізація, орієнтація на Інтернет-користувачів, які вже готові здійснити 
замовлення, привабливий дизайн на web-сайті компанії, цікавий та якісний контент. 
Визначено етапи формування структури аккаунту контекстної реклами: формулювання мети, 
вибір пошукової системи, реєстрація на Gmail і Google AdWords. Запропоновано схему 
процесу створення контекстної реклами, що складається з послідовності етапів: аналіз 
поточної ситуації бізнесу; прогноз стратегії рекламної кампанії; складання семантичного 
ядра; створення рекламного оголошення; компоновка рекламної кампанії; оптимізація 
рекламної кампанії. 
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ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА СТРЕСОСТІЙКОСТІ СУЧАСНОЇ 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 
УКРАЇНИ 

Вікторія Карцева, Тетяна Гудзь 
 

Summary. The objectives of the paper is to substantiate the economical and mathematical 
basis of the integrated criterion in assessing the resistance of the institutional structure of the 
financial services market in Ukraine regarding the negative impact of the destabilizing factors 
within the market environment. The following general scientific and special research methods have 
been used to achieve the target objectives: the dialectical approach, induction, coefficient analysis, 
taxonomy method, trend analysis. The stress-resistance indicator of the institutional structure of the 
financial services market in Ukraine has been substantiated. The indicator includes the indices of 
capitalization, profitability of banks and non-banking financial and credit institutions, as well as 
the indices of the financial resources structure and financial institutions of the banking and non-
banking sectors. The proposed indicator allows comprehensively assessing the resistance level of 
the institutional structure of the financial services market in Ukraine regarding the negative impact 
of the destabilizing factors within the market environment. The estimated trend of this indicator can 
be used to improve the complex development program of the Ukrainian financial sector as well as 
the strategy for the state regulation reforming within the financial services markets. The proposed 
indicator structure can be applied to investigate the world economies. 

Key words: financial services market, institutional structure, stress resistance, capitalization. 
 
Анотація. Мета статті полягає в економіко-математичному обґрунтуванні 

інтегрального критерію оцінки стійкості інституціональної структури ринку фінансових 
послуг в Україні до негативного впливу дестабілізуючих факторів ринкового середовища. 
Досягнення поставленої мети здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних 
методів дослідження: діалектичного підходу, індукції, аналізу коефіцієнтів, методу 
таксономії, трендового аналізу. Обґрунтований індикатор стресостійкості 
інституціональної структури ринку фінансових послуг України. До складу індикатора 
входять показники капіталізації, рентабельності банків та небанківських фінансово-
кредитних установ, а також показники структури фінансових ресурсів і фінансових 
інститутів банківського й небанківського секторів. Запропонований у статті індикатор 
дозволяє комплексно оцінити рівень стійкості інституціональної структури ринку 
фінансових послуг України до негативного впливу дестабілізуючих факторів ринкового 
середовища. Прогнозний тренд даного індикатора може бути використаний для 
удосконалення комплексної програми розвитку фінансового сектору України та стратегії 
реформування державного регулювання ринків фінансових послуг. Запропонований склад 
індикатора може бути застосований при аналогічних дослідженнях економік держав світу. 

Ключові слова: ринок фінансових послуг, інституціональна структура, стресостій- 
кість, капіталізація. 

 
Introduction. A quantitative reflection of the financial destabilization level is associated with 

the Financial Stress Index (FSI). The methodology of its calculation has been proposed by Bank of 
Canada in the early 2000s. The aggregate indicator development for estimation of the financial 
system state has stimulated similar researches worldwide resulting to the development of the 
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following indices: CISS (Composite Indicator of Systemic Stress) by the European Central Bank, 
financial stress indices of the Netherlands, Sweden, and the USA. They are based on informative 
economic indices sensitive to high-frequency fluctuations within the financial sphere of the state 
economy.  

The development of the institutional structure of the financial services market is primarily of 
national importance, so nowadays much attention is paid to this topic from both scientists and 
practitioners. Such Ukrainian scientists as S.I. Yurii [1], V.V. Kornieiev [2], Yu.M. Klapkiv [3] 
R.Y. Bacho [4], and S.I. Drobiazko [5] et al. made significant contribution to the development of 
the outlined problem.  

However, the fast-moving market environment introduces adjustments to the functioning of 
financial institutions in the financial services market; therefore, the aspects of the outlined problem 
require modern research. 

The objectives of the present article is to substantiate the economical and mathematical basis of 
the integrated criterion in assessing the resistance of the institutional structure of the financial 
services market in Ukraine regarding the negative impact of the destabilizing factors within the 
market environment. 

The main chapter. It is proposed to give the denotation "the stress-resistance indicator of the 
institutional structure of the financial services market in Ukraine" for the integral criterion to assess 
the stability of the institutional structure of the financial services market. Its economic value is to 
provide an opportunity: 

– to assess the tension level in the functioning of the financial services market as an integral 
institutional system; 

– to form an idea about the depth and duration of the instability period in the financial services 
market as well as the stress level in relation to the past crisis situations; 

– to determine the tension nature within the financial services market in view of the state of its 
institutional components – either  systemic or occasional; 

– to simplify the adoption and implementation of decisions concerning the systemic functioning 
of the financial services market; 

– to assess the effectiveness of the anti-crisis measures implemented during the previous crises. 
The economic and mathematical substantiation of the stress-resistance indicator of the 

institutional structure of the financial services market is based on the taxonomy method. The 
substantiated indicator thus synthetically characterizes values changes of the studied indicators 
groups. Its important advantage is the single synthetic feature that displays the direction and extent 
of changes in the processes described by the set of input data. 

The indices presented in Table 1 have been chosen to substantiate the stress-resistance indicator 
of the institutional structure of the financial services market as they give an opportunity to analyze 
and characterize the overall ability level of the financial institutions providing financial services to 
resist the crisis processes within 2008-2016. 

 
Tab. 1. Symbols for input data to calculate the stress-resistance indicator of the institutional structure of 

Ukraine financial services market. 
 

Symbol Index 
Х1 Sufficiency (adequacy ) of banks regulatory capital, % 
Х2 Return on equity, % 
Х3 Capitalization level of  insurance companies assets, % 
Х4 Return on assets of non-state pension funds, % 
Х5 Payback level of credit union sexpenses ,% 
Х6 Capitalization level of pawnshops assets, % 
Х7 Level of financial stability in financial companies, % 
Х8 The level of assets capitalization in joint investment institutions, % 
Х9 Share of banking sector assets, % 
Х10 The non-banking sector share in the institutional structure of the financial services market, % 
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During the calculation procedure, the values of these indicators have been formed on the basis 
of the statistical data presented in Table 2. 

 
Tab. 2. Database of the statistical data to assess the overall stress resistance level of the institutional structure of 

the financial services market in Ukraine within 2008-2016 [6, 7, 8]. 
 

Index 01.01. 
2008 

01.01. 
2009 

01.01. 
2010 

01.01. 
2011 

01.01. 
2012 

01.01. 
2013 

01.01. 
2014 

01.01. 
2015 

01.01. 
2016 

01.01. 
2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

GDP, UAH billions 720,7 948,1 913,3 1079,3 1300,0 1404,7 1465,2 1566,7 1979,5 2383,2 
Sufficiency (adequacy ) of 
banks regulatory capital, % 13,92 14,01 18,08 20,83 18,9 18,06 18,26 15,6 12,74 12,69 

Return on equity, % 12,67 8,51 -32,52 -10,19 -5,27 3,03 0,81 -30,46 -51,91 -116,74 
Income of credit unions, 
UAH mln. 1288,5 1799,9 1086,1 706,2 672,2 755,1 764,6 692,1 633,4 715,6 

Expenses of credit unions, 
UAH mln. 1073,1 1642,0 1533,0 681,8 585,5 625,8 665,3 621,1 610,3 618,3 

Assets of insurance 
companies, UAH billions 32,21 41,93 41,97 45,24 48,12 56,23 66,39 70,26 60,73 56,08 

Assets of non-state pension 
funds, UAH billions 0,280 0,610 0,858 1,144 1,387 1,660 2,090 2,469 1,980 2,138 

Total income from pension 
assets investment , UAH 
mln. 

68,1 86,8 236,7 433,0 559,9 827,0 953,3 1266,0 872,2 1080,5 

Assets of financial 
companies, UAH billions 6,012 7,581 10,23 11,89 29,70 36,40 39,78 51, 27 71,12 67,40 

Equity capital of financial 
companies, UAH billions 3,17 3,52 3,85 4,22 15,02 19,51 17,94 15,21 20,19 17,95 

Assets of pawnshops, UAH 
billion 0,368 0,525 0,619 0,888 1,204 1,558 1,519 1,710 2,219 3,317 

Assets of Joint Investment 
Institute, UAH billions 40,78 63,27 82,54 105,9 129,7 160,16 180,95 207,97 236,02 235,16 

 
Further calculations call for the procedure of standardization to bring the whole unit of 

measurement to a non-dimensional value, i.e. to align the indices values. With this aim in view, the 
average value for each index has been defined in Table 3. 

 
Tab. 3. Average values of indices to calculate the stress-resistance indicator of the institutional structure of the 

financial services market in Ukraine within 2008-2016. 
 

Symbol 01.01. 
2008 

01.01. 
2009 

01.01. 
2010 

01.01. 
2011 

01.01. 
2012 

01.01. 
2013 

01.01. 
2014 

01.01. 
2015 

01.01. 
2016 

01.01.  
2017 

Average 
values 

Х1 13,92 14,01 18,08 20,83 18,9 18,06 18,26 15,6 12,74 12,69 16,3 

Х2 12,67 8,51 -32,52 -10,19 -5,27 3,03 0,81 -30,46 -51,91 -116,74 -22,2 

Х3 4,47 4,42 4,6 4,19 3,7 4 4,53 4,48 3,07 2,35 4,0 

Х4 24,32 14,23 27,59 37,85 40,37 49,82 45,61 51,28 44,05 50,54 38,6 

Х5 120,07 109,62 70,85 103,58 114,81 120,66 114,93 111,43 103,79 115,74 108,5 

Х6 0,051 0,055 0,068 0,082 0,093 0,111 0,104 0,109 0,112 0,139 0,1 

Х7 52,73 46,43 37,63 35,49 50,57 53,6 45,1 29,67 28,39 26,63 40,6 

Х8 5,66 6,67 9,04 9,81 9,75 11,19 12,11 13,17 11,92 9,87 9,9 

Х9 87,6 88,5 86,2 84,8 83,2 81,3 81,3 79,7 77,0 76,0 82,6 

Х10 93,1 93,8 94,1 94,4 94,4 94,7 94,7 95 96,5 97,2 94,8 
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The indices are standardized according to the following formula (1): 

X
X

Z i
i = , (1) 

where Хі  – stands for the i-index value; 
X – stands for average value of each index. 

The standardized data are displayed in Table 4.   
 
Tab. 4. Standardized indices for calculating the stress-resistance indicator of the institutional structure of the 

financial services market in Ukraine within 2008-2016. 
 

Symbol 01.01. 
2008 

01.01. 
2009 

01.01. 
2010 

01.01. 
2011 

01.01. 
2012 

01.01. 
2013 

01.01. 
2014 

01.01. 
2015 

01.01. 
2016 

01.01. 
2017 Standard 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Х1 0,842 0,847 1,094 1,260 1,143 1,092 1,105 0,944 0,771 0,768 1,260 
Х2 -1,380 -0,927 3,542 1,110 0,574 -0,330 -0,088 3,318 5,654 12,715 5,654 
Х3 1,068 1,056 1,099 1,001 0,884 0,955 1,082 1,070 0,733 0,562 1,099 
Х4 0,691 0,404 0,784 1,076 1,147 1,416 1,296 1,458 1,252 1,436 1,458 
Х5 1,097 1,002 0,648 0,947 1,049 1,103 1,050 1,018 0,949 1,058 1,137 
Х6 0,570 0,615 0,760 0,916 1,039 1,240 1,162 1,218 1,251 1,555 1,251 
Х7 1,218 1,073 0,869 0,820 1,168 1,238 1,042 0,686 0,656 0,615 1,238 
Х8 0,612 0,721 0,978 1,061 1,054 1,210 1,310 1,424 1,289 1,067 1,424 
Х9 1,046 1,057 1,029 1,013 0,993 0,971 0,971 0,952 0,919 0,907 1,057 
Х10 0,987 0,995 0,998 1,001 1,001 1,004 1,004 1,007 1,023 1,031 1,023 

 
The indices differentiation to distinguish between stimulants and antistimulants is carried out 

after the values standardization. The reason for this division is the distinctive effect of each of the 
indices on the level of the investigated object development.  

Indices with positive (stimulating) effect on the overall level of the object development are 
called stimulants, and indices that slow down its development are called antistimulants. The 
division of indices into stimulants and antistimulants is the basis to establish a vector-standard that 
includes the best values for each index within 2008-2016. The components of stress-resistance 
indicator of the institutional structure of the financial services market all act as stimulants, so the 
vector-standard is as follows: 

Ро = (+;+;+;+;+;+;+;+;+;+), (2) 
The next step in determining the stress-resistance indicator of the institutional structure of the 

financial services market in Ukraine is to define the range between the actual observations and the 
vector-standard. This range is calculated by the following formula (3): 

( )∑
=

−=
m

i
ojijio ZZC

1

2  (3) 

where Zij  – stands for standardized value of j-index in i-period of time; 
Zoj  – stands for  standardized value of j-index in standard. 
The range values between the actual observations and vector-standard are represented in 

Table 5. 
 
Tab. 5: The range values between the actual observations and vector-standard within 2008-2016. 
 

Symbol 01.01. 
2008 

01.01. 
2009 

01.01. 
2010 

01.01. 
2011 

01.01. 
2012 

01.01. 
2013 

01.01. 
2014 

01.01. 
2015 

01.01. 
2016 

01.01. 
2017 

Сіо 7,167 6,748 2,399 4,611 5,115 5,993 5,753 2,427 0,908 7,143 
 
The obtained ranges are the starting point for calculating the stress-resistance indicator of the 

institutional structure of the financial services market in Ukraine. This indicator is calculated by the 
formula: 
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ii dK −=1   (4) 
where dі – stands for the deviation between the ranges of the actual observations to their 

average values and the vector-standard. 
Immediately before its calculation, it is necessary to determine a number of other indices. For 

this, the average ( оС ) range is calculated by the formula: 

∑=
m

iC
m

C
1

00
1  (5) 

where m – stands for number of periods; 
Сі0 – stands for the range between the actual observations and the vector-standard. 
The average value of the square root of the average residual mean square of the indices values 

is calculated by the formula: 

( )∑ −=
m

i CC
m

S
1

2
000

1   (6) 

where So – stands for the average value of the square root of the residual mean square of the 
indices values. 

The deviation between the actual observations range to their mean values and the vector-
standard is calculated by the formulas: 

000 2SCC +=  (7) 

0

0

C
Cd i

i =  (8) 

Table 6 displays the calculated values of these indices. 
 
Tab. 6. Value of additional indices for determining the stress-resistance indicator of the institutional structure 

of Ukraine financial services market.  
 

Symbol оС  So Co 

Value 4,826 2,095 9,017 
 
Table 7 displays the values of the deviation between the actual observations range to their mean 

values and the vector-standard. 
 
Tab. 7. Deviation between the ranges of actual observations in the financial services market of Ukraine to their 

average values and to the vector-standard within 2008-2016. 
 

Symbol 01.01. 
2008 

01.01. 
2009 

01.01. 
2010 

01.01. 
2011 

01.01. 
2012 

01.01. 
2013 

01.01. 
2014 

01.01. 
2015 

01.01.  
2016 

01.01. 
2017 

di 0,7909 0,7446 0,2647 0,5088 0,5644 0,6613 0,6348 0,2678 0,1002 0,7882 
 
The calculation results of the stress-resistance indicator of the institutional structure of the 

financial services market in Ukraine (Кі) are presented in Table 8. 
 
Tab. 8. The value of the stress-resistance indicator of the institutional structure of the financial services market 

in Ukraine within 2008-2016. 
 

Symbol 01.01. 2008 01.01. 
2009 

01.01. 
2010 

01.01. 
2011 

01.01. 
2012 

01.01. 
2013 

01.01. 
2014 

01.01. 
2015 

01.01.  
2016 

01.01. 
2017 

Кi 0,2091 0,2554 0,7353 0,4912 0,4356 0,3387 0,3652 0,7322 0,8998 0,2118 

 
This indicator synthetically characterizes the change in the values of the studied indices. The 

interpretation of the calculated values for the indicator is as follows: it accepts high values for large 
values of stimulants and low values for small values of stimulants. Figure 1 displays the dynamics 
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of changes for the stress-resistance indicator of the institutional structure of the financial services 
market in Ukraine (Fig. 1). 
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0,33870,4356
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0
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U
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services market
Linear trend

 
Fig. 1: Dynamics of the stress-resistance indicator of the institutional structure of Ukraine financial services 

market within 2008-2016 and its expected trend for 2018-2019. 
 
The calculated indicator has undergone significant changes for the analyzed period. The more 

its value approaches the unity, the higher stress-resistance level of the institutional structure of the 
financial services market in Ukraine is. Cyclic character of the stress-resistance indicator is 
associated with the crisis periods. The stress-resistance indicator of the institutional structure of the 
financial services market in Ukraine shows typical increase during the post-crisis periods (2010 and 
2015). At the same time, entering the crisis state is accompanied by low stress-resistance level. 

Figure 1 displays significantly lower indicator value in 2011-2014 than the trend line. 
However, it has begun to grow since 2015. Elimination of problem banks and insolvent non-bank 
financial institutions has a positive impact. In such a way, the institutional structure of the financial 
services market got rid of noncompetitive financial institutions, which were the weak links in this 
system. Accordingly, it increased the overall capacity of the institutional structure of the financial 
services market to resist crisis processes. 

In 2016 the results displayed a sharp drop of the stress-resistance indicator of the institutional 
structure of the financial services market in Ukraine. This is due to the growing unprofitability of 
the banking system, as well as a decrease in the assets capitalization of the largest investors from 
the non-bank segment of the market, i.e. joint investment institutions and insurance companies. 
Considering the fact that the share of financial resources within the banking sector remains 
dominant despite the gradual decrease tendency, it is the stress resistance of banks that is more 
influential on the overall stability level of the institutional structure of the financial services market. 
Therefore, insignificant positive developments in the non-banking sector (increased expense 
coverage of credit unions, increase in assets profitability of non-state pension funds, increase in the 
level of pawnshops capitalization) have not become determinant. 

Conclusions. Thus, the substantiation of the stress-resistance indicator of the institutional 
structure of the financial services market shows resistance reduction of institutional structure of the 
Ukrainian financial services market to the destructive influence of external factors at the present 
stage. In turn, this negatively affects its ability to influence the economy development effectively 
and its provision with the necessary amount of financial resources. Strengthening in the resistance 
of the institutional structure of the domestic financial services market in counteracting the negative 
impact of destabilizing factors in the market environment should be accompanied, on the one hand, 
by macroeconomic stabilization in Ukraine, on the other hand, by creating favorable conditions for 
financial institutions to increase their appropriate funding base (inflow of foreign investments, 
development of new and promising forms of interaction between the institutional sectors of the 
financial services market, increase of the investment potential of the household models in Ukraine 
by their well-being  improvement, confidence in financial institutions). 
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УДК: 330.341.1 : 336.71 
ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ БАНКІВ ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЇ 

КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ 
Руслан Лавров, Людмила Ремньова  

 
BANKING FINANCIAL INNOVATIONS AS A FACTOR DRIVING 

TRANSFORMATIONS IN CORPORATE FINANCE 
Ruslan Lavrov, Lyudmyla Remnova  

 
Анотація. Статтю присвячено дослідженню ролі фінансових інновацій банків як 

чинника трансформації концептуальних засад побудови  корпоративних фінансів. Окреслено 
об’єктивну необхідність і доцільність розробки та імплементації інноваційно-фінансових 
технологій в діяльність господарюючих суб’єктів за сучасних економічних реалій. 
Детерміновано  специфіку підходів до тлумачення дефініції “корпорація” та представлено 
класифікацію корпорацій за різними ознаками. Обґрунтовано роль  банківських  установ в 
обумовленні кардинальних інноваційних змін всієї системи корпоративних фінансів у 
динамічному середовищі. Узагальнено і проаналізовано суб’єктивні та об’єктивні фактори 
стримування й розвитку інноваційних фінансових технологій у вітчизняних банках, детально 
охарактеризовано переваги та недоліки їх впровадження для корпоративного бізнесу. 
Доведено і обґрунтовано взаємозв’язок поступу банківських фінансових інновацій та 
корпоративних фінансів на прикладі порівняльної оцінки концепцій традиційного банкінгу, 
банкінгу 2.0,  банкінгу 3.0 та еволюційних етапів розвитку концепцій корпоративних 
фінансів Finance 1.0, Finance 2. 0,  Finance 3.0.  

Ключові слова: корпорація, корпоративні фінанси, інновації, фінансові інноваційні 
технології, банківські установи, корпоративні клієнти. 

 
Annotation: The article investigates the role of banking financial innovations in driving 

transformative changes in corporate finance’s fundamental concepts. The objective necessity and 
actuality of innovative financial technologies’ development and implementation in the activity of 
economic entities under current economic realities is outlined. The existing approaches to 
corporation’s definition and classification are systemized. The role of banking institutions in the 
condition of radical innovation changes of the entire corporate finance system in the dynamic 
environment is substantiated. The subjective and objective factors restraining and accelerating 
development of innovative financial technologies in domestic banks are established. The advantages 
and disadvantages of their implementation in the sphere of corporate business are detailed. The 
relationship between the advancement of banking financial innovations and corporate finance has 
been proved and grounded on the example of comparative estimation of the banking  concepts ( 
traditional banking, banking 2.0, banking 3.0) and evolutionary stages of corporate finance 
concepts’ development    (Finance 1.0, Finance 2. 0, Finance 3.0). 

Keywords: corporation, corporate finance, innovations, financial innovation technologies, 
banking institutions, corporate clients. 

 
Актуальність теми дослідження. В умовах сучасних економічних трансформацій 

фінансової системи суттєво актуалізуються питання раціонального управління 
корпоративними фінансами мікрорівня, що пояснюється значним впливом економічних 
відносин із приводу формування, розподілу і використання фінансових ресурсів окремих 
суб’єктів господарювання на всіх стадіях відтворювального процесу в країні в цілому.  

Теоретико-методологічні й практичні проблеми щодо функціонування корпоративних 
утворень, корпоративного управління, формування, розподілу та використання фінансових 
ресурсів корпорацій у своїх працях досліджували такі відомі вчені-економісти: В. Бабіченко 
[1], І. Бланк, В. Бочаров, Р. Брейлі, Е. Брігхем, І. Васильчук [3], А. Крисоватий [5], 
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Н. Рязанова [5], В. Суторміна, В. Федоров [5] та ін. Разом з тим, незважаючи на численні 
наукові праці з актуальних проблем корпоративних фінансів, існують суттєві прогалини 
щодо детермінації основних чинників впливу процесів активного впровадження фінансових 
інновацій у практику діяльності банківських установ України на трансформацію всієї 
системи корпоративних фінансів в останнє десятиліття. При цьому особливу увагу в процесі 
подальших наукових пошуків слід приділити виокремленню нових аспектів розвитку 
принципів та  функцій корпоративних фінансів з особливим акцентом на паралельні 
еволюційні зміни концепцій банкінгу та корпоративних фінансів у динамічному середовищі 
та новій безпековій реальності. 

Основний текст. На сьогоднішній день корпорація є одним із важливих різновидів 
мікроекономічних суб’єктів господарювання та одночасно найбільш загальновживаною 
організаційно-правовою формою підприємств у глобальному вимірі. Дефініція “корпорація” 
набула широкого наукового вжитку відносно недавно, проте швидкість, з якою корпорації 
здобули лідерство в сучасній економіці, обумовила суттєві зміни в теоретичних концепціях 
економічної науки [1]. У повній мірі це стосується і теорії корпоративних фінансів, яка 
останнім часом переживає непрості трансформаційні процеси під впливом глобальних 
мегатрендів в умовах поглиблення процесів корпоратизації та формування так званої 
“корпоративної економіки” в новій безпековій реальності. 

З огляду на активність корпорацій в інноваційних процесах та їх впливовість у 
національній та глобальній економіках, провідні західні наукові школи економіки, фінансів і 
менеджменту, починаючи з другої половини ХХ ст., приділяють корпоративним фінансам 
(corporate finance) особливу увагу. Показово, що більшість праць серед тих, за які 
присуджується Нобелівська премія в галузі економіки, присвячені саме інноваціям у сфері 
фінансів корпорацій та їх функціонуванню на фінансових ринках [5]. 

Світовий і вітчизняний досвід переконує, що нині бізнесовий успіх мають економічні 
суб’єкти, які не тільки володіють певними матеріальними ресурсами, але й мають 
спроможність до впровадження інновацій, що є вирішальним фактором примноження 
конкурентоздатності та економічного злету будь-якого господарюючого суб’єкта. Задля 
успішного переходу до конкурентоспроможної моделі господарювання, платформою якої є 
приріст інновацій, необхідно створити умови, які активізують інноваційні процеси всіх 
економічних суб’єктів [4]. 

Інновації проникають у діяльність усіх економічних агентів, у тому числі й суб’єктів 
корпоративного підприємництва: розробляються інноваційні фінансові продукти та послуги, 
трансформується фінансова архітектура корпорацій, видозмінюються системи контролю, 
впроваджуються принципово нові фінансові й комунікаційні технології тощо. Інновації 
слугують платформою для поступу корпорацій, підвищення їх конкурентоспроможності та 
життєздатності завдяки отриманому запасу фінансової міцності, що є особливо важливим в 
умовах формування якісно нового середовища життєдіяльності вітчизняних корпоративних 
утворень під впливом загострення фінансової конкуренції й поглиблення глобалізаційних 
процесів. 

Для дослідження впливу фінансових інновацій на розвиток корпоративних фінансів 
доцільно уточнити прийнятий в системі корпоративного управління понятійний апарат. 
Систематизація існуючих у наукових дослідженнях підходів до трактування дефініції 
“корпоративні фінанси” свідчить, що в загальному розумінні вони являють собою систему 
економічних відносин із приводу формування, розподілу і використання децентралізованих 
коштів корпоративних господарюючих суб’єктів із метою забезпечення умов їх розширеного 
відтворення. Категорія “корпоративні фінанси” на різних етапах економічного розвитку 
країн світу набувала дещо різного значення, характеризуючи фінансові відносини 
макрорівня, відносини структур мікрорівня з макрорівнем і відносини всередині корпорацій 
та з іншими корпораціями [14]. 

Аналіз проведених досліджень із питань корпоративного управління у вітчизняній та 
зарубіжній науковій літературі дозволяє виділити досить полярні погляди щодо визначення 
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дефініції “корпорація”: від тлумачення в найвужчому розумінні, згідно з яким корпорацією 
вважається лише акціонерне товариство, поміркованого розуміння, яке зводиться до 
визнання корпорацією окремих або ж усіх організаційно-правових форм господарських 
товариств, корпоративних об’єднань, а також до надто широкого розуміння, за яким 
корпорація розглядається як будь-яка юридична особа [3]. 

Як видно з наведеної на рис. 1 класифікації корпорацій за функціональною 
спрямованістю та формою контролю, при розширеному трактуванні корпорацій фінансові 
інновації слід розглядати в усіх типах корпорацій. Водночас, банківські установи на 
сьогоднішній день є не лише найпотужнішими фінансовими корпораціями, але й завдяки 
своїй сприйнятливості до впровадження новітніх фінансових технологій в значній мірі 
обумовлюють трансформаційні зміни всієї системи корпоративних фінансів. Пояснюється це 
тим, що в умовах зміни контуру сучасного банківництва під інтегрованим впливом 
глобалізації, фінансіалізації, розвитку телекомунікаційних технологій на фоні негативних 
наслідків глобальної фінансової кризи та поглиблення кризових явищ у вітчизняному 
банківському секторі банки вимушені постійно модернізувати свої послуги відповідно до 
викликів фінтек-революції, нової безпекової реальності та запитів клієнтів, впроваджувати 
інноваційні методи фінансового управління, які б дали змогу гнучко адаптуватись до 
коливань економічного простору, забезпечувати контроль над прибутковістю, витратами та 
ефективністю, ухвалювати умотивовані управлінські рішення [12]. 

 

 
Рис. 1. Класифікація корпорацій за функціональною спрямованістю та формою контролю 

Джерело: складено авторами з використанням [11; 13]. 
 
Водночас, впроваджуючи банківські продукти фінансового інжинірингу в 

обслуговування корпоративних клієнтів, банківські установи суттєво впливають на 
ускладнення корпоративної фінансової архітектури, диверсифікацію функцій корпоративних 
фінансів і кардинальні зміни їх змістовного наповнення. 

Фінансові інновації, виступаючи невід’ємним атрибутом сучасних фінансових та 
нефінансових корпорацій, є синтезом новітніх фінансових інструментів і технологій. При 
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цьому банківські фінансові інновації націлені на формування банківського продукту, якому 
притаманні привабливіші споживчі та якісні характеристики зрівняно з пропонованими 
раніше, які здатні задовольнити неохоплені запити потенційних клієнтів і пропонують 
досконаліші технології. 

Банківські інноваційно-фінансові технології – це кінцевий результат інноваційного 
процесу, специфічний вид фінансових і банківських інновацій, освоєних банківськими 
установами на фінансових ринках або впроваджених у операційну діяльність як новий чи 
модернізований банківський продукт, послуга, процедура, організаційна структура або 
інструмент задля більш дієвого формування та використання економічних можливостей 
банку. 

Незважаючи на існування об’єктивних і суб’єктивних чинників, що гальмують розвиток 
фінансових інновацій (“волатильність цін у більшості секторів ринку; податкові асиметрії; 
інформаційна нерівність; невизначеність термінів інноваційних процедур; високі рівні 
ризиків; висока вартість нововведень; обмежена розвиненість фінансової інноваційної 
інфраструктури; несприйняття нововведень із боку учасників фінансового ринку; 
недостатній темп поступу системи фінансового права і системи інфорсменту [6]), банківська 
сфера України повільно, але невпинно освоює інноваційно-фінансові технології. 

Потужний ефект науково-технічного прогресу в телекомунікаційній сфері зумовив 
настання епохи дистанційного банкінгу. Якщо спочатку використовували лише Інтернет-
банкінг, то останніми роками активно розвивається інший вектор дистанційного банкінгу – 
віртуальний банкінг. Використання новітніх телекомунікаційних технологій в банківництві 
вже збагатило банківський асортимент такими технологіями: Інтернет-банкінг, віртуальний 
цифровий банк, е-банкінг, домашній банкінг, онлайн-банкінг, PC-банкінг, телебанкінг, 
цифровий телевізійний банкінг, мобільний банкінг, WAP-банкінг, SMS-банкінг, віддалений 
банкінг, дистанційний банкінг тощо. 

Діагностика інноваційних змін у банках і впровадження інноваційно-фінансових 
технологій свідчить про зростаючу інтенсивність використання зон самообслуговування 
клієнтів, що дозволяє зменшити навантаження на працівників операційно-касових процедур 
банку й знизити чисельність персоналу, який проводить стандартні трансакції, підвищити 
кількість персоналу, що забезпечує виконання обліково-позикових, консультаційних та 
інших послуг. Вагоме значення при цьому належить банкоматам. Дані щодо впровадження 
Інтернет-банкінгу і мобільного банкінгу банками України в розрізі груп наведено в Таб. 1. 

 
Таб. 1. Рівень впровадження Інтернет-банкінгу та мобільного банкінгу банками України, %. 
 

Показники Група I Група II Група III Група IV Банківська 
система 

Інтернет-банкінг 100 71 79 47 61 
Мобільний банкінг 57 21 8 - 10 
Кількість банків, 
які впровадили 
мобільний банкінг 

8 3 2 - 13 

Соціальні мережі 71 57 38 24 35 
Самообслуговування 71 50 13 5 19 

Джерело: систематизовано за даними [7; 8]. 
 
Використання Інтернет-банкінгу дозволяє істотно знизити час здійснення платежів, 

залучити до банківських послуг новітніх клієнтів, скоротити обсяг готівкового обігу та 
зміцнити банківську сферу шляхом загострення конкурентної боротьби. Все більше банків 
використовують зовнішні сервіси (технології електронних комунікацій з використанням 
пристроїв банківського самообслуговування: АТМ, платіжних терміналів, інформаційних і 
платіжних кіосків). При цьому клієнтоорієнтоване обслуговування корпоративних клієнтів 
передбачає урізноманітнення видів електронних комунікацій: 1) Інтернет-клієнт – 
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повнофункціональна мережа Інтернет-банкінгу; 2) телефон-клієнт – телекомунікаційна та 
платіжна мережа телефон-банкінгу; 3) мобільний клієнт – телекомунікаційна і платіжна 
мережа Інтернет-банкінгу на портативних комп’ютерах, смартфонах, планшетах (КПК-
банкінг); 4) інформаційний клієнт – телекомунікаційна “спрощена” мережа надання клієнтам 
послуг щодо виписок за платежами чи картками (спрощений Інтернет-банкінг); 5) сервер 
нотифікацій – мережа мобільного інформування, розроблена для оповіщення клієнтів банку 
за допомогою SMS, факсимільного зв’язку, голосових повідомлень, e-mail тощо (мережа 
SMS-банкінгу). 

У залежності від рівня складності комунікацій банківського обслуговування виділяють 
традиційний банкінг, банкінг 2.0 та банкінг 3.0, порівняльна характеристика яких у розрізі 
окремих критеріїв представлена в Таб. 2. 

 
Таб. 2. Порівняння традиційного банкінгу, Банк 2.0, Банк 3.0 за окремими критеріями. 
 

Критерії 
порівняння 

Традиційний 
банкінг Банк 2.0 Банк 3.0 

Використання 
банкоматів 
та розвиток 
самообслуговування 

Банкомат 
використовується 
тільки для видачі 
та прийняття 
готівки 

Банкомат стає точкою 
поширення фінансових 
послуг, з’являється банкінг 
самообслуговування 

Побудова мереж автоматизованих 
відділень і відділень самообслуговування. 
Мультитач і зручність використання стають 
основами банкінгу самообслуговування 

Call-центри 

Високовитратні, 
неефективні Call-
центри, які можуть 
надавати обмежену 
інформацію 

Початок роботи 
з сенсорними екранами, 
Call-центри нового типу: 
Skype, веб-чати, відео-чати, 
інструменти миттєвого 
обміну повідомленнями 

Використання біометричних даних 
замість паролів. 
Повна інтеграція електронної пошти, 
соціальних мереж безпосередньо 
в контактний центр, використання єдиної 
панелі моніторингу клієнта 

Використання 
соціальних мереж 

Практично 
не використовуються 

Присутність банків 
у соціальних мережах. 
Використання соціальних 
мереж для підтримки 
та консультування клієнтів 

Інтеграція соціальних мереж у комерційний 
та споживчий досвід. 
Банк стає частиною соціальних спільнот. 
Підвищення лояльності – головний 
показник 
успішності банку. 
Банківська активність у соціальних медіа 
спрямована на створення позитивного 
досвіду. 
Соціальний банкінг – надання банківських 
послуг із застосуванням соціальних методів 
4 категорій: 1) соціальні гроші та платежі; 
2) віртуальні валюти; 3) соціальне 
кредитування і заощадження; 4) соціальне 
фінансування та інвестування взаємодії 
з клієнтами 

Характеристика 
комунікацій 
банківського 
обслуговування 

Розрізнені канали 
надання банківських 
послуг 

Новий канал продажів: 
Інтернет, що кардинально 
змінив способи доступу 
споживачів до своїх 
рахунків і грошей. 
Багатоканальне 
обслуговування клієнтів 

Електронний канал обслуговування – 
спільний знаменник і платформа для всіх 
інших каналів взаємодії: мобільного, 
по телефону, через Інтернет, у відділеннях. 
Омніканальність. Стратегія Omni-Channel 
ставить клієнта в центр уваги, клієнт може 
обирати будь-який канал банківського 
обслуговування і форму оплати 
в будь-якому місці та в будь-який час. 
Проактивна випереджаюча взаємодія 
з клієнтами в різних життєвих ситуаціях 
замість реактивного обслуговування 
в точках контакту клієнта з банком. 
Мультибрендові підходи – створення 
банківського бренду спеціально 
для конкретного каналу обслуговування 

Джерело: Складено авторами з використанням [2, 6, 15]. 
 
Проведений аналіз свідчить, що окремі елементи концепції банкінгу 3.0 уже активно 

використовуються провідними вітчизняними банками (Таб. 3). При цьому лідером із 
освоєння фінансових інновацій слід визнати ПриватБанк, інноваційна концепція якого 
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зорієнтована на освоєння принципово новітніх банківських продуктів, які надають клієнтам 
нові можливості управління своїми активами. ПриватБанк першим в Україні запропонував 
своїм клієнтам послуги Інтернет-банкінгу “Приват24” та GSM-банкiнгу, а також послуги з 
продажу через мережу своїх банкоматів і POS-терміналів електронних ваучерів провідних 
операторів мобільного зв’язку й IP-телефонії [9]. 

 
Таб. 3. Рівень освоєння концепції Банк 3.0 провідними вітчизняними банками станом на 01.01.2017 р. 
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Кількість відділень, одиниць 3648 2240 510 378 263 231 194 182 159 156 
Частка на ринку, % 35,4 21,7 4,9 3,7 2,5 2,2 1,9 1,8 1,5 1,5 
Інтернет-банкінг + + + + + + + + + + 
Мобільний додаток + + – + + – – – + – 
Представленість у соціальних 
мережах + + + + – + – + + – 

Наявність автоматизованих 
відділень, терміналів 
самообслуговування 

+ + + + + + – – – – 

Джерело: Складено авторами з використанням [2, 7, 8]. 
 
Розповсюдженими нині стали технології Private Banking. Інструменти Private Banking 

уже освоїла низка вітчизняних банків: ПриватБанк, ОТП Банк, Укрсоцбанк та інші. Private 
Banking передбачає індивідуальний підхід до клієнта, комплексність і якість обслуговування. 
Цікаво, що одні українські банки зосереджуються на консультуванні клієнтів, а інші – 
індивідуальному обслуговуванні VIP-клієнтів. 

Нині в глобальному банківському просторі спостерігаються наступні інноваційні 
процеси: 1) “багатоканальна діяльність” при поєднанні новітніх і традиційних технологій та 
інструментів (самообслуговування, дистанційного обслуговування, використання мережі 
Інтернет, індивідуальні консультації, телефонні центри тощо); 2) віртуальні банківські та 
фінансові технології (управління банківськими рахунками, готівкові розрахунки, 
електронний підпис, укладення договорів); 3) розосередження та організаційне розділення 
банку на три елементи (поширення послуг, виробнича частина і портфельний банк); 
4) оптимізація банківської мережі (сегментація, зміни у філіях та філійній мережі); 
5) комплексне використання новітніх телекомунікаційних технологій для електронного й 
змішаного (традиційного і нового) маркетингу (клієнт сам обирає форму обслуговування); 
6) нові банківські продукти на базі новітніх технологій, нові автомати самообслуговування 
(моно- та багатофункціональні, інформаційні) [10]. 

Зазначені інноваційні зміни в банківському секторі є відповіддю на ті об’єктивні 
процеси, які відбуваються в системі глобальних фінансів під впливом розвитку сучасних 
фінансових технологій в останнє десятиліття. У результаті суттєво змінилась концепція 
платежів, кредитування, інвестування. При цьому нові технологічні рішення спроможні 
кардинально змінити існуючі моделі корпоративних фінансів і зробити фінансові послуги 
для них більш доступними. 

Проведений історичний аналіз розвитку корпоративних фінансів у контексті зміни ролі 
банківських установ у розвитку фінансових відносин дозволяє помітити значний 
взаємозв’язок між етапами розвитку концепцій банкінгу та корпоративних фінансів. За 
результатами наведеної етапізації розвитку корпоративних фінансів на рис. 2 можна зробити 
наступні висновки: 
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Рис. 2. Етапізація розвитку корпоративних фінансів у контексті зміни ролі банківських установ в 

організації фінансових відносин 
Джерело: складено авторами з використанням [15; 16]. 

 
– інноваційні фінансові технології суттєво впливають на розвиток 

корпоративного бізнесу, зміщуючи пріоритети в його розвитку на ефективність бізнес-
процесів і підвищення клієнтоорієнтованості; 

– завдяки розвитку нових фінансових платформ відбувається оптимізація 
окремих ланок фінансового ланцюга, підвищується рівень самостійності топ-менеджменту 

1-й етап 
(до 1980 р.) 
Фінанси 1.0 

Фінансові відносини 
будуються на особистій 

взаємодії 

Трансформація 
фінансів під впливом 

фінансових технологій 

2-й етап 
(після 1980 р. і зараз) 

Фінанси 2.0 

3-й етап 
(після кризи 2008 р.) 

Фінанси 3.0 

- Корпоративний бізнес 
будується на особистих 
зв’язках і суттєво 
залежить від лідерських 
якостей топ-менеджерів. 
- Переважає особистісний 
формат фінансування 
проектів і компаній. 
- Банки виступають 
ініціаторами 
та каталізаторами 
активного промислового 
розвитку і технологічного 
прогресу корпорацій 

- Дерегуляція національних 
банківських систем активізувала 
формування великих банківських 
корпорацій, що змогли 
акумулювати значні фінансові 
ресурси та утримувати набагато 
більші фінансові ризики. 
- Відбувається диверсифікація 
функцій банків, вони все частіше 
виступають співвласниками 
корпоративних утворень 
та проектних компаній. 
- Активно розвиваються 
технологічні інновації банків 
у сфері електронної торгівлі 
цінними паперами. При цьому 
банки все частіше виступають 
фінансовими посередниками, 
здійснюють довірче управління 
активами та сек’юритизацію 
фінансових ризиків. 
- Технологічні інновації 
орієнтовані на збільшення 
дохідності банків 

- Інноваційно-фінансові технології 
кардинально змінюють існуючі 
бізнес-моделі корпоративних 
фінансів. 
- У результаті появи мобільних 
додатків та онлайн-сервісів 
підвищується рівень самостійності 
корпорацій в управлінні своїми 
фінансами. 
- Зменшується конкурентоздатність 
банківських установ із причини 
все більшої дезінтермедіації 
(відмови від посередників), появи 
гнучких фінтех-стартапів, які більш 
гнучко й оперативно реагують 
на потреби клієнтів. 
- Фінансові технології форматують 
фінансовий досвід корпорацій, 
обумовлюють високий рівень 
клієнтоорієнтованості. 
- Розширюються інвестиційні 
можливості за рахунок 
краудфандінгу 

 

Основні етапи еволюційного розвитку корпоративних фінансів 

Регулювання 
корпоративних 

відносин 

Основний принцип 

Характерні особливості корпоративних фінансів 
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корпорацій в здійсненні кеш-менеджменту на засадах принципу дезінтермедіації (відмови від 
посередника), розширюються інвестиційні можливості за рахунок краудфандингу, 
спрощується процес купівлі акцій дрібними інвесторами й відповідно актуалізується їх роль 
у фінансуванні інвестиційних проектів; 

– під впливом бурхливого розвитку фінтех-індустрії та посилення викликів для 
банків із боку інноваційних стартапів відбувається кардинальна зміна традиційної моделі 
банківських інститутів і з’являються унікальні можливості для модернізації їх 
інфраструктури на новітній технологічній основі; 

– впровадження концепції банкінг 3.0 підвищує швидкість обробки та 
сортування даних, якість обслуговування, зручність, маневреність, знижує трансакційні 
витрати корпоративних клієнтів і забезпечує їх більш високу адаптивність до змін 
зовнішнього середовища; 

– інноваційні фінансові технології не лише суттєво впливають на розвиток 
корпоративного бізнесу, а й пред’являють свої вимоги до бізнесу в площині створення 
необхідних інформаційних, фінансових, кадрових і технологічних умов для забезпечення 
широкомасштабного використання фінансових інновацій; 

– масштабний розвиток фінтех-індустрії зміщує інвестиційні пріоритети 
фінансових та нефінансових корпорацій в напрямку вкладення капіталу в спільні проекти 
щодо впровадження новітніх мобільних додатків, технологічних серверів, фінансових 
платформ, хмарних технологій, роботів-консультантів, штучного інтелекту тощо. 

Водночас, вітчизняні банки поодиноко впроваджують окремі елементи фінансових 
інноваційних технологій та мають низку прикладних проблем щодо налагодження 
партнерських взаємин із клієнтами, а саме: дефіцит розробленого ланцюга реалізації 
перспективних клієнтоорієнтованих стратегій з окресленням етапів, параметрів, умов їх 
освоєння в банку; невисокий рівень сервісу клієнтів і доцільність освоєння комплексу 
спеціальних заходів для нарощення якості банківського обслуговування; нерозуміння 
важливості впровадження фінансових інновацій та дефіцит програм співпраці банку з 
окремими кластерами клієнтів; дефіцит спеціальних департаментів, відповідальних за окремі 
фази освоєння фінансових інновацій; низька результативність реалізації концепцій 
лояльності, що пояснюється низькою якістю обслуговування у вітчизняних банках й 
відсутністю глибокого розуміння банками фінансових проблем і запитів власних клієнтів; 
несприйняття стратегічної ролі фінансових інновацій, що знижує результативність їх 
освоєння. 

Висновки. Підсумовуючи проведені дослідження, можна констатувати, що в цілому 
результативність освоєння фінансових інновацій у вітчизняному корпоративному секторі є 
ще недостатньо високою. Це пояснюється низькими витратами на їх освоєння як банками, 
так і корпоративними клієнтами, що потребує кардинальних змін економічної ментальності в 
напрямку зміщення стратегічних пріоритетів і розробки чіткої інноваційної концепції 
розвитку корпоративних фінансів в умовах масштабного впровадження та постійного 
удосконалення інноваційних фінансових технологій. 

Водночас, в умовах бурхливого розвитку сучасних фінансових комунікацій, коли 
надання фінансових послуг перестало бути тільки прерогативою банківських установ, а 
існуючі  банківські канали суттєво сповільнюють отримання банківських послуг і продуктів, 
основним пріоритетом в діяльності  банків стає утримання як потужних, так і дрібних 
корпоративних клієнтів шляхом переходу від традиційного банкінгу до застосування 
високотехнологічних альтернативних каналів, що забезпечують онлайн доступність банку в 
режимі 24/7/365 на будь-якому пристрої, який має вихід у мережу Інтернет. Відповідно, 
актуалізується завдання зміни концептуальних засад функціонування філій та відділень 
банків з позицій забезпечення їх сталого, інклюзивного розвитку у клієнторієтованій 
екосистемі. 

Таким чином, урахування засадничих принципів, на яких базується побудова “банку 
майбутнього”, визначає сучасні вектори трансформації  корпоративних фінансів у напрямку 
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підвищення прозорості трансакцій, прискорення руху грошових потоків, забезпечення 
більшої маневреності в управлінні фінансовими ресурсами корпоративних утворень, 
зниження трансакційних витрат корпоративних клієнтів та забезпечення їх більш високої 
адаптованості до змін динамічного зовнішнього середовища.  
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EUROINTEGRATION OF THE NATIONAL TOURISM INDUSTRY 
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 
Юрій Макогон, Кристина Осипенко 

 
Summary. The article is devoted to the study of the dynamics and structure of the tourism in 

the structure of national economy, trends in the development of the tourism industry in Ukraine, as 
well as determines its place in the ranking of countries of the European region using its own 
methodology for calculating the integral index of the efficiency of the multi-vector influence of the 
factors of tourist attractiveness of the territory. These factors are systematized according to the 
main groups of indices such as ecological, cultural and historical, information and communication, 
tourism material and technical resources, transport and logistics accessibility, criminal situation in 
the region, the general image of tourism in the region, the use of which allows to determine the 
competitive position not only for Ukraine, but also for other tourist regions. Special attention is 
paid to determining the lines of integration of the national tourism industry into the European 
tourist region. 

Key words: globalization, regionalization, european integration, tourist region, tourism industry, 
international competitiveness. 

 
Анотація. Статтю присвячено дослідженню динаміки та структури туристичного 

стану національної економіки, тенденціям розвитку туристичної галузі України та 
визначенню її місця у рейтингу країн європейського регіону із застосуванням власної 
методики розрахунку інтегрального показника ефективності функціонування 
різновекторної дії факторів туристичної атрактивності території, які систематизовано 
за основними групами індикаторів (показників), а саме: екологічних, культурно-історичних, 
інформаційно-комунікаційних, матеріально-технічної бази туризму, транспортно-
логістичної доступності, стану криміногенної ситуації у регіоні, загального іміджу 
туристичного регіону, застосування якого дозволяє визначити конкурентні позиції не лише 
України, а й інших туристичних регіонів світу. Особливу увагу приділено визначенню 
напрямів інтеграції національної туристичної галузі до європейського туристичного 
регіону. 

Ключові слова: глобалізація, регіоналізація, євроінтеграція, туристичний регіон, 
туристична галузь, міжнародна конкурентоспроможність. 

 
The relevance of the research. Today, world tourism takes a new meaning and is the most 

dynamically developing world economy industry. Tourism, as a global phenomenon is moving 
forward and spreading to all the regions and countries of the world and represents a highly 
profitable industry of the world economy. The determinative factor, which allow considering the 
tourism industry as one that contributes to the international competitiveness of the countries in 
terms of the world economy is the increase of receipts from international tourism and increase of 
income in shaping the GDP of the country. Globalization of the world economic system contributes 
to the activation of international tourism development in Ukraine. Ukraine is a relatively new tourist 
destination in Europe. However, existing tourist resources make Ukraine a competitive tourist 
region with high potential. Ukraine’s integration to the world tourism industry preconditions the 
relevance of conducting further research in this field and gives impetus for the European region 
development.  

Case study. The analysis of main tourism industry indices (according to the stats of the World 
Tourism Organization (UNWTO)) of international regions together with tourist arrivals and 
earnings form tourism industry demonstrated the unchallenged superiority of the European tourist 
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region. Its market share accounts for more than 50 %, which is the criterion of highly developed 
tourism industry. However, a detailed evaluation of the dynamics and peculiarities of international 
competitiveness of the European tourist region based on the analysis of unique indices that show the 
attractiveness of the region from various perspectives, emphasizes the existence of obstacles to the 
development of tourism industry in the region such as: environmental attractiveness (volume of 
emissions of dioxide carbon, emissions per capita, volume of greenhouse gas, increase in 
population); communication attractiveness (landline telephone communications index, mobile 
telephony, wide-range subscription, number of subscribers, number of Internet-users); crime 
situation in the region (the amount of robberies, thefts, burglaries, abductions); the overall image of 
the region (income per capita, gainfully employed population, number of attacks on person, the 
level of unemployment). It is sure that the slowdown in economic growth under the 
abovementioned tourist indices does not imply discouraging development of the European region. 
But if the limiting tendencies remain, it is possible that the region is going to become less and less 
attractive for tourists and less competitive which will lead to the loss of leadership positions among 
the main tourist mega-regions of the world [1, Makohon, 2008]. 

For the decades Great Britain, France, Germany, Italy and Spain have been the leaders of 
tourism industry. However, it is evident that a tourist product is getting older and more stereotypic 
every year, thus getting less attractive for tourists. Globalization of the world economic system 
contributes to the activation of international tourism development in Ukraine. Globalization of the 
world economic system contributes to the activation of international tourism development in 
Ukraine. Ukraine is a relatively new tourist destination in Europe. However, existing tourist 
resources make Ukraine a competitive tourist region with high potential. Ukraine’s integration to 
the world tourism processes as a tourist region will give the additional impetus for the development 
of the European region. Tourist cooperation of Ukraine should be implemented through its 
integration to the European tourist region which anticipates significant state transformations in 
social and economic and political fields aimed at turning Ukraine into the European state [2, 
Perskyi, Kaluzhnova, 2003].The authors believe that this scenario of development is the most 
adequate for the implementation of tourism potential of Ukraine and its dynamic development. In 
modern conditions, the choice of European cooperation made by Ukraine is logical. This choice is 
predetermined by the development globalization processes, growing significance of tourism 
industry, highly developed IT, mainstreaming of innovation initiatives, establishment of strategic 
framework for sustainable development that serve for economic upturn of the country and citizens 
empowerment. 

It is widely known that tourism industry is characterized by the dynamic development and is 
one of the leading types of economic activities which is highly profitable for the countries and states 
in general. Thanks to its location, nature and history, active involvement in international distribution 
of labor, attraction of foreign investments to tourism industry, existing high quality goods and 
services in the internal market, and currency stability Ukraine has prospects for both domestic and 
international tourism development. On the other hand, Ukrainian regions demonstrate relatively low 
economic outcome from the tourism industry which proves the inefficiency of the activities in the 
field of tourism and the low level of national services competitiveness comparing to the range of 
services offered by the international tourism industry.  

The authors consider openness and singleness of the economy and the extension of relations to 
be the most efficient economic model in terms of mutually integrated international development. 
One should understand that the development of Ukraine, especially of its tourism industry is 
impossible without international cooperation. Thus, it requires gradual expansion of tourism 
industry in Ukraine, industry that would have suited to international tourism relations framework. 
Available tourist resources, geopolitical features and borders, science and technology, cultural and 
human potential give Ukraine significant competitive advantages which might guarantee it a top 
place among the European region countries.  

In terms of world economy globalization and liberalization of international economic relations, 
regional integration is an important step towards the overall integration of regional economies to the 
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global system. The integration of Ukraine into the European tourist region shall take place at two 
levels: at the micro-level of certain tourism industry actors and macro-level (the whole state). 
Integration mechanism of the macro-level should involve certain national tourism industry actors, 
which may guarantee the promotion of national tourist product and its competitiveness at the 
international level. The actors that determine Ukrainian tourism industry as a whole are as follows: 
tourism operators, major hotel chains and transport enterprises. The aim of every actor of a macro-
level is the provision of a high-quality product or service. The integration of the countries at the 
micro-level requires more active participation of public authorities in the development and sales of 
a high-quality product or service. This may be achieved through signing the bilateral agreements 
and other documents on cooperation in tourism industry, membership in or cooperation with 
special-purpose tourism organizations, expansion of national mission to special councils, 
committees that are a part of integration associations Ukraine is willing to join. Thus, the level of 
international cooperation may be reached by the dynamic interaction between the tourism industry 
actors at the micro-and macro-levels. This will facilitate the achievement of the tourist potential at 
the European tourist region level. Hence, the integration of Ukraine to the European region with 
competitive national tourist product is quite possible.  

The analysis of the existing issues shows that it is essential for Ukrainian government to 
implement the reform of the tourism industry to cope with the adverse trend which chokes off the 
development of a competitive tourist product of the country. 

It makes sense to study the dynamics of the tourist flows. In 2010-2013 the incoming tourism 
development in Ukraine showed a positive trend [3], [4].Thus, in 2013 23,01 mln. tourists visited 
Ukraine, which is 1,1 % (or 2,32 mln. people) more than in 2012 (tab. 1). 

 
Tab. 1. Dynamics of tourist flows of Ukraine in 2000-2013. 
 

Years 
Amount of Ukrainian citizens going abroad   Amount of foreign citizens visiting Ukraine  

mln. people Growth rate, % mln. people Growth rate, % 

2000 13422320 -  6430940  - 

2001 14849033 110,6 9174166 142,7 

2002 14729444 99,2 10516665 114,6 

2003 14794932 100,4 12513883 119,0 

2004 15487571 104,7 15629213 124,9 

2005 16453704 106,2 17630760 112,8 

2006 16875256 102,6 18935775 107,4 

2007 17334653 102,7 23122157 122,1 

2008 15498567 89,4 25449078 110,1 

2009 15333949 98,9 20798342 81,7 

2010 17180034 112,0 21203327  101,9 

2011 19773143 115,1 21415296 101,0 

2012 21432836 108,4 23012823 107,5 

2013 23761287 110,9 24671227 107,2 
 
The results of the research of the structure of tourist flows according to the types of tourism are 

provided in the Tab. 2. 
Out of the total amount of tourists, 9 % accounts for international tourists (incoming tourism), 

72,93 % for Ukrainian tourists going abroad (international tourism) and 20 % for the domestic 
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tourists. Data provided in the table 2, shows that during 2013 the number of tourists served by the 
Ukrainian tourism industry actors comprised 3,4 mln. people (1,5 % more than in 2012). Among the 
types of tourism, the incoming tourism registered 232,31 mln. people (6,7 % less than in 2012), 
international tourism with 2,51 mln. people (72,9 % more than in 2012) and domestic with 702,61 
thousand of people (20,3 % more than in 2012). 

 
Tab. 2. Dynamics of tourist flows according to the types of tourism in Ukraine in 2000-2013. 
 

Years 

Number of tourists 
served by the tourism 

industry actors   

Out of all tourists: 

Foreign tourists  Ukrainian tourists 
going abroad Domestic tourists 

mln. people % mln. people % mln. people % mln. people % 

2000 2013998 100 377871 18,8 285353 14,17 1350774 67,1 

2001 2175090 100 416186 19,1 271281 12,47 1487623 68,4 

2002 2265317 100 417729 18,4 302632 13,36 1544956 68,2 

2003 2856983 100 590641 20,7 344332 12,05 1922010 67,3 

2004 1890370 100 436311 23,1 441798 23,37 1012261 53,5 

2005 1825649 100 326389 17,9 566942 31,05 932318 51,1 

2006 2206498 100 299125 13,6 868228 39,35 1039145 47,1 

2007 2863820 100 372455 13,0 336049 11,73 2155316 75,3 

2008 3041655 100 372752 12,3 1282023 42,1 1386880 45,6 

2009 2290097 100 282287 12,3 913640 39,9 1094170 47,8 

2010 2280757 100 335835 14,7 1295623 56,81 649299 28,5 

2011 2199977 100 234271 10,6 1250068 56,82 715638 32,5 

2012 3000696 100 270064 9 1956662 65,21 773970 25,8 

2013 3454316 100 232311 6,725 2519390 72,93 702615 20,3 
 
Taking into account the results of the study of tourism industry condition within the framework 

of national economy [5, Osypenko, 2017, p. 107; 6, Osypenko, 2014], the authors analyze the 
competitiveness of Ukraine as a tourists region. The analysis is conducted with the use of the 
abovementioned evaluation method based on the calculation of integrated indices. The position of 
Ukraine determined after analyzing 21 countries of leading tourist regions of the world such as 
European (which includes Ukraine), American, Asia-Pacific, African and Middle East ones (see 
Tab. 3). 

 
Tab. 3. Integral criterion of the level of international competitiveness of Ukraine as a tourist region 2008-2013. 
 

Criterion 
Years 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Integral index of international 
competitiveness 

estimates 0,174 0,173 0,184 0,179 0,179 0,178 

rating 9 9 9 9 9 9 

The state of environment 
estimates 0,616 0,628 0,624 0,617 0,619 0,612 

rating 13 11 12 13 13 12 
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Material and technical resources of 
tourism industry 

estimates 0,040 0,040 0,045 0,045 0,043 0,043 
rating 12 12 12 12 12 12 

Cultural and historic attractiveness  
estimates 0,117 0,117 0,117 0,116 0,117 0,117 

rating 5 5 6 6 6 6 

Communication attractiveness 
estimates 0,038 0,036 0,035 0,032 0,032 0,32 

rating 12 12 14 14 14 14 

Crime situation 
estimates 0,963 0,959 0,963 0,960 0,961 0,960 

rating 11 12 12 12 11 11 

Transport availability 
estimates 0,132 0,131 0,177 0,167 0,166 0,162 

rating 9 9 9 9 10 10 

General image of the region 
estimates 0,339 0,340 0,354 0,360 0,372 0,373 

rating 16 16 15 15 15 15 
 
The performance criteria of tourism industry studied show that Ukraine is an attractive 

destination in the European region, which has some competitive advantages. Nevertheless, today 
the tourism industry in Ukraine lacks a complex approach to the analysis of the current state of 
industry, its adverse trends and ways to change them to create new lines of tourism industry 
development. The authors conduct a SWOT-analysis to specify and study the weaknesses and 
strengths of tourism industry development of Ukraine (see Tab. 4). 

Having analyzed the basic development trends of tourism industry in Ukraine and having 
determined its place among the countries of the European region, the authors state that despite 
understanding the importance of tourism sector for the country this issue is tackled more in a 
declarative way.  

 
Tab. 4. SWOT-analysis of the tourism and recreational potential of Ukraine. 
 

Strengths Weaknesses 
1. Favorable geopolitical location and climate. 
2. Rich historical and cultural heritage. 
3. Availability of diversified natural and recreational 
resources. 
4. Ethnic diversity. 
5. Provision of material and technical resources. 
6. Geographical position of Ukraine (in central Europe). 
7. Activation of competition among Ukrainian tourist 
operators. 
8. Sufficient level of development of the standards of 
recreation. 

1. Seasonality of tourist product. 
2. Insufficient investment to tourism infrastructure. 
3. Insufficient budget financing of measures aimed at 
development of the tourism and resort industry of the 
country. 
4. The price of the tourist product doesn’t meet its 
quality. 
5. Instability of the environment in the country. 
6. The problem of accumulation and recycling of 
production and consumption wastes. 
7. Obsolete and worn-out historical and cultural 
monuments. 
8. Low level of the development of transport 
infrastructure; information technologies. 
9. The quality of services that doesn’t conform to the 
world tourism standards. 
10. A language barrier. 
11. Adverse tax conditions for the development of small 
and medium business. 
12. The tourist offer is distributed unevenly in terms of 
geography. 

Prospects Threats 
1. Reduce prices for tourist services at the cost of the 
activity of European tourism operators in Ukraine. 
2. Develop of investment programs for the 
improvement of the tourism industry. 
3. Expand of various tourist destinations 
(environmental, extreme, historical, etc.). 
4. Formulate marketing policy in the tourism industry. 
5. Design efficient advertising in order to inform other 

1. Volatile economic environment of the state. 
2. Gradual increase in the price for tourist services, 
reduction of tourist activity among the population. 
3. Climate change. 
4. Natural disasters. 
5. Competition among countries with contiguous tourist 
and recreational data. 
6. Instability of the political situation in the country. 
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states about Ukraine as a tourist region. 
6. Development of information systems. 
7. Implementation of cross-border cooperation in the 
tourism industry. 
8. Support for domestic tourism. 

 
Ukraine needs to define lines of cooperation with the European region that allow setting 

favorable conditions for the development of international tourism competitiveness, knowledge-
driven economy, and culture. In order to promote international tourism and set favorable conditions 
for the development of national tourism industry the authors determine basic lines of integration of 
Ukraine into the European region within the framework of tourism industry [8, Makohon, 
Medvedkina, 2008]. 

The key line of the integration of Ukrainian tourism industry into the European region is 
tourism documentary base development, which coordinates the integrative cooperation between 
Ukraine and European tourist region. Under this approach, one should scrutinize the formation and 
implementation of certain international agreements, protocols, promising strategies and 
development programs aimed at promoting and increasing opportunities for tourism cooperation at 
the international level.  

It is required to develop bilateral and multilateral institutional ties inside international tourist 
organizations, follow the euro-integration line of development, and meet the challenges of tourism 
industry, organize and hold international events in Ukraine and abroad such as research-to-practice, 
institutional and information or international workshops, conferences, dedicated to studying of 
foreign experience of tourist organizations, entering new tourist markets and tourist products, 
determining the up trends of leading technologies in tourist services sector, standards and strategies 
development in tourism industry.  

The adjustment of the system of exchange between Ukraine and certain structure element of the 
European Union as well as public authorities that coordinate tourism industry issues of the EU 
member-states concerning the efficiency and competitiveness of tourism activities reached by 
influential legislative and organizational levers is highly important. This includes: bringing current 
national legislative framework to conformity with the guidelines and standards of the European 
Union; creating a standardized and certified system for tourism services enterprises which would 
meet the EU standards; observing the tourist services quality conformance to the world tourist 
standards. 

In order to expand international tourist cooperation with the European tourist region it is 
necessary to tackle the visa-issuance procedure issues existing in Ukraine and other European tourist 
region countries. The elimination of visa barriers in Ukraine will activate tourists flows and, as a 
result, inflow of foreign currency to the national budget, will strengthen the competitiveness of 
national tourist product in the European market, facilitate the development and provide the assistance 
to the regions, create jobs and improve social and economic, and cultural standard of living among the 
population of the country. 

One of the key lines of integration of Ukraine into the European area is the consolidation of the 
competitiveness of tourism industry through the introduction of financial and economic tools. The 
economic encouragement may be achieved through attracting attention of public authorities to the 
tourism industry and stable currency flows as well as through improving the balance of payment 
and achieving significant state budget revenue. Tourism industry has a direct impact on the 
occupational level of the citizens, facilitates the expansion of tourism infrastructure and activation 
of the production of goods and services and regional communications. The economic stimulation of 
the competitiveness of tourism industry also includes the development of regional programs and 
their further implementation; the creation of regional funds as a source of financing for the efforts to 
conserve historical, natural, cultural and other important resources of tourism industry. Thus, 
Ukraine as a tourist region will have an opportunity to achieve its potential more effectively. 

Meanwhile, in terms of current tourism development process, the economic stimulation is 
mostly focused on increasing the profitability of tourism industry of Ukraine through the effective 
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functioning of its territory, which should be characterized, by the high workforce capacity, 
organizational and financial potential and conditions for tourism industry enterprises development. 
The stimulation of economic interests of the tourism industry actors will facilitate the activation of 
entrepreneurial initiative and will positively influence the economic state of tourist region through 
the inflow of currency to the state budget owing to the money spent by the tourists and increasing 
the number of people working in the field of tourism. 

The next step in the integration into the European tourist area is to be the introduction of social 
protection and the advanced courses for tourism workers. This is achieved through the socio-
psychological tools of influence, which include the stimulation of labor in the tourism industry and 
implicates the existence of subjects and objects of motivation such as tourism management 
authorities at the state and regional levels and tourism industry enterprises. The main objective of 
the public authorities is to set labor conditions which will provide effect previously expected and 
planned to meet the needs of society. Thus, the incentive mechanisms are implemented, the 
influence of which determines the ways of motivating certain objects. The staffing support of the 
tourism industry in Ukraine is a priority area for the development of the tourism industry. At the 
current stage of the development of the national tourism industry, the issue of professionalism and 
quality of training in tourism industry is acute. Due to the insufficient, and in some cases, low-
quality educational training of professionals in the field of tourism in higher educational 
institutions, the low level of competitiveness of the national tourism industry is set. 

It is important that the national material and technical resources of tourism industry conform to 
the world standards of reception and service for tourists. In order to meet international standards, 
the innovations should be introduced in the development of both material and technical resources of 
tourism, and tourism product in particular. The use of modern technologies and effective 
management of tourism infrastructure will create grounds for the formation of competitive 
advantages of the national tourism industry and, as a result, will strengthen its competitive position 
in the international service market. It is extremely important to involve modern information 
technologies as well to elaborate PR-efforts to facilitate the integration of Ukraine into the 
European tourism industry.  

The use of the results of scientific and technological progress in the tourism industry will 
contribute to the improvement of the quality and of the tourist services provision mechanism, 
stimulation of innovation and information development of the tourism industry. Today, in terms of 
competitive environment, the introduction of innovations into the national tourism industry is a 
necessary step that promotes the creation of a modern attractive tourist product / service not only at 
the national but also at the international level. 

Conclusion. Thus, the implementation of the abovementioned initiatives raises the standards of 
tourist service quality to the European level and create favorable conditions for the achievement of 
the domestic tourism potential of the industry in order to make it possible for Ukraine to enter the 
European tourist region as a full partner. 
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УДК: 338.984 
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 
Катерина Статкевич, Тетяна Янчук 

 
INTRODUCTION OF INFORMATION TECHNOLOGIES OF 

MANAGEMENT MARKETING TO ACTIVITY OF ENTERPRISE 
Kateryna Statkevych, Tetiana Yanchuk 

 
Анотація. У статті обумовлюються причини низького рівня впровадження 

інформаційних технологій на сучасних українських підприємствах. Крім цього, надається 
коротка характеристика основних програмних продуктів у маркетинговій діяльності. У 
статті описано програми, які застосовують сучасні швейні фабрики та пропозиції щодо 
впровадження найбільш оптимальних інформаційних технологій. Особливо детально 
проаналізовано алгоритм вибору найкращого ІТ-варіанту. 

Ключові слова: інформаційна технологія, програмне забезпечення, маркетингова 
діяльність, швейна промисловість.  

 
Summary. In the article the value of term is described "information technology" and an 

optimal variant is chosen. The special attention is spared to reasons of low level of introduction of 
information technologies on the modern Ukrainian enterprises. Except it short description and 
features of the basic programmatic foods applied in marketing activity are given. A considerable 
place is in-process spared to description of the programs that apply modern sewing factories and 
suggestions on introduction of the most optimal information technologies for them. Especially in 
detail analysed algorithm of choice of the best IT-option. 

Key words: information technology, software, marketing activity, garment industry. 
 
Актуальність дослідження. Сучасні умови конкуренції на ринку формують практичний 

і науковий інтерес до проблем підвищення ефективності маркетингової діяльності. В Україні 
недостатньо теоретичних робіт у сфері інформатизації підприємницької діяльності, а 
практично реалізованих систем автоматизації маркетингу ще менше. Досвід фахівців в даній 
області показує, що в даний час багато компаній, що займаються проведенням 
маркетингових досліджень, часто використовують досить обмежений набір аналітичних 
інструментів, а іноді обходяться і зовсім без застосування інформаційних технологій (ІТ). Як 
випливає з опитування, проведеного в 2016 році компанією Accenture, в якому брали участь 
понад 1100 керівників маркетингових підрозділів та ІТ-служб, 40 % директорів з маркетингу 
переконані в тому, що ІТ-служба їх організації не розуміє, наскільки важлива термінова 
інтеграція сучасних інформаційних технологій в маркетингову діяльність, а 43 % керівників 
вважають, що вимоги і пріоритети відділу маркетингу змінюються занадто часто, і встигнути 
за ними просто неможливо. Використання ІТ в маркетингу дозволяє поліпшити 
оперативність і якість прийнятих рішень, що, в свою чергу, призводить до підвищення 
економічних показників і конкурентоспроможності компанії. Тому на сьогоднішній день це 
питання залишається відкритим, що обумовлює актуальність наступних досліджень. 

Вивченням ефективності застосування ІТ займаються багато науковців, серед яких: 
Яновський А.М. [1, Yanovskyi, 1997], Кадемія М.Ю. [2, Kademiia, 2009], Бузмаков В.І. 
[3, Buzmakov, 2004] та інші. Але проблема впровадження та використання ІТ у маркетингу 
потребує подальшого дослідження, особливо у практичному застосуванні сучасними 
підприємствами.  

Основною метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень ІТ та аналіз їх 
впровадження у маркетингову діяльність на сучасних підприємствах швейної промисловості. 
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Основна частина. В умовах світової конкуренції захопити частку ринку можливо за до- 
помогою конкурентоспроможності, що включає в себе інноваційну активність підприємства. 
Найбільш переозброєною новітніми технологіями в Україні є легка промисловість, хоча 
потужність галузі в період 1990-2015 рр. зменшилась в 10 разів, а отже і відбувався спад у 
обсягах виробництва. Для того щоб підприємствам швейної промисловості стати сильним 
конкурентом іншим державам, усі розвинені підприємства для ефективного функціонування 
впроваджують ІТ та програмне забезпечення у маркетингові відділи. У літературі немає 
конкретного визначення терміну "інформаційні технології", оскільки різні науковці трак- 
тують його по-різному. Хоча визначень є досить багато, але вони не суперечать один одному.  

Яновський А.М. визначає ІТ як сукупність методів, виробничих і програмно-технічних 
засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, зберігання, обробку, 
виведення і поширення інформації для зниження трудомісткості процесів використання 
інформаційних ресурсів, підвищення надійності та оперативності [1, Yanovskyi, 1997].  

На думку М. Кадемії, "(ІТ) – практична частина наукової області інформатики; 
сукупність засобів, способів, методів автоматизованого збору, обробки, зберігання, передачі, 
використання інформації для отримання визначених, свідомо очікуваних результатів" 
[2, Kademiia, 2009, p. 82-83].  

На нашу думку, ІТ – це взаємопов'язана сукупність методів, процесів і засобів, що 
пришвидшують збір, накопичення, обробку та поширення даних. 

Кризові процеси охопили більшою мірою швейну промисловість, аніж окремі галузі 
економіки, що були зорієнтовані на внутрішнього споживача, тому, що значно зменшилися 
закордонні замовлення за давальницькими схемами й суттєво скоротився світовий попит на 
продукцію легпрому.  

На сьогоднішній день діяльність більшості швейних підприємств України заснована на 
низькому рівні технологічного забезпечення і за допомогою елементарних програмних 
систем. Це обумовлено об'єктивними причинами: для впровадження ІТ необхідно провести 
попередній аналіз та розробку, що потребує кваліфікованого спеціаліста, чимало часу, а 
також коштів; бар’єрами для виходу на зовнішній ринок через низьку 
конкурентоспроможність; економічною та політичною кризою з 2014 р. 

Взагалі у маркетингу використовують різноманітні програмні продукти, проте 
найчастіше вживані та ефективні зображені у таб. 1. 

 
Таб. 1. Основні програми, що використовуються у маркетингу. 
 
Найменування 

програми Основне призначення Деякі особливості Ціна, USD 

БЕСТ-маркетинг 
(01) 

Нескладна програма для аналізу 
ринків, фінансового планування 
маркетингової діяльності малих і 

середніх підприємств 

Не потребує високого рівня 
маркетингової підготовки персоналу 210 

Marketing Expert 
(02) 

Стратегічне і тактичне планування 
маркетингу фахівцями 

Версія Professional дає змогу проводити 
аналіз ринків і прогнозування 

950+500 за 
кожне 

робоче місце 

Стратегія (03) 

Спеціально розроблена для проведення 
маркетингу на середніх і великих 

підприємствах з великими товарними 
групами 

Є інструментом консультантів та 
експертів, які "начиняють" систему 
знаннями, а потім уже передають 

маркетологам 

Немає даних 

Clientele (04) Обслуговування і підтримка клієнтів, 
автоматизація продажу і маркетингу 

База даних доступна всім користувачам 
системи Platinum 3000 і більше 

FinExpert-
Маркетинг (05) 

Автоматизація обліку стану 
підприємства і ринку, рейтингового 

аналізу, планування маркетингу 

Типове рішення, на базі якого 
створюється нове рішення для 

замовника, що стає його власністю 
1500 

Галактика-
Маркетинг (06) 

Автоматизація обліку збуту товару, 
роботи з клієнтами 

Універсальний модуль, який 
модифікується під потреби замовника 

990 (мережа 
на 250 

клієнтів) 
Джерело: [3, Buzmakov, 2004, p. 65-76]. 
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Для аналізу впливу інноваційних технологій на ефективне управління маркетинговою 
діяльністю підприємства ми обрали декілька сучасних підприємств: ПАТ "Володарка", 
ПрАТ "Оріхівська швейна фабрика", ЗАТ "Ужгородська швейна фабрика", 
ПрАТ "ШТП "Гармонія", ПАТ "Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія", ПАТ "Могилів-
Подільська швейна фабрика "Аліса" і ПАТ "Хмільницька швейна фабрика "Лілея". Ці 
підприємства обрані для того, щоб дослідити різну ступінь впливу інформаційних технологій 
на фабриках, які виробляють різноманітну продукцію (таб. 2), мають відмінні фінансово-
економічні показники. 

 
Таб. 2. Спеціалізація підприємств швейної промисловості. 
 

Назва підприємства Основні види діяльності 

ПАТ "Володарка" Виробництво швейних виробів (в основному чоловічого 
одягу) та оптова і роздрібна торгівля 

ПрАТ "Оріхівська швейна фабрика" Виробництво робочого та верхнього одягу 

ЗАТ "Ужгородська швейна фабрика" Пошив жіночого і чоловічого одягу для європейських 
відомих брендів 

ПрАТ "ШТП "Гармонія" Виробництво спіднього одягу 
ПАТ "Мукачівська трикотажна фабрика 
"Мрія" 

Виробництво трикотажних виробів для дорослих і дітей 

Джерело: [4]. 
 

Частина підприємств має маркетинговий відділ (ПАТ "Володарка", ЗАТ "Ужгородська 
швейна фабрика" та ПАТ "Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія", а інша 
(ПрАТ "Оріхівська швейна фабрика" і ПрАТ "ШТП "Гармонія") – ні. На останніх ці функції 
покладені на менеджерів. Проте кожна фабрика використовує маркетингову діяльність та 
програмне забезпечення. У зв’язку зі своїми особливостями одні підприємства 
використовують майже всі можливі програми, а інші – по мінімуму (таб. 3). Наприклад, 
кожне підприємство використовує MS Excel, оскільки він є легким і зручним. 

 
Таб. 3. Програмне забезпечення, що використовується у маркетинговій діяльності підприємств. 
 

Назва підприємства Номер програми 
01 02 03 04 05 06 

ПАТ "Володарка"  +     
ПрАТ "Оріхівська швейна фабрика"       
ЗАТ "Ужгородська швейна фабрика"     +  
ПрАТ "ШТП "Гармонія"       
ПАТ "Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"  +     

Джерело: [4;5;6]. 
 

У своїй маркетинговій діяльності ПАТ "Володарка" і ПАТ "Мукачівська трикотажна 
фабрика "Мрія" застосовують Marketing Expert, так як це система підтримки прийняття 
рішень на всіх етапах розробки стратегічного і тактичного планів маркетингу і контролю за 
їх реалізацією. За допомогою неї маркетинговий відділ вирішує такі завдання: сегментний 
аналіз, SWOT-аналіз (аналіз конкурентоспроможності), GAP-аналіз. Ми пропонуємо 
ПАТ "Володарка" спробувати впровадити інформаційну систему "Парус" – функціональну 
систему, яка призначена для автоматизації бухгалтерського, податкового, складського 
обліку, управління реалізацією товарів та послуг, а також розрахунку заробітної платні на 
підприємствах. Що стосується ПАТ "Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія", то це 
підприємство може впровадити Стратегію, оскільки підприємство має велику товарну групу. 

ЗАТ "Ужгородська швейна фабрика" використовує FinExpert-Маркетинг, оскільки має 
високе фінансування маркетингового відділу і широкий набір функціональних можливостей 
(аналіз ринку, конкурентоспроможності і ефективності маркетингу, прогноз продажу, 
управлінський облік). Але для підвищення подальшої ефективності діяльності цього 
недостатньо, тому для підприємства доцільно впровадити Clientele, який забезпечить 
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збільшення кількості потенційних клієнтів та підтримку існуючих покупців.  
Оскільки підприємства ПрАТ "Оріхівська швейна фабрика" і ПАТ "Мукачівська 

трикотажна фабрика "Мрія" не мають маркетингових відділів, вони не використовують 
спеціалізовані маркетингові програми. Проте навіть менеджери можуть оволодіти такою 
програмою як "БЕСТ-Маркетинг", оскільки вона призначена для вирішення маркетингових 
задач в типових умовах, коли інформація про ринкове та конкурентне середовище має 
якісний та неповний характер. Крім цього вона є відносно недорогою, що не спричинить 
фінансових труднощів для підприємств. 

Залучившись підтримкою керівництва, яке розглядає ІТ як довгострокову інвестицію, 
можна досягнути підвищення прибутковості, спрощення аналізу бази даних, а також 
автоматизувати управління маркетинговою діяльності.  

Але визначальними мотивами впровадження ІТ є – мінімізувати витрати часу на 
контроль та аналіз бази даних, забезпечити прозорість дій фірми, збільшити кількість 
потенційних клієнтів, а внаслідок цього захопити "левову" частку ринку. Ці фактори 
впливають на процес впровадження ІТ в цілому та на вибір варіанту ІТ-рішення для 
окремого підприємства. Відповідно до цього розробляється проект щодо впровадження ІС, 
який повинен відповідати алгоритму вирішення проблеми ІТ (рис. 1). Ця проблема впливає 
на інноваційну діяльність підприємства, тому керівництво може вирішити її 3 способами: 
самостійно здійснити методику вибору, або замовити програмний продукт під своє 
підприємство з урахуванням його особливостей, або придбати ліцензійну версію програми з 
подальшою модернізацією. 

 
Рис. 1. Методика вибору найкращого ІТ-варіанту. 

Джерело: [7, Lukianova, 2003, p. 107]. 
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За допомогою даної методики вибору ІТ-варіанту можливо оцінити витрати 
підприємства на впровадження та використання ІТ-технології, а також провести календарне 
планування введення інновацій. Даний спосіб найбільш безпечний серед інших, оскільки за 
допомогою оцінки можливих ІТ-варіантів можна ймовірніше спрогнозувати успіх реалізації 
ІТ-технології. Якщо результати виявилися очікуваними, то ІТ рекомендується до реалізації. 
Якщо навпаки, то необхідно скоректувати або вимоги до ІТ, або до стратегії інноваційного 
розвитку [7, Lukianova, 2003, p. 108].  

У випадку, коли керівництво вирішує придбати ліцензійну версію програмного 
забезпечення, спочатку потрібно чітко сформувати бажані результати від автоматизованої 
ІС. Наприклад, програмний продукт IC "MIRACLE V" в основному зосереджена на бізнес-
процесах. На українському ринку продаж офіційного програмного забезпечення 
здійснюється в поодиноких випадках, а здебільшого тиражується нелегально. Практично всі 
програми передбачають налаштування під функції окремого підприємства. Проте не кожен 
керівник довіряє цим налаштуванням, тому вирішує замовити програмне забезпечення 
виключно під свою діяльність. 

Застосування інформаційних технологій забезпечить підвищення ефективності 
управління як маркетинговою діяльністю, так і діяльністю підприємства загалом на основі 
спеціалізації праці маркетологів, розробки і застосування сучасних наукових методів та 
засобів планування, організації, обліку, аналізу й контролю діяльності. 

Висновки. Таким чином, можна сказати, що інформаційні технології є ефективним 
інструментом проведення маркетингової діяльності. Керівникам компаній необхідно 
приділяти належну увагу вдосконаленню маркетингових досліджень із застосуванням різних 
програмних інструментаріїв, яких досить багато на інформаційному ринку. За допомогою 
аналізу основних програмних продуктів було досліджено, які програми застосовуються 
підприємствами швейної промисловості, а які варто впровадити. Подальшого дослідження 
потребують питання, пов'язані з визначенням особливостей використання інформаційних 
технологій в маркетинговій діяльності, відповідного інструментарію оцінювання 
ефективності їх застосування підприємствами, які працюють у різних сферах діяльності на 
внутрішньому та/чи на міжнародному ринках. 

 
Cписок використаних джерел: 

[1] Яновский А.М. Информационное обеспечение развития предприятия в условиях 
рыночной экономики / А.М. Яновский // Научно-техническая информация. Серия 1: 
Организация и методика информационной работы. – 1997. – № 3. – С. 16-18. 

[2] Кадемія М.Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: термінолог. словник 
/ М.Ю. Кадемія. – Л.: Вид-во "СПОЛОМ", 2009. – 260 с.  

[3] Бузмаков В.И. Стратегия развития информационной системы управления / В.И. 
Бузмаков, А.М. Мартынович // Корпоративные системы. – 2004. – № 1.– С. 12-18.  

[4] Офіційний сайт Smida [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу: https://smida.gov.ua. 
[5] Офіційний сайт ПАТ "Володарка" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.volodarka.com. 
[6] Офіційний сайт ЗАТ "Ужгородська швейна фабрика" [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: www.ua-parada.com. 
[7] Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних: посібник / В.В. Лук’янова. – К.: 

Академія, 2003. – 341 с. 
References: 

[1] Yanovskyi, A.M. (1997). Informatsiine zabezpechennia rozvytku pidpryiemstva v umovakh 
rynkovoi ekonomiky [Informative providing of development of enterprise in the conditions of 
market economy]. Naukovo-tekhnichna informatsiia. Seriia 1: Orhanizatsiia ta metodyka 
informatsiinoi roboty – Scientific and technical information. Ser. 1: Organization and methodology 
of informative work, 3, 16-18 [in Russian] 



                          ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY, 2017, Issue 2                           
   

113 

[2] Kademiia, M.Yu. (2004). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii navchannia: terminoloh. 
slovnyk [Of Informatively-communication technologies of studies: area terminological dictionary]. 
Lviv: "SPOLOM" [in Ukrainian]. 

[3] Buzmakov, V.I. & Martynovych, A.M. (2004). Stratehiia rozvytku informatsiinoi systemy 
upravlinnia [Strategy of development of management information]. Korporatyvni systemy – 
Corporate systems, 1, 12-18 [in Russian]. 

[4] Ofitsiinyi sait "Smida" [Official site "Smida"]. Retrieved from https://smida.gov.ua [in 
Ukrainian]. 

[5] Ofitsiinyi sait PAT "Volodarka" [Official site of PJSC "Volodarka"]. Retrieved from 
www.volodarka.com [in Ukrainian]. 

[6] Ofitsiinyi sait ZAT "Uzhhorodska shveina fabryka" [Official site of CJSC "Uzhhorod 
sewing factory"]. Retrieved from www.ua-parada.com [in Ukrainian]. 

[7] Lukianova, V.V. (2003). Kompiuternyi analiz danykh: Posibnyk [Computer analysis of 
data: Manual]. Kyiv: Akademiia [in Ukrainian]. 

 
Biography of the authors: 

1. Name: Statkevych Kateryna. 
Academic titles: student. 
Organization: Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine. 
Personal e-mail: statkevych.k@donnu.edu.ua. 
 
2. Name: Yanchuk Tetiana. 
Academic titles: PhD in Economics. 
Organization: Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine. 
Personal e-mail: t.yanchuk@donnu.edu.ua. 



                          ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY, 2017, Issue 2                           
   

114 

UDK: 339.9 (477) 
TENDENCIES OF UKRAINIAN EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT 

AT THE PRESENT-DAY STAGE 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
Аліса Темербек 

 
Анотація. В статті розглядаються тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України на 

сучасному етапі. В статті зазначено, що основними експортними продуктами стає 
продукція АПК, а також зазначено про збільшення частки країн ЄС у загальному 
торговельному обороті. 

Важливою рисою сучасної ситуації в зовнішній торгівлі України є збільшення обсягів 
торгівлі в порівнянні з 2016 роком, причому імпорт зростає більшими темпами, ніж 
експорт, а також на частку товарів припадає 80 % експорту та 90 % імпорту.  

Для мінімізації ризиків, а також зміцнення зовнішньоторговельної безпеки на аграрному 
ринку в Україні запропоновано заходи, які забезпечать умови для підвищення 
конкурентоспроможності продукції АПК, і які не суперечитимуть принципам державної 
підтримки та регулювання аграрного ринку, передбаченим Угодою про асоціацію між 
Україною та ЄС. 

Ключові слова: зовнішня торгівля, зовнішньоекономічні зв’язки, Європейський Союз, 
прямі іноземні інвестиції. 

 
Summary. The article deals with the tendencies of development of foreign trade of Ukraine at 

the present stage. Globalization and the integration of the world economy are two important factors 
that determine the development of the world economy on the border of the 21st century. They will 
continue affecting trade, financial flows, and global environment, and therefore will require a 
search for a dynamic equilibrium at both the international and subnational levels. The article states 
that the main export products are agricultural products, as well as the increase in the share of the 
EU countries in the total trade turnover. 

An important feature of the current situation in Ukraine's foreign trade is the increase in trade 
volumes compared to 2016, imports growing faster than exports, and the share of goods accounts 
for 80 % of exports and 90 % of imports. 

To strengthen the foreign trade security in the agrarian market in Ukraine, it is necessary to 
ensure conditions for increasing the competitiveness of agricultural products, which will not 
contradict the principles of state support and regulation of the agrarian market provided for by the 
Association Agreement between Ukraine and the EU. 

Key words: foreign trade, foreign economic relations, European Union, foreign direct 
investment. 

 
Modern transformations which are taking place in the structure and duration of economic 

cycles require constant theoretical research in the field of anti-cyclical regulation to overcome the 
tendency of cyclical fluctuations deepening while preserving competition as a driving force of a 
market economy. That is why the importance and significance of the aspects of the functioning of 
the international economic system determines the urgency and necessity of studying the main 
drivers of these processes, determining their role and scale of influence on the architecture of the 
trading potential of the global economic system, and also identifying the necessary tools for 
managing these processes both at the supranational level and at the level of national economic 
systems. 
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The problems of the cyclical development of the economy are devoted to the work of many 
foreign scientists, among which should be noted works of J. Keynes, M. Kondratiev, S. Kuznets, 
K. Marx, V. Pareto, A. Pigou, J. Sismond, M. Tugan-Baranovsky, Y. Schumpeter and others. 
Among the works of modern national researchers it is necessary to highlight the works of L. Grinin, 
V. Klinov, A. Korotaev, D. Lukianenko, Y. Stolyarchuk and V. Tsvetkov. The works of such 
national scientists as T. Oriekhova, Y. Makogon, I. Khadzhynov and others are devoted to the 
problems of external trade. 

The purpose of the article is to highlight the main tendencies in the Ukrainian external trade 
generally, and with the EU countries. 

Volume of goods export and services in Ukraine in the first part of 2017 estimated 24962.0 
million USD, import – 25060.6 million USD. In comparison with the first part of 2016 exports 
increased by 20.8 %, imports – by 27.2 %. The negative balance of the external trade balance 
estimated 98.6 million USD (in the first part of 2016 the positive – 950.8 million USD). 

 
Tab. 1. Ukrainian external trade turnover for the first part of 2017 (million USD.) 
 

 
Export Import Balance 

І half of 2016 І half of 2017 І half of 2016 І half of 2017 І half of 2016 І half of 2017 
Total (goods 
and services) 20659.4 24962.0 19708.6 25060.6 950.8 –98.6 

CIS countries 4263.2 5090.6 3911.1 5200.3 352.1 –109.7 
Other world 
countries 16396.2 19871.4 15797.5 19860.3 598.7 11.1 

Incl. EU 7627.6 9365.5 8738.0 10596.2 –1110.4 –1230.7 
Goods 16622.4 20652.0 17349.9 22533.7 –727.5 –1881.7 
CIS countries 2619.7 3263.8 3652.8 4909.7 –1033.1 –1645.9 
Other world 
countries 14002.7 17388.2 13697.1 17624.0 305.6 –235.8 

Incl. EU 6516.6 8217.9 7684.3 9525.8 –1167.7 –1307.9 
Services 4565.0 5003.6 2361.0 2528.4 2204.0 2475.2 
CIS countries 1647.6 1830.3 259.2 290.6 1388.4 1539.7 
Other world 
countries 2917.4 3173.3 2101.8 2237.8 815.6 935.5 

Incl. EU 1438.4 1529.8 1054.9 1071.2 383.5 458.6 
Source: [1]. 

 
In the first half of 2017 exports of goods to the EU countries estimated to 8217.9 million USD 

and increased for 26.1 % (on 1701.3 million USD) in comparison with the first half of 2016, 
import – 9525.8 million USD and increased for 24.0 % (by 1841.5 USD). The negative balance was 
1307.9 million USD (in the first half of 2016, also negative – 1167.7 million USD) (Fig. 1). 

 
Fig. 1 Growth (decrease) in export-import of goods with EU countries (in % to the corresponding period of the 

previous year, cumulation growth).  
Source: [2]. 
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In accordance to the total volume of external trade operations, the part of EU countries in 
comparison with the first half of 2016 in exports 39.8%, in imports – 42.3% (for the first half of 
2016, accordingly 39.2% and 44.3%). 

The largest range of exports to the EU countries were products of the agro-industrial complex 
and the food industry – 32.8 % of the total exports, precious metals and products – 21.0 %, ferrous 
metals and products – 19.9 %, electric and mechanical cars – 14.2 %. 

The largest export deliveries were made to Poland – 15.3 % of total exports to the EU, Italy – 
14.4 %, the Netherlands – 9.4 %, Germany – 8.8 %, Spain – 8.5 %, Hungary – 7.3 %, Romania – 
4.9 %, and the Czech Republic – 4.1 %. 

Contrary to the first half of 2016 the volume of export of goods has increased among the largest 
partner-countries up to the Netherlands by 48.5 %, Spain – by 30.2 %, Italy – by 27.3 %, the Czech 
Republic – by 26.0 %, Poland by 25.9 %, Romania – by 13.7 %, Hungary – by 11.8 % and 
Germany – by 5.3 %. 

The largest import volumes of goods from the EU countries were mechanical and electrical 
machinery – 21.1 % of total imports, chemical products and related industries – 18.3 %, mineral 
products – 15.0 %, land transport vehicles, aircrafts, floating means – 11.2 %, goods of agro-
industrial complex and food industry – 9.5 %. 

The largest import deliveries to the EU countries were made from Germany – 27.6 % of the 
total volume of imports to the EU, Poland – 16.1 %, France – 8.7 %, Italy – 7.1 %, Hungary – 
5.3 %, and Great Britain – 4.1 %. Volume of import of goods against the first half of 2016, among 
the largest partner countries, increased from Germany by 38.4 %, Poland by 29.3 %, France by 
24.7 %, Great Britain by 19.7 %, and Italy by 12.7 %. 

In the first half of 2017 Exports of services to the EU countries counted 1529.8 million USD 
and increased in comparison to the first half of 2016, by 6.4 % (by 91.4 million USD), import – 
1071.2 million USD respectively, and increased by 1.5 % (by 16.3 million USD). The positive 
balance was 458.6 million USD (in the first half of 2016 – 383.5 million USD). 

 
Fig. 2 Growth (decrease) in export-import of services with the EU countries (in % to the corresponding period 

of the previous year, the aggregate sum).  
Source: [2]. 

The part of services which were provided to EU countries decreased in total exports of services 
and 30.6 %; imports decreased and counted to 42.4 % (in the first half of 2016, respectively, 31.5 % 
and 44.7 %). 

The largest exports volumes of transport services to EU countries accounted – 36.4 % of total 
exports of services to the EU countries, the processing of material resources – 25.2 %, 
telecommunications, computer and information – 19.6 % and business – 12.4 %. 

Among the EU countries, the largest volumes of services were provided to Germany – 16.0 % 
of total exports, Great Britain 15.9 %, Poland 8.2 %, Cyprus 7.9 %, and the Netherlands 4.9 %. 

In comparison to the first half of 2016 the volume of exports of services among EU partner 
countries increased to 92.9 % in Spain, by 26.1 % in Denmark, by 26.0 % in Hungary and by 7.5 % 
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in Great Britain. Instead, its volumes decreased to Bulgaria 3 times, Sweden – by 43.2 %, and 
Cyprus – 5.2 %. 

The largest part in total imports of services from the EU countries was transport services – 
25.9 % of total imports of services in the EU countries, business – 14.2 %, services related to 
financial activities – 11.9 %, royalties and other services related to the use of intellectual property – 
11.4 % and services related to travel – 10.5 %. 

Among the EU countries, the largest volumes of services were received from Great Britain – 
19.8 % of the total volume of imports of services from the EU countries, Germany – 13.6 %, 
Cyprus – 8.0 %. 

On the contrary to the first half of 2016 the volume of imports of services from Luxemburg 
increased in15 times, the Czech Republic – by 67.4 %, Estonia – by 60.5 %, Austria – by 28.2 %, 
and Germany – by 11.3 %. At the same time, the volume of services received from Cyprus 
decreased by 33.5 %, France – by 19.7 % and Great Britain – by 17.2 %. 

In the first half of 2017 in the economy of Ukraine, investors of EU countries have invested 
597.3 million USD of direct investments (equity), accounting for 84 % of total revenues in Ukraine. 

In the first half of 2017, which counted 87.1 % of total direct investment income from the EU 
countries, Cyprus owns 287.1 million USD, the United Kingdom – 160.1 million USD and the 
Netherlands – 73.0 million USD. 

Volume of direct investments (share capital) to the Ukrainian economy from EU countries on 
July 1, 2017 amounted to 27.4 billion USD, which is 70.3 % of their total volume. 

The volume of direct investments (share capital) earned by Ukrainian resident’s enterprises in 
the economy of the EU countries in the first half of 2017 amounted to $ 1.1 million, or 11.4 % of 
the total revenues from Ukraine. 

The largest volumes of direct investment inflows in the first half of 2017. Ukrainian enterprises 
carried out in Hungary, the Czech Republic and Germany. 

Volume of direct investments (share capital) from Ukraine to the economy of the EU countries 
as of July 1, 2017 amounted to 6.1 billion USD, which is 96.1 % of their total volume. 

Conclusions. Thus, we can draw a conclusion that external trade plays an important role in the 
Ukrainian economy. According to the data of 2016, the total exports of goods from Ukraine 
amounted to about 80 %, the remaining 20 % accounted for services. The tendency of the last 5 
years is to reduce revenues from exports of goods while reducing the export of agricultural 
products. However, despite the general negative trend, exports of non-agricultural products are 
decreasing in much faster tempus than agrarian, while in 2016, exports of agricultural products are 
increasing. A similar trend has been preserved in 2017. 

To strengthen the foreign trade security in the agrarian market in Ukraine, it is necessary to 
ensure conditions for increasing the competitiveness of agricultural products, which will not 
contradict the principles of state support and regulation of the agrarian market provided for by the 
Association Agreement between Ukraine and the EU. Efforts should focus on: 

– accelerating the implementation of European and international standards of safety and quality 
of food products (HACCP, ISO, EN, Codex Alimentarius) in the field of agro-industrial production; 

– development of a system for monitoring foreign trade operations with the countries of the 
world as a mechanism for rapid response to market conditions; 

– encouraging rural co-operative movement, aimed at joint economic activities by separate 
households, which will reduce the cost of production and sale of agricultural products. 
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ГЕНЕЗИС ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГОВОЇ 
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Ксенія Барковська 

 
GENESIS OF LEGAL REGULATION OF LEASING ACTIVITIY IN 

UKRAINE 
Kseniia Barkovska 

 
Анотація. Стаття присвячена генезису правового регулювання лізингової діяльності в 

Україні. Метою даного дослідження є уточнення етапів становлення та розвитку 
законодавства про лізингову діяльність в Україні; встановлення шляхів удосконалення 
вітчизняного законодавства в цій сфері. 

В статті проведено дослідження становлення та розвитку законодавства про 
лізингову діяльність в Україні; проаналізовано її сучасний стан. Визначено періодизацію 
законодавства України у сфері регулювання лізингової діяльності, а саме виділено і 
охарактеризовано етапи становлення та шляхи подальшого розвитку і удосконалення 
законодавства. 

Ключові слова: лізинг, лізингова діяльність, лізингові правовідносини, фінансовий лізинг, 
періодизація, етапи. 

 
Summary. The article is devoted to the genesis of legal regulation of leasing activity in 

Ukraine. The purpose of this research is to clarify the periods of formation and development of 
legislation on leasing activities in Ukraine, the establishment of ways to improve domestic 
legislation in this area. 

Formation and development of leasing activities in Ukraine were researched and its modern 
state was analyzed. The periodization of Ukrainian legislation in the sphere of regulation of leasing 
activity was determined. Seven formative stages and further development of Ukrainian legislation of 
leasing were allocated. Features of each stage were identified. 

It has been established that, for today the executive branch and the legislative branch of 
Ukraine are interested in the revision of the legislation in the field of leasing. At the present stage 
there is a positive trend towards updating approaches to the legislative regulation of leasing 
activities.  

The issue of agreeing among themselves a special law in the sphere of leasing legal relation 
and codified acts was considered. The problem of correlation between civil law and economic and 
legal approaches to regulating leasing activities was investigated and ways to solve the above 
problems were proposed. 

Ways of development of national legislation to regulate leasing activity and directions of 
further improvement of legal regulation of leasing activity in Ukraine were established.  

Key words: leasing, leasing activity, leasing legal relations, financial leasing, periodization, 
stages. 

 
Актуальність теми дослідження. Становлення та розвиток законодавства України, яке 

регулює лізингову діяльність, є дуже складним та вагомим процесом, який повинен 
розглядатися не тільки в правовому, але й в історичному та соціально-економічному 
аспектах. Дане питання є завжди актуальним, так як законодавство знаходиться у постійній 
динаміці, законодавець шукає шляхи вдосконалення нормативно-правових актів та 
приведення їх до світових стандартів. Проте аналіз чинного законодавства України, яке 
визначає правові та економічні засади лізингу, а також наукової літератури свідчить про 
недосконалість і неузгодженість правових норм у цій сфері. Дослідженням питань правового 
регулювання лізингу в Україні займалось багато науковців, а саме В.П. Барбара та 
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А.О. Грабовська [1, Barbara, Grabovska, 2014, p. 42-48], Т.І. Галецька [2, Galetska, 2010, p.390-
397], В.Т. Другова [3, Drugova, 2012, p. 113-120], О.М. Іваницька [4, Ivanitskaya, Gadiyak, 
2013], В.С. Малишко [5, Malyshko, 2015, p. 121-124], Д.С. Січко [6, Sichko,2015] та інші. Втім 
динамічний характер процесу правового регулювання лізингу зумовлює до подальшого 
розгляду даної проблематики з урахуванням раніше напрацьованих у цій сфері результатів 
досліджень та сучасних вимог ринку лізингу. 

Метою статті є уточнення етапів становлення та розвитку законодавства про лізингову 
діяльність в Україні; визначення шляхів подальшого удосконалення вітчизняного 
законодавства в цій сфері. 

Основний текст. Для українського правового поля інститут лізингу є досить молодим і 
тому не може похвалитися зрілістю у єдності правового регулювання [7]. Саме з розробкою 
законодавства про лізинг пов’язане становлення самого інституту лізингу в Україні [4, 
Ivanitskaya, Gadiyak, 2013]. 

У науковій літературі відображені різні погляди щодо періодів (етапів) становлення та 
розвитку лізингу в Україні і законодавства у цій сфері. Так, Т.І. Галецька зазначає, що 
становлення та розвиток лізингу і паралельно з ним законодавства у сфері лізингової 
діяльності відбувалося у три етапи. Перший етап (1991-1996 роки) – розвиток лізингового 
бізнесу, проте на даному етапі спеціальне законодавство у сфері регулювання лізингу тільки 
розроблялося; другий етап (1997-2002 роки) – формування ринку лізингових послуг, даному 
етапу притаманне прийняття низки спеціальних законодавчих актів у цій сфері; третій етап 
(2003-2010 роки) – розвиток лізингових відносин та законодавства України у сфері 
лізингової діяльності [2, Galetska, 2010, p. 391-392]. В свою чергу В.Т. Другова виділяє п’ять 
основних етапів розвитку вітчизняного ринку лізингу. Перший етап (1991-1996 роки) – 
характеризується зародженням лізингових відносин в Україні; другий етап (1997-2003 роки) 
– період формування вітчизняного законодавства в галузі лізингу; третій етап (2004 рік – 
перше півріччя 2008 року) – це період стрімкого зростання вітчизняного ринку лізингу; 
четвертий етап (друге півріччя 2008 року – 2009 рік) – кризовий період розвитку 
вітчизняного ринку лізингу; п’ятий етап (2010-2012 роки) – післякризове відновлення ринку 
лізингу в Україні [3, Drugova, 2012, p. 113-118]. О.М. Іваницька також виділяє п’ять періодів 
становлення та розвитку лізингового бізнесу на території України: кінець радянського 
періоду (1989-1990 роки); період становлення лізингу (1991-1996 роки); період формування 
ринку (1997-2002 роки); період активізації розвитку відносин (2003-2008 роки); період 
стабілізації (2009-2013 роки) [4, Ivanitskaya, Gadiyak, 2013]. Отже, сьогодні в науці має місце 
виокремлення різних етапів (періодів) становлення та розвитку законодавства про лізингову 
діяльність, втім кожен із зазначених етапів потребує подальшої додаткової аргументації, 
характеристики та систематизації. 

Для України лізинг є абсолютно новим економічним і правовим явищем. Законодавство 
та система господарювання в Радянському Союзі не передбачали використання лізингових 
відносин і відповідних їм механізмів. Лізингові операції використовувалися лише у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності [8, Cherneha, 2013, p. 185]. Проте, процес зародження 
лізингу та формування законодавчої бази у сфері регулювання лізингової діяльності саме в 
Україні почався у кінці 80-х років і триває до цього часу. На підставі проведених наукових 
досліджень умовно можна виділити наступні сім етапів (періодів). 

Перший етап (1989-1990 рр.) – становлення інституту лізингу. Становлення та розвиток 
лізингових послуг відбувалися в складних умовах перехідного періоду. З 1989 року 
розпочався процес роздержавлення державного та комунального майна. Як результат 
переходу на орендні форми господарювання почалося активне застосування лізингових 
операцій. В оренду здавалися цілісні майнові комплекси та їх виробничі фонди із наступним 
правом викупу [8, Cherneha, 2013, p. 185]. На той період часу не було спеціального 
законодавства, що регулювало б лізингові відносини. Правове регулювання лізингової 
діяльності здійснювалося положеннями Цивільного кодексу УРСР про майновий найм (глава 
25 Кодексу, статті 256-276) [9]. 



                          ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY, 2017, Issue 2                           
   

121 

Другий етап (1991-1996 рр.) – перші кроки до формування законодавства України у 
сфері регулювання лізингової діяльності. У 1991 році був прийнятий Закон УРСР "Про банки 
і банківську діяльність" [10]. Даний Закон був першим законодавчим актом, у якому було 
застосовано термін "лізинг". Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 3 Закону банкам дозволялося 
проводити операції з придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в 
оренду (лізинг).  

У 1994 році був прийнятий Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" 
[11], яким були введені такі поняття, як лізингова (орендна) операція (п. 1.18 ст. 1 Закону), 
оперативний лізинг (п. 1.18.1 ст. 1 Закону), фінансовий лізинг (п. 1.18.2 ст. 1 Закону), 
зворотний лізинг (1.18.3 ст. 1 Закону), визначено порядок оподаткування операцій лізингу 
(п. 7.9.6 ст. 7 Закону) тощо. 1996 рік знаменується прийняттям Основного Закону України – 
Конституції України [12], яким підкреслюється значущість даного етапу для України в 
цілому, адже саме у 1996 році країна здобула Конституцію і національну валюту. 

Третій етап (1997-2002 рр.) – створення спеціальної законодавчої бази України щодо 
регулювання лізингової діяльності. На цьому етапі була прийнята значна кількість 
спеціальних законодавчих актів у цій сфері. Лізингові відносини в Україні набули свого 
легального статусу в 1997 році із прийняттям Закону України "Про лізинг" [13]. Незважаючи 
на те, що цей законодавчий акт був спрямований на врегулювання лізингових відносин у 
країні і максимальне наближення їх до міжнародних стандартів, він фактично 
унеможливлював розвиток фінансового лізингу в Україні. Можна визначити такі сумнівні 
положення цього Закону: лізинг визначався як підприємницька діяльність, яка спрямована на 
інвестування (ч. 1 ст. 1 Закону); лізингоодержувачем міг виступати лише суб’єкт 
підприємницької діяльності (ст. 3 Закону); віднесення лізингу до фінансового або 
оперативного залежно від співвідношення строку договору лізингу та строку амортизації 
предмета лізингу (ст. 4 Закону); обов’язковість переходу у власність лізингоодержувача 
предмета договору фінансового лізингу після закінчення строку договору (п. 1 ч. 1 ст. 4 
Закону); надмірна кількість істотних умов договору лізингу (ч. 1 ст. 7 Закону) тощо [3, 
Drugova, 2012, p. 114]. 

У 2000 році був прийнятий новий Закон України "Про банки і банківську діяльність" 
[14], в якому надається загальне юридичне трактування кредитних операцій, до яких 
відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 49 Закону відноситься і лізинг.  

З метою створення в Україні правових основ для захисту інтересів споживачів 
фінансових послуг, діяльності і розвитку конкурентоспроможного ринку фінансових послуг, 
а також проведення єдиної державної політики у фінансовому секторі у 2001 році прийнято 
Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг". 
В даному Законі розкривається поняття "фінансовий лізинг", який віднесено до фінансових 
послуг (п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону) [15]. 

У цей період банківські установи зіткнулися з низкою обмежень Національного банку 
України щодо здійснення ними лізингових операцій, проблемним поверненням наданих у 
позику коштів, складнощами управління лізинговим майном, в результаті чого вони почали 
засновувати дочірні лізингові компанії [4, Ivanitskaya, Gadiyak, 2013]. 

Четвертий етап (2003-2008 рр.) – подальші кроки до оновлення, поглиблення і 
розширення законодавства України у сфері правового регулювання лізингової діяльності. 
2003 рік був ознаменований прийняттям Цивільного (далі – ЦК України) [16] та 
Господарського (далі – ГК України) [17] кодексів України. Так в ЦК України, на відміну від 
ЦК УРСР 1963 року, договір лізингу входить до системи цивільно-правових договорів і 
становить різновид договору найму (параграф 6,статті 806-809 глави 58) .В свою чергу в ГК 
України лізинг розглядається як господарська діяльність, яка спрямована на інвестування 
власних чи залучених фінансових коштів (ст. 292). 

На цьому ж етапі у 2003 році був прийнятий спеціальний Закон України "Про 
фінансовий лізинг" (нова редакція Закону України "Про лізинг"), який визначив загальні 
правові та економічні засади фінансового лізингу [18]. Проведений аналіз основного 
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законодавчого акта в сфері лізингу дозволяє виділити такі позитивні зміни в ньому: 
скорочення кількості істотних умов укладення договору лізингу з чотирнадцяти до трьох 
(предмет лізингу, розмір лізингових платежів і строк, на який лізингоодержувачеві надається 
право користуватися предметом лізингу) (ч. 2 ст. 6 Закону); скасування залежності терміну 
дії договору фінансового лізингу від ступеня амортизації об’єкта лізингу (ч. 2 ст. 1 Закону); 
скасування норми, що лізингоодержувачем може бути лише суб’єкт підприємницької 
діяльності (ст. 4 Закону) тощо. 

Внаслідок прийняття нового Закону України "Про фінансовий лізинг" втратив чинність 
Закон України "Про лізинг". Старим Законом, як зазначалося раніше, було врегульовано 
відносини не тільки у сфері фінансового лізингу, а й оперативного лізингу. Спеціального 
закону про оперативний лізинг на сьогодні взагалі не існує, тому оперативний лізинг 
регулюється положеннями ЦК, ГК України, а також прийнятими 2 грудня 2010 року 
положеннями Податкового кодексу України [19]. 

На думку В.Т. Другової, у Законі Україні "Про фінансовий лізинг" у визначенні договору 
фінансового лізингу немає жодної якісної ознаки, яка є характерною лише для цього виду 
лізингу і не може бути використаною для характеристики оперативного лізингу. Лише 
вимога стосовно мінімального терміну договору фінансового лізингу (не менше ніж один 
рік) може слугувати відмінністю. Однак у загальному цей законодавчий акт можна оцінити 
як такий, що не створює суттєвих перешкод для розвитку лізингових відносин у країні [3, 
Drugova, 2012, p. 115]. 

У 2006 році Україна приєдналася до Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий 
лізинг [20], яка регулює операції проведення фінансового лізингу (ст. 1 Конвенції). 

Цей період закінчується світовою фінансовою кризою 2008 року, яка спричинила 
занепад у багатьох галузях економіки. Зокрема, спостерігалось скорочення темпів росту 
лізингового ринку у зв’язку з кризовими явищами на фінансових ринках та в економіці, 
погіршенням доступу до кредитних ресурсів (що є основним джерелом фінансування 
лізингових операцій), падінням платоспроможності підприємств, призупиненням реалізації 
інвестиційних проектів [4, Ivanitskaya, Gadiyak, 2013].  

П’ятий етап (2009-2013 рр.) – післякризова "відлига" у сфері лізингової діяльності, який 
характеризується поступовим відновленням лізингової діяльності в Україні, а самі лізингові 
компанії набагато активніше почали пропонувати юридичним особам різноманітні програми 
лізингу [4, Ivanitskaya, Gadiyak, 2013]. 

У 2013 році втратив чинність Закон України "Про оподаткування прибутку 
підприємств". Раніше відображені у цьому Законі положення про лізинг, було врегульовано в 
прийнятому в 2010 році Податковому кодексі України (далі – ПК України), яким було 
усунуто основні розбіжності в питаннях оподаткування лізингових операцій, що, безумовно, 
вплинуло на зростання кількісних і вартісних показників лізингової діяльності в країні [3, 
Drugova, 2012, p. 118]. 

Шостий етап (2014-2015 рр.) – фінансово-економічна криза в Україні, яка призвела до 
тяжких наслідків (падіння національної валюти, підвищення курсу іноземної валюти, 
підвищення цін тощо) та впливає на належне функціонування ринку фінансових послуг, у 
тому числі безпосередньо на розвиток лізингової діяльності в Україні. 

Так, наприклад, комерційні лізингові компанії з початку 2014 року перебувають у досить 
скрутному стані: з однієї сторони різко скоротилися обсяги кредитування лізингових 
договорів комерційними банками, з іншої сторони впав попит з боку підприємств реального 
сектора економіки. У кризовий період на лізинговому ринку України діють дві протилежні 
тенденції. Одна з них спрямована у бік зниження обсягів і темпів росту лізингових послуг в 
умовах різкого зниження обсягів кредитування з боку комерційних банків. Вона діє у 
відношенні комерційних лізингових компаній. Інша тенденція – зростання ринку лізингових 
послуг у частині, яку займають державні лізингові компанії [21, Mashlyakevich, 2014]. 

Сьомий етап (2016 і по теперішній час) – "відродження" вітчизняного ринку лізингу. 
Індустрія лізингу показала стійке зростання після дворічного спаду 2014-2015 років. Проте, 
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застарілість нормативної бази перешкоджає розвитку ринку лізингу в Україні [22]. Так, 
основний законодавчий акт в сфері регулювання лізингових відносин – Закон України "Про 
фінансовий лізинг", діє в редакції 2004 року.  

З метою оновлення правового регулювання лізингу на розгляд до Верховної Ради 
України було внесено та схвалено розпорядженням Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, проект Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо фінансового лізингу" [23]. Даним 
проектом вносяться зміни до ГК України та ЦК України у частині правового регулювання 
договірних аспектів лізингових відносин.  

Значна частина внесених проектом змін стосується Закону України "Про фінансовий 
лізинг". Відповідним положенням проекту запропоновано нове визначення договору 
фінансового лізингу, яке за своєю суттю дублюватиме закріплене у ЦК України поняття 
договору лізингу. Також, у проекті відображено зміни щодо предмета (об’єкта) лізингу, 
сублізингу, права власності на предмет лізингу тощо. Крім того, Закон України "Про 
фінансовий лізинг" доповнюється новими положеннями щодо здійснення державного 
регулювання послуг з фінансового лізингу відповідно до Закону України "Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг". 

Разом з цим, на розгляді у Верховній Раді України знаходиться проект Закону України 
"Про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг" щодо фінансового лізингу" [24]. Метою даного проекту є 
виключення фінансового лізингу з переліку фінансових послуг.  

Слід звернути увагу на те, що у 2017 році державою заплановано фінансову підтримку 
заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу відповідно до п. 6 ч. 1 
ст. 14 Закону України "Про державний бюджет України на 2017 рік" [25]. 

Отже, становлення та розвиток лізингу та законодавства України у сфері регулювання 
лізингової діяльності можна умовно поділити на сім етапів. Перший етап (1989-1990 рр.) – 
становлення інституту лізингу. На даному етапі правове регулювання лізингу здійснювалося 
положенням Цивільного кодексу УРСР про майновий найм. Другий етап (1991-1996 рр.) – 
перші кроки до формування законодавства України у сфері регулювання лізингової 
діяльності. Вперше на законодавчому рівні закріплено термін "лізинг", а саме в Законі УРСР 
"Про банки і банківську діяльність". Прийнятим на даному етапі Законом України "Про 
оподаткування прибутку підприємств" вперше законодавчо визначено поняття лізингової 
(орендної) операції, оперативного лізингу, фінансового лізингу тощо. Третій етап (1997-
2002 рр.) – створення спеціальної законодавчої бази України з регулювання лізингової 
діяльності. Даний етап характеризується розширенням законодавчої бази у сфері 
регулювання лізингу. Законодавцем глибше розглядається сутність лізингу як економіко-
правової категорії. На цьому етапі прийнято новий Закон України "Про банки і банківську 
діяльність" та Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг", у розумінні яких лізинг розглядається як фінансова послуга та кредитна 
операція. Значною подією є прийняття Закону України "Про лізинг". Четвертий етап (2003-
2008 рр.) – подальші кроки до оновлення, поглиблення і розширення законодавства України 
у сфері правового регулювання лізингової діяльності. Знаменний етап в історії сучасного 
лізингу, так як саме у цей період було прийнято чинні на сьогоднішній день ЦК України, ГК 
України та Закон України "Про фінансової лізинг". П’ятий етап (2009-2013 рр.) – 
післякризова "відлига" у сфері лізингової діяльності. На даному етапі прийнято ПК України, 
яким врегульовується питання оподаткування операцій фінансового та оперативного лізингу. 
Шостий етап (2014-2015 рр.) – фінансово-економічна криза в Україні, яка вплинула на 
належне функціонування ринку фінансових послуг, у тому числі лізингу, а також 
безпосередньо на розвиток лізингової діяльності в Україні. Сьомий етап (2016 рік і по 
теперішній час) – "відродження" вітчизняного ринку лізингу. Цей етап характеризується 
внесенням на розгляд Верховної Ради України проектів законів щодо змін до існуючих 
нормативно-правових актів у сфері регулювання лізингу, що свідчить про зацікавленість 
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органів виконавчої та законодавчої влади України в оновлені підходів правового 
регулювання лізингової діяльності.  

Становлення законодавства України про лізингову діяльність, з однієї сторони, сприяло 
створенню дієвого механізму правового регулювання лізингових відносин та фактичному 
функціонуванню ринку лізингу в Україні. Проте, з іншої сторони, незважаючи на 
позитивний характер та прогресивність прийнятих норм, чинне законодавство України про 
лізингову діяльність не є досконалим.  

Аналіз нормативно-правових актів свідчить про те, що норми спеціального закону у 
сфері регулювання лізингових правовідносин (Закону України "Про фінансовий лізинг") та 
кодифікованих актів (ГК України та ЦК України) не узгоджені між собою. Крім того, 
законодавець не виявив належної послідовності в розмежуванні сфер дії ГК України та ЦК 
України [26, Mamutov, Znamensky, Kuzmina, Titova, 2006, p. 5-16]. 

Прикладом розсудливого підходу до вирішення питання про розмежування сфер дії 
цивільного та господарського законодавства є наказ Міністерства юстиції України від 2 
червня 2004р., № 43/5 "Класифікатор галузей законодавства України" [27]. Слід враховувати 
те, що у цьому Класифікаторі поряд з розділом "Цивільне законодавство" виділений 
спеціальний розділ "Господарське законодавство. Підприємства та підприємницька 
діяльність". Відповідь на питання щодо співвідношення та застосування норм ЦК України та 
ГК України надано у п. 1 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 
07.04.2008 року "Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та 
Господарського кодексів України" [28], у якому зазначено, що відповідно до ч. 1 ст. 1 ЦК 
України цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини 
(цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій 
самостійності їх учасників. Згідно з ч. 2 ст. 9 ЦК України законом можуть бути передбачені 
особливості регулювання майнових відносин, які позначаються тут як майнові відносини у 
сфері господарювання. Відповідно до ч. 1 ст. 4 ГК України не є предметом регулювання 
цього Кодексу, зокрема, майнові та особисті немайнові відносини, що регулюються ЦК 
України, при цьому відповідно до ч. 1 ст. 4 ГК України особливості регулювання майнових 
відносин суб'єктів господарювання визначаються цим Кодексом. Тому спеціальні норми ГК 
України, які встановлюють особливості регулювання майнових відносин суб'єктів 
господарювання, підлягають переважному застосуванню перед тими нормами ЦК України, 
які містять відповідне загальне регулювання. У разі, якщо норми ГК України не містять 
особливостей регулювання майнових відносин суб'єктів господарювання, а встановлюють 
загальні правила, які не узгоджуються із відповідними правилами ЦК України, слід 
застосовувати правила, встановлені ЦК України. 

Аналізуючи чинне законодавство України можна дійти наступних висновків. Відповідно 
до Закону України "Про фінансовий лізинг", лізинг – це вид цивільно-правових відносин, що 
виникають з договору фінансового лізингу (ч. 1 ст. 1 Закону). Статтею 2 Закону визначено, 
що відносини, які виникають у зв'язку з договором фінансового лізингу, регулюються 
відповідними нормами ЦК України з урахуванням особливостей, що встановлюються цим 
Законом. Положення ЦК України встановлюють правовий режим лізингу як окремого виду 
договірних зобов’язальних відносин. В той час, як ГК України встановлює правовий режим 
лізингу як господарської діяльності (ч. 1 ст. 292 Кодексу), так як вона здійснюється для 
досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку (ч. 2 ст. 3 
ГК України). У ч. 7 ст. 292 ГК України зазначено, що правове регулювання лізингу 
здійснюється відповідно до цього Кодексу та інших законів, тобто норма має відсильний 
характер до вищезазначених нормативно-правових актів, які, як було встановлено, фактично 
мають цивільно-правовий характер та предметом регулювання яких, в першу чергу, є саме 
лізингові договірні відносини.  

Як влучно зауважує І.Б. Шицький, якщо лізинг визначений як підприємницька 
діяльність, то види лізингу (фінансовий і оперативний), а також його форми (зворотний, 
пайовий, міжнародний) визначаються як договори лізингу. Зрозуміло, що коли загальне 
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поняття "лізинг" визначається як підприємницька діяльність, то його види не можуть 
визначатися як договори лізингу, оскільки лізинг, визначений як підприємницька діяльність, 
не є договором, а лише опосередковується ним [1, Barbara, Grabovska, 2014, p. 43].  

Отже, основна проблема співвідношення цивільно-правового та господарсько-правового 
підходів щодо регулювання лізингової діяльності полягає у тому, що ЦК України 
обмежується регулюванням лізингу як виду зобов’язальних договірних відносин, а ГК 
України встановлює комплексне регулювання лізингу як виду господарської діяльності [29, 
Ivanenko]. 

Безумовно, розбіжності між визначеннями одного й того самого поняття у 
кодифікованих актах – ЦК і ГК України, а також неточності у формулюванні самих правових 
дефініцій негативно позначаються на ефективності правового регулювання лізингу, і це 
питання потребує якнайшвидшого узгодження [1, Barbara, Grabovska, 2014, p. 43]. 

Проведений аналіз ЦК України та Закону України "Про фінансовий лізинг" свідчить, що 
дані нормативно-правові акти регулюють лізингові договірні зобов’язальні відносини (статті 
806-809 параграф 6 глави 58 ЦК України), які мають цивільно-правовий характер (ч. 1 ст. 1 
Закону). В той час як лізинг є не просто договором, а видом господарської (підприємницької) 
діяльності, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів (ч. 1 
ст. 292 ГК України), а фактичною підставою виникнення таких правовідносин є договір. ГК 
України хоч і визначає лізинг як вид саме господарської діяльності, проте не регулює її 
належним чином. Отже, проблему недостатнього правового регулювання лізингової 
діяльності можна вирішити шляхом: 1) доповнення ГК України відповідними положеннями 
щодо регулювання лізингової діяльності між її суб’єктами, їх правовий статус тощо; 
2) закріплення у ГК України норми щодо узгодження законодавчих актів, таких як Закон 
України "Про фінансовий лізинг", ГК України та ЦК України, відповідно до якої за ЦК 
України та Законом України "Про фінансовий лізинг" залишити правовий режим щодо 
врегулювання договірних відносин лізингу, а за ГК України закріпити господарсько-правове 
регулювання лізингових відносин, які виникають саме в процесі організації та здійснення 
господарської діяльності. 

Висновки. За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. 
На підставі аналізу наукової літератури, законодавчих актів сучасної України та Української 
РСР, з урахуванням історичного аспекту становлення інституту лізингу на території України, 
уточнено етапи становлення та розвитку законодавства про лізингову діяльність. Кожен з 
визначених етапів являє собою сходинку розвитку і прагнення до вдосконалення 
законодавства України в сфері лізингової діяльності. На сучасному етапі спостерігається 
тенденція до оновлення підходів правового регулювання лізингу. 

Визначено шляхи подальшого розвитку та удосконалення вітчизняного законодавства у 
сфері правового регулювання лізингової діяльності, зокрема, доповнення ГК України 
відповідними положеннями щодо правового регулювання лізингової діяльності та 
закріплення у ГК Україні норми щодо узгодження законодавчих актів, а саме Закону України 
"Про фінансовий лізинг", ГК України та ЦК України, відповідно до якої за ЦК України та 
Законом України "Про фінансовий лізинг" залишити правовий режим щодо врегулювання 
договірних відносин лізингу, а за ГК України закріпити господарсько-правове регулювання 
лізингових відносин, які виникають саме в процесі організації та здійснення господарської 
діяльності. 
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 

НАСИЛЬСТВО В СІМ'Ї ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ЩОДО ДІТЕЙ  
Ольга Беспаль 

 
PROBLEMS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR DIVERSITY IN 

THE FAMILY AGAINST LIFE AND HEALTH ON CHILDREN 
Olha Bespal 

 
Анотація. Стаття присвячена проблемним питанням кримінальної відповідальності за 

вчинення насильницьких злочинів у сфері сімейних відносин, що посягають на життя та 
здоров'я дітей. Метою даної статті є дослідження чинного кримінального законодавства 
України в питанні відповідальності за насильство в сім'ї проти життя та здоров'я щодо 
дітей та внесення пропозицій щодо його вдосконалення. 

В статті розглянуто окремі норми Сімейного кодексу України, Кримінального 
процесуального кодексу України щодо змісту понять "дитина", "малолітній", 
"неповнолітній", а також невідповідність деяких положень вказаних законодавчих актів 
один одному та внесено пропозиції щодо уніфікації даних понять. Проаналізовані деякі 
статті, передбачені Кримінальним кодексом України, на предмет кримінально-правової 
охорони малолітніх та неповнолітніх від злочинів, які можуть бути вчинені на ґрунті 
сімейних відносин. За результатами проведеного дослідження розроблено низку 
рекомендацій щодо внесення змін до законодавства. 

Ключові слова: кримінальна відповідальність, насильство в сім'ї, діти, малолітні, 
неповнолітні, життя, здоров'я. 

 
Summary. The article is devoted to problematic issues of criminal responsibility for violent 

crimes in the sphere of family relations, which encroach on the life and health of children. The 
purpose of this article is to study the current criminal legislation of Ukraine on the issue of 
responsibility for domestic violence against life and health in relation to children and making 
suggestions for its improvement. The article deals with the separate rules of the Family Code of 
Ukraine, the Criminal Procedural Code of Ukraine regarding the content of the concepts of "child", 
" juvenile", "minor", as well as non-compliance of certain provisions of the said legislative acts 
with each other and suggestions for unification of these concepts. Some articles, envisaged by the 
Criminal Code of Ukraine, are analyzed for the criminal law protection of minors and minors from 
crimes that may be committed on the basis of family relations. According to the results of the study, 
a number of recommendations for amending the legislation were developed.  

Key words: criminal responsibility, domestic violence, children, juvenile, minors, life and 
health. 

 
Актуальність теми дослідження. Відповідно до ст. 51 Конституції України сім'я, 

дитинство, материнство і батьківство охороняються державою [1]. Однак, сім’я не завжди і 
не скрізь забезпечує дітям належні умови для їх фізичного і морального розвитку, й нерідко 
самі батьки або особи, що їх замінюють є суб’єктами злочинів, перш за все, проти життя і 
здоров'я дітей. Тому, незважаючи на гарантований Основним Законом України захист 
дитинства, в Україні гостро стоїть проблема сімейного насильства щодо дітей. 

За даними офіційної статистики Генеральної прокуратури України за 2015 рік 119 дітей 
стали жертвами від насильства в сім'ї, в 2016 році – 157 дітей [2]. Причому, необхідно 
пам’ятати, що дані показники є значно більшими, оскільки насильство в сім'ї має високий 
рівень латентності, тому що сімейне життя та проблеми, які виникають на ґрунті сімейних 
відносин, ретельно приховуються, і тому багато випадків застосування сімейного насильства 
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щодо дітей залишаються поза увагою правоохоронних органів та не входять до офіційних 
статистичних даних. 

Враховуючи гостроту проблеми та наслідки, до яких можуть призвести насильницькі 
посягання на життя та здоров'я дітей у сфері сімейних відносин (негативний вплив на 
фізичний та психічний розвиток дітей, доведення до самогубств, збільшення кількості 
безпритульних дітей, дитячої проституції тощо), постала необхідність боротьби та протидії з 
даним видом насильства кримінально-правовими засобами. 

Стан дослідження. В науці кримінального права та кримінології проблемі сімейного 
насильства та насильства щодо дітей зокрема, були присвячені наукові роботи багатьох 
вітчизняних вчених (О.І. Белової, А.Б. Благої, В.М. Бондаровської, В.В. Вітвіцької, 
Б.М. Головкіна, Т.В. Журавель, С.Г. Киренка, О.О. Кочемировської, Л.В. Крижної, 
Ю.М. Крупки, Л.В. Левицької, М.П. Мишляєва, Ю.Л. Приколотіної, Г.О. Христової, 
Л.В. Самарай, М.Ю. Самченко, Н.С. Юзікової та ін.). 

Мета статті. Дослідження чинного кримінального законодавства України щодо 
відповідальності за насильство в сім'ї проти життя та здоров'я щодо дітей та внесення 
пропозицій відносно його вдосконалення. 

Основна частина. Відповідно до ст. 15 Закону України "Про попередження насильства в 
сім'ї", члени сім'ї, які вчинили насильство в сім'ї, несуть кримінальну, адміністративну чи 
цивільно-правову відповідальність відповідно до закону [3].  

Кримінальний кодекс України (далі – КК України) визначає злочини, які передбачають 
відповідальність за різні прояви сімейного насильства щодо дітей. В науці кримінального 
права вчені пропонують класифікувати злочини, які передбачають жорстоке поводження з 
дитиною, умовно на три групи: до першої групи належать склади злочинів, які можуть бути 
скоєні стосовно будь-яких осіб, у тому числі по відношенню до дітей; до другої групи 
належать склади злочинів, вчинення яких по відношенню до неповнолітнього або 
малолітнього визначено законодавством як кваліфікуюча обставина, що тягне за собою 
більш суворе покарання, передбачене частинами другими, третіми тощо відповідних статей 
Кримінального кодексу України; третю групу становлять злочини, які можуть бути скоєні 
тільки по відношенню до дитини, оскільки потерпілою від таких злочинів може виступати 
тільки дитина, що передбачено їх основних складом [4, Akhtyrska, 2010, p. 20-21]. 

Враховуючи запропоновану Г.О. Христовою класифікацію злочинів на три групи, увагу 
буде зосереджено на тих злочинах, які посягають на життя та здоров'я дітей у сфері сімейних 
відносин. Тож, пропонуємо до першої групи віднести наступні злочини: 1) умисне тяжке 
тілесне ушкодження (ст. 121); 2) умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122); 
3) умисне легке тілесне ушкодження (ст. 125); 4) побої і мордування (ст. 126); 5) катування 
(ст. 127); 6) погроза вбивством (ст. 129). 

До другої групи віднести наступні злочини: 1) умисне вбивство малолітньої дитини (п. 2 
ч. 2 ст. 115); 2) доведення до самогубства неповнолітнього (ч. 3 ст. 120); 3) ненадання 
допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані – ненадання допомоги 
малолітньому (ч. 2 ст. 136); 

До третьої групи віднести наступні злочини: 1) умисне вбивство матір’ю своєї 
новонародженої дитини (ст. 117); 2) залишення в небезпеці (малолітнього) (ст. 135). Частина 
2 даної статті передбачає – вчинення тих самих дій матір’ю стосовно новонародженої 
дитини, якщо матір не перебувала в обумовленому пологами стані. 

Незважаючи на наявні склади злочинів, передбачені КК України, які покликані захищати 
дітей від злочинних посягань, в тому числі й від насильства в сім'ї, однак є багато 
проблемних питань, неточностей, які необхідно усунути задля ефективного вирішення 
проблеми сімейного насильства щодо дітей та протидії цьому ганебному явищу.  

По-перше, вищезазначені злочини другої групи передбачають кваліфікуючі ознаки – 
вчинення злочину щодо малолітнього або вчинення злочину щодо неповнолітнього. 
Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) 
малолітня особа – це дитина до досягнення нею чотирнадцяти років; неповнолітня особа – це 
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малолітня особа, а також дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років [5]. Тобто за 
визначенням "неповнолітня особа", яке наводиться в КПК України, це може бути особа віком 
до 18 років або особа від 14 років до 18 років. Тоді виникає питання: в яких випадках 
законодавець має на увазі особу до 18 років, а в яких випадках йдеться лише про осіб від 14 
до 18 років? Щоб уникнути плутанини, пропонуємо керуватись визначенням вищезазначених 
категорій, які наведені в ст. 6 Сімейного кодексу України: правовий статус дитини має особа 
до досягнення нею повноліття; малолітньою вважається дитина до досягнення нею 
чотирнадцяти років; неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до 
вісімнадцяти років [6]. У зв’язку з цим, вважаємо за необхідне уніфікувати визначення 
"малолітній" та "неповнолітній", шляхом внесення зміни до КПК України. 

По-друге, ст. 67 КК України передбачає обставини, що обтяжують покарання і серед 
них – вчинення злочину щодо малолітнього. Тобто, чинна редакція п. 6 ч. 1 ст. 67 КК 
України охоплює категорію потерпілих осіб віком лише до 14 років, а потерпілих осіб від 14 
до 18 р. (неповнолітні) – не охоплює. Тому, щоб усунути дану несправедливість, пропонуємо 
в п. 6 ч. 1 ст. 67 КК України внести зміни, передбачивши також обставину, яка обтяжує 
покарання – вчинення злочину щодо неповнолітнього. 

Крім того, пропонуємо внести зміни до деяких статей розділу ІІ Особливої частини КК 
України, передбачивши кваліфікуючу ознаку – вчинення злочину щодо неповнолітнього, та 
особливо кваліфікуючу ознаку – вчинення злочину щодо малолітнього у деяких злочинах 
першої групи (вищенаведеної класифікації) – це злочини, які можуть бути вчинені щодо 
будь-якої особи (в тому числі й щодо дітей): умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121); 
умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122); умисне легке тілесне ушкодження 
(ст. 125); побої і мордування (ст. 126); катування (ст. 127); погроза вбивством (ст. 129). 

Необхідно звернути увагу на п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України – умисне вбивство малолітньої 
дитини. Вважаємо, що законодавець безпідставно позбавив неповнолітніх кримінально-
правової охорони від даного злочину. Оскільки, як слушно зазначив С.Г. Киренко, 
досягнення особою 14 чи 15 років не означає, що вона перестала бути безпорадною перед 
злочинцем, оскільки розвиток кожного неповнолітнього має свої індивідуальні особливості і 
стверджувати, що особа за своїми фізичними та розумовими якостями дійсно перестала бути 
дитиною, можна, як правило, по досягненні нею 18 років [7, Kyrenko, 2003, р. 7]. Тому 
вважаємо за необхідне доповнити п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України кваліфікуючою ознакою – 
вчинення умисного вбивства щодо неповнолітнього, таким чином це розширить коло 
потерпілих осіб (будуть охоплені особи віком до 18 років), буде відновлена справедливість, 
оскільки, як доречно зауважив С.Г. Киренко, це "дозволить, з одного боку, призначати 
покарання, яке відповідає тяжкості скоєного, а з іншого – буде суворою пересторогою тим, 
хто захоче посягнути на життя неповнолітнього" [7, Kyrenko, 2003, р. 7]. 

Крім того, деякі науковці (В.В. Вітвіцька, О.І. Белова) пропонують створити окремий 
розділ в КК України, який би передбачав кримінально-правовий захист неповнолітніх. Так, 
О.І. Белова запропонувала виокремити в Особливій частині КК розділ "Злочини проти сім’ї 
та неповнолітніх" [8, Belova, 2007, р. 8]. Такий розділ, на думку автора, має об’єднувати 
посягання на сімейні відносини та відносини щодо нормального розвитку неповнолітнього. 
До складу цього розділу необхідно включити посягання на такі безпосередні об’єкти, як 
особисті немайнові сімейні відносини, майнові сімейні відносини та відносини щодо 
нормального фізичного, психічного, статевого та духовного розвитку неповнолітніх [8, 
Belova, 2007, р. 15]. З такою пропозицією важко погодитись, оскільки автор пропонує 
перемістити окремі норми, які розташовані в різних розділах Особливої частини КК України 
(ст.ст. 137, 148, 150, 166, 168, 169, 304, 323, 324 КК України та ін.), в один розділ – "Злочини 
проти сім’ї та неповнолітніх". В цьому ми не вбачаємо доцільності, оскільки просто 
переміщуючи окремо взяті статті Особливої частини КК України з розділу в розділ (не 
покращуючи, не вдосконалюючи диспозиції даних статей), неможливо протидіяти та 
запобігати вчиненню злочинів проти неповнолітніх.  
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Висновки. Незважаючи на наявні чисельні склади злочинів, передбачені КК України, які 
покликані захищати дітей від насильницьких злочинів, в тому числі й від сімейного 
насильства, на жаль, дані норми не позбавлені певних недоліків, що призводить до проблем в 
частині посиленої кримінально-правової охорони найменш захищеної верстви населення – 
дітей. Тому вважаємо за необхідне:  

1) викласти п. 11 та п. 12 ч. 1 ст. 3 КПК України, з метою уніфікації законодавства в 
частині визначення понять "малолітній" та "неповнолітній", в такій редакції: 11) 
малолітньою вважається особа до досягнення нею чотирнадцяти років; 12) неповнолітньою 
вважається особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років; 

2) доповнити п. 6 ч. 1 ст. 67 КК України обставиною, яка обтяжує покарання – вчинення 
злочину щодо неповнолітнього; 

3) доповнити п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України кваліфікуючою ознакою – вчинення умисного 
вбивства щодо неповнолітнього;  

4) внести зміни до деяких статей розділу ІІ Особливої частини КК України, 
передбачивши кваліфікуючу ознаку – вчинення злочину щодо неповнолітнього та особливо 
кваліфікуючу ознаку – вчинення злочину щодо малолітнього. 
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УДК: 343.431(045) 
ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ 

АСПЕКТ 
Катерина Катеринчук, Юлія Демченко 

 
COUNTERACTION TO HUMAN TRAFFICKING: CRIMINAL ASPECTS 

Kateryna Katerynchuk, Yuliia Demchenko 
 
Анотація. У статті розкрито особливості кримінальної відповідальності за торгівлю 

людьми або іншу незаконну угоду щодо людини, що передбачено ст. 149 Кримінального 
кодексу України. Досліджено генезис та міжнародний досвід кримінальної відповідальності 
за даний злочин. Розглянуті детермінанти торгівлі людьми в Україні. 

Ключові слова: торгівля людьми, кримінальна відповідальність, організовані злочинні 
групи, злочин, незаконна угода щодо людини, протидія торгівлі людьми. 

 
Summary. Human-trafficking today has reached an enormous scale of its expansion and has 

affected almost all countries, including Ukraine. The article reveals peculiarities of criminal 
liability for human trafficking or other unlawful human rights agreement stipulated in art. 149 of 
the Criminal Code of Ukraine. The genesis and international experience of criminal responsibility 
for the crime are investigated. The determinants of human trafficking in Ukraine are considered. 
The structure, purpose, factors, methods and consequences of this crime, the main factors that lead 
to human trafficking are analyzed. The problems of this crime and ways of overcoming them, the 
main principles of the state policy of Ukraine in the field of counteraction to crime, the most 
important criminological characteristics of human trafficking and the personality characteristics of 
the victim are determined. The article analyzes the current state of combating human trafficking in 
Ukraine. The urgent questions of counteraction to human trafficking are considered, the laws and 
subordinate normative acts in this area are analyzed. The focus is on defining the concepts of 
"human trafficking", "another illegal transaction, the object of which is a person". Particular 
attention is paid to the causes, the number of victims of trafficking in human beings and related 
crimes, as well as the criminal liability for committing this crime. Trafficking in human beings has 
been analyzed as one of the types of organized crime. Today, the scale of this kind of criminal 
activity has become significant, since human trafficking is one of the most cynical and massive 
violations of human rights and freedoms. It is determined in what countries Ukrainians become 
victims of this crime and the necessary preconditions for a successful counteraction to human 
trafficking. 

Key words: human trafficking, criminal liability, organized crime groups, crime, illegal human 
rights agreement, counteraction to human trafficking. 

 
Актуальність теми дослідження. Незважаючи на тривалий перебіг подій та часу, зміну 

менталітету та досягнення науки, торгівля людьми залишається актуальною проблемою для 
України: з’являються нові тенденції в торгівлі людьми, змінюються методи та підходи 
злочинних угрупувань, способи вербування. Низький рівень доходів штовхає громадян 
України на пошуки роботи за кордоном навіть без знання мови і правових знань, без 
кваліфікації, на нелегальних умовах, що водночас зумовлює їх перехід до груп ризику. 
Зростання масштабів цього явища є одним з найнебезпечніших на сьогодні, адже воно 
порушує право особи на повагу її гідності, яке передбачено Конституцією України. Тобто, 
ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що 
принижує його гідність, поводженню чи покаранню. 

Свою позицію щодо протидії даному злочину висловили такі науковці, як: 
І.Г. Богатирьов [1, Bohatyrov, 2017], О.М. Ємець [2, Yemets, 2010], Г.П. Жаровська [3, 
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Zharovska, 2016], Н.М. Лукач [4, Lukach, 2017], В.О. Малярова [5, Maliarova, 2016], 
Ю.С. Орел [6, Orel, 2016], О.С. Стеблинська [7, Steblynska, 2017] та інші. 

Метою даної статті є визначення сутності та змісту проблем у сфері торгівлі людьми, 
з’ясування причини злочину, передбаченого статтею 149 "Торгівля людьми або інша 
незаконна угода щодо людини" Кримінального кодексу України (далі – КК України) та 
відповідальності за вчинення цього злочину. 

Основний текст. Проблема торгівлі людьми та пов’язаних з нею злочинів гостро 
постала перед світовим суспільством. На сьогодні масштаби цього виду злочинної діяльності 
набули таких розмірів, що, за оцінками експертів Комісії ООН по боротьбі з незаконним 
обігом та організованою злочинністю, торгівля людьми за своїми наслідками стоїть на 
третьому місці після нелегальної торгівлі зброєю та наркотиками [1, Bohatyrov, 2017, p. 322]. 
Вперше про явище торгівлі людьми було заявлено на міжнародному конгресі щодо боротьби 
з торгівлею жінками в Лондоні 1899 р., а у 1949 р. прийнято Конвенцію про боротьбу з 
торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами [4, Lukach, 2017, p. 76].  

Щодо України, то кримінальна відповідальність за торгівлю людьми передбачена ще з 
1998 р., коли Кримінальний кодекс УРСР 1960 року було доповнено статтею 1241 "Торгівля 
людьми". Із прийняттям у 2001 року нового КК України відповідальність за такі дії було 
встановлено ст. 149. Диспозиція статті передбачає кримінальну відповідальність за торгівлю 
людьми або здійснення іншої незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само 
вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання людини, вчинені з метою 
експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи. Кваліфікований 
склад злочину передбачає посилене покарання за такі ж дії, вчинені стосовно 
неповнолітнього або щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою 
осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або особою, від якої 
потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності, або поєднані з насильством, яке не є 
небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою 
застосування такого насильства. Особливо кваліфікований склад злочину – дії, вчинені щодо 
малолітнього, або організованою групою, або поєднані з насильством, небезпечним для 
життя або здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого 
насильства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, "обов’язковою ознакою даного 
складу злочину є предмет злочину, а саме – людина" [2, Yemets, 2010, p. 187]. 

Щодо самого поняття "торгівля людьми", то відповідно до статті 1 Закону України "Про 
протидію торгівлі людьми" від 20.09.2011 року, торгівля людьми – це здійснення незаконної 
угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача 
або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з 
використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини або із 
застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням службового 
становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що відповідно до 
Кримінального кодексу України визнаються злочином [8]. 

На арені торгівлі людьми Україна виступає одночасно і як країна призначення, і як 
країна походження "товару", і як країна транзиту. Українці стають жертвами торгівлі людьми 
в Росії, Польщі, Іраку, Іспанії, Туреччині, Кіпрі, Португалії, Чехії, Ізраїлі, Італії, Німеччині, 
Об’єднаних Арабських Еміратах, Великобританії, Казахстані, Тунісі тощо [7, Steblynska, 
2017, p. 174]. Так, у вересні 2017 року слідчим управлінням Головного управління 
Національної поліції у Львівській області було затримано 69-річного чоловіка при спробі 
переміщення через державний кордон України двох молодих жінок з метою подальшої 
сексуальної експлуатації у Федеративній республіці Німеччині. Було встановлено, що 
вказаний громадянин підшукував молодих жінок, які перебували у скрутному матеріальному 
становищі та в подальшому вербував останніх, приваблюючи високими доходами за роботу 
у сфері надання сексуальних послуг у ФРН [9]. 

На сьогодні даний злочин все більше прогресує. Це пояснюється багатьма факторами, 
серед яких:  
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– недієва система протидії торгівлі людьми, а саме корумпованість відповідальних 
органів, які забезпечують дотримання законності; 

– попит на торгівлю людьми; 
– наявність можливостей для торгівців людьми, тобто фінансові винагороди за дану 

діяльність; 
– економічна та політична нестабільність у державі; 
– погана обізнаність українських громадян щодо можливостей працевлаштування та 

перебування за кордоном та їх наслідки; 
– відсутність належної системи захисту потерпілих на теоретичному та практичному 

рівні; 
– наявність насильства в сім’ї; 
– бідність та привабливість уявного кращого життя за кордоном; 
– корумпованість влади;  
– безробіття та інші фактори. 
Метою торгівлі людьми може бути трудова та сексуальна експлуатація, залучення в 

боргову кабалу, примусова праця або примусове надання послуг, усиновлення з метою 
наживи вилучення органів, жебракування, рабство, проведення дослідів над людиною без її 
згоди, використання у збройних конфліктах, втягнення у злочинну діяльність тощо [5, 
Maliarova, 2016, p. 106]. Більшість постраждалих осіб (88 %) у 2017 році зазнали трудової 
експлуатації. Почастішали, порівняно з попередніми роками, випадки незаконного 
вилучення органів. Також фахівці, які займаються протидією торгівлі людьми, говорять про 
новий вид експлуатації – торгівлю людьми з метою використання у перевезенні наркотичних 
речовин. Так, працівниками Національної поліції України з боротьби зі злочинами, 
пов’язаними з торгівлею людьми, встановлено учасників угрупування, які діяли через 
систему підставних фірм та пропонували молодим громадянам України працевлаштування у 
Росії "в службах кур’єрської доставки", після чого, використавши їх уразливий стан, 
втягували у наркотрафік [9]. 

Для реалізації даної мети використовують різноманітні способи вчинення даного зло- 
чину, зокрема це створення фірм, які займаються працевлаштуванням за кордоном, шлюбних 
агенцій, туристичних фірм, які на підставі легальної візи переправляють осіб за кордон, а 
далі відбувається передача третім особам з метою експлуатації; розміщення оголошень в 
засобах масової інформації щодо можливого працевлаштування за кордоном тощо.  

Необхідно зазначити, що реалізація диспозиції статті 149 КК України практично 
неможлива без попередньої змови осіб, тому злочинну діяльність, пов’язану з торгівлею 
людьми, як правило, здійснюють організовані злочинні групи до яких належать: організатори 
та керівники злочинних груп, які займаються торгівлею людьми; вербувальники, які 
зваблюють жінок брехливими обіцянками привабливого закордонного життя (у 
кримінальних кодексах ряду країн (Білорусі, Киргизії та ін.) дії вербувальників передбачені 
як самостійний злочин, що має назву вербування людей для експлуатації); працівники фірм, 
які займаються нелегальним працевлаштуванням за кордоном; особи, які використовують 
свої зв'язки із корумпованими працівниками паспортної та міграційної служби для 
оформлення необхідних для виїзду документів; перевізники таких осіб; особи, які 
використовують жертв у своєму нелегальному бізнесі. Із метою переконання жертви, що у 
діях осіб, які пропонують працевлаштування за кордоном, не має обману, створюються 
організовані злочинні групи подружжям [3, Zharovska, 2016, p. 376]. 

Потерпілими від торгівлі людьми є як жінки, так і чоловіки. Відповідно до статистичних 
даних Міжнародної організації з міграції станом на 30 червня 2017 року, то кількість жертв 
значно зменшилась в порівнянні з попереднім роком. Якщо у 2016 році кількість жінок, що 
постраждали від такої діяльності становила 463 особи, що становить 40 %, то у 2017 році – 
це вже 244 особи, тобто 38 %. Щодо осіб чоловічої статі, то постраждалих станом на 2016 рік 
було 688 осіб (60 %), а на 2017 рік – 395 осіб (62 %). Загалом, найбільше постраждали особи, 
які мають технічну освіту – 49 % [10].  
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Не менш важливою є проблема торгівлі дітьми, зокрема у 2017 році було зафіксовано 12 
спроб продати дітей, з них – 4 новонароджених. Серед них більшість осіб без постійного 
місця проживання, адже це спричинено тим, що ніхто не знає про те, що дитина зникла, її не 
шукають, немає відповідальних за долю такої дитини. В Україні найчастіше діти стають 
жертвами саме внутрішньої торгівлі людьми. Після прибуття на місце, дітям повідомляють, 
що вони можуть відшкодувати та відпрацювати вартість проїзду, харчування, одягу та 
житла. Таким чином дітей втягують у боргову кабалу. 

Наслідки торгівлі людьми є надзвичайно негативними. Часто вони повертаються із 
тілесними ушкодженнями; венеричними хворобами на різних стадіях їх розвитку; розладами 
травної системи; кишково-шлунковими захворюваннями та захворюваннями серцево-
судинної системи; психічними розладами й хворобами. 

Особи (фізичні осудні особи, яким на момент вчинення злочину виповнилось 16 років), 
які здійснили такі злочинні дії, несуть кримінальну відповідальність, яка передбачена ст. 149 
КК України. Зокрема дана стаття визначає, що до таких осіб застосовується покарання у 
вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. Відповідальність за 
вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання малолітнього чи 
неповнолітнього за цією статтею має наставати незалежно від того, чи вчинені такі дії з 
використанням обману, шантажу чи уразливого стану зазначених осіб, або із застосуванням 
чи погрозою застосування насильства, використання службового становища, або особою, від 
якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності [11]. Вчиняючи злочинне діяння 
винний діє з прямим умислом та з корисливих мотивів, тобто він усвідомлює зміст 
відповідної угоди, в межах якої здійснюється або має здійснюватись передача людини, і 
бажає це зробити з метою отримання прибутку. Для того, щоб особу, яка вчинила злочин, 
можна було притягнути до кримінальної відповідальності, достатньо вчинення нею 
злочинних дій в одній із форм, передбачених цією статтею (наприклад, вербування, 
переміщення, передача людини тощо). 

Дії, передбачені ст. 149 КК України можуть вчинятися як відкрито (жертва знає або 
усвідомлює, що вона набуває статусу "товару"), так і приховано (коли жертва не знає, з якою 
метою її переправляють за кордон). У свою чергу, надання жертвами згоди на подальшу їх 
експлуатацію не виключає відповідальності осіб, які "допомагають" їм у реалізації таких 
планів, але може істотно вплинути на розслідування злочину.  

Станом на червень 2017 року було зареєстровано 144 злочини, передбачених ст. 149 КК 
України, а також, встановлено 69 злочинців, причетних до торгівлі людьми. У 96 
кримінальних справах їм оголосили про підозру. І лише тільки у 66 справах закінчено 
досудове розслідування [10]. Ефективним шляхом отримання інформації про факти торгівлі 
людьми є звернення громадян. Вони можуть надходити як безпосередньо від осіб, які 
постраждали від злочинних дій торгівців людьми, так і від громадян, яким стало відомо про 
обставини вчиненого кримінального правопорушення. 

Також Указ Президента України від 18.02.2002 року, № 143 "Про заходи щодо 
подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян" визначає, що 
боротьба з торгівлею людьми є одним із пріоритетних напрямків діяльності правоохоронних 
органів України. 

У свою чергу, Міжнародна організація з міграції також приділяє особливу увагу 
запобіганню торгівлі людьми у співпраці з державними установами в галузі соціальної 
політики та освіти, правоохоронними органами, іншими міжнародними організаціями, а 
також мережею організацій громадянського суспільства по всій території України. Так, з 
січня 2000 р. по червень 2017 р. 13 485 постраждалих осіб отримали комплексну 
реінтеграційну допомогу, у т. ч. юридичну, медичну, психологічну, фінансову, освітню та 
інші види допомоги в залежності від індивідуальних потреб. 

Разом з тим, існують і деякі проблеми щодо протидії такому злочину, як торгівля 
людьми, а саме: не доведення справи до суду; незначний термін покарання за даний злочин; 
відсутність нагляду за діяльністю організацій, що надають шлюбні, туристичні та інші 
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послуги, а також послуги з працевлаштування громадян за кордоном, адже саме вони 
найчастіше служать каналом торгівлі людьми; низький рівень проінформованості громадян 
тощо [6, Orel, 2016, p. 43]. 

Катастрофічне поширення цієї проблеми вимагає скоординованої співпраці 
правоохоронних органів, громадських організацій та кожного окремого громадянина. 
Органи, які протидіють торгівлі людьми, створено на національному та регіональному 
рівнях. До їх числа входять різні установи, і хоча більшість міністерств і відомств не мають 
спеціальних відділів боротьби з торгівлею людьми, вони протидіють цьому злочину в межах 
своїх повноважень. До інституційної системи та ключових урядових установ у сфері протидії 
торгівлі людьми в Україні належать: Міністерство соціальної політики, Міністерство 
внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Генеральна прокуратура України, 
Верховний Суд України та судова система, Департамент боротьби зі злочинами, пов’язаними 
з торгівлею людьми Національної поліції України тощо. 

Тому, для розв'язання проблеми торгівлі людьми, з метою зменшення кількості вчинення 
даних злочинів, необхідно: 

– забезпечити правовий захист жертв торгівлі людьми; 
– впровадити в практику діяльності правоохоронних органів новітніх методів ведення 

оперативно-розшукової роботи у сфері протидії торгівлі людьми та пов'язаних з нею 
злочинів; 

– посилити відповідальність за вчинення такого злочину; 
– підвищити рівень поінформованості громадян, особливо осіб групи ризику; 
– забезпечити кваліфіковану допомогу потерпілим від торгівлі людьми; 
– проводити постійний моніторинг та аналізувати стан справ з торгівлею людьми та 

пов'язаних з нею злочинів; 
– посилити державний контроль за діяльністю організацій, що надають шлюбні, 

туристичні та інші послуги [4, Lukach, 2017, p. 77]. 
Також Закон України "Про протидію торгівлі людьми" визначає основні напрями 

державної політики, з метою протидії такої злочинної діяльності. До таких напрямів 
належить: попередження торгівлі людьми шляхом підвищення рівня обізнаності населення, 
превентивної роботи, зниження рівня вразливості населення, подолання попиту; боротьба із 
злочинністю, пов'язаною з торгівлею людьми, шляхом виявлення злочинів торгівлі людьми, 
осіб, причетних до скоєння злочину, притягнення їх до відповідальності; надання допомоги 
та захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми, шляхом удосконалення системи 
відновлення їхніх прав, надання комплексу послуг, впровадження механізму взаємодії 
суб'єктів у сфері протидії торгівлі людьми (ст. 4) [8]. 

Висновки. Отже, підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що у 
сучасному світі торгівля людьми є одним з найбільш цинічних та масових порушень прав і 
свобод людини. Це ганебне явище за прибутковістю посідає третє місце після торгівлі 
зброєю та наркотиками. Торгівля людьми є комплексною проблемою і зачіпає практично всі 
сфери суспільного життя. Україна стала третьою державою Європи, поряд з Бельгією та 
Німеччиною, які на законодавчому рівні визнали торгівлю людьми тяжким злочином. Однак, 
стан боротьби з даним злочином залишається незадовільним. Необхідними передумовами 
успішної протидії торгівлі людьми є: посилення відповідальності за даний злочин, 
підвищення рівня поінформованості громадян, удосконалення законодавства, консолідація 
сил всіх державних правоохоронних органів і громадських організацій. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ 
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PROBLEMS OF LEGISLATIVE DIFFERENTIATION OF CRIMES 

AGAINST HEALTH OF PERSONS 
Кaterina Katerynchuk 

 
Анотація. В статті досліджені дискусійні питання щодо класифікації злочинів проти 

життя та здоров’я особи відповідно до Кримінального кодексу (далі – КК) України. Висвіт- 
лено питання розміщення статей КК, що передбачають кримінальну відповідальність за 
злочини проти здоров’я особи, в КК України (2001 р.) та КК УСРР 1922, 1927 та КК УРСР 
1960 рр. 

Ключові слова: злочин, класифікація, здоров’я, Кримінальний кодекс, особа. 
 
Summary. The article deals with discussion issues regarding the classification of crimes 

against the life and health of a person in accordance with the Criminal Code (hereinafter – the 
Criminal Code) of Ukraine. The issues of placement of articles of the Criminal Code, which 
stipulate criminal liability for crimes against the health of a person in the Criminal Code of 
Ukraine (2001) and the Criminal Code of the Ukrainian SSR (1922, 1927) and the Criminal Code 
of the Ukrainian SSR (1960), are discussed. In connection with the fact that in Ukraine does not 
have a single classification of crimes against the health of a person, therefore, the majority of 
scholars who have studied this issue introduce the theory of all new proposals for the classification 
of crimes against the health of the individual, arguing them differently. However, at present, there 
is no common viewpoint among scholars on this issue, so all available doctrines are explored and it 
is justified to support the proposal of individual scholars. 

Therefore, according to the above-mentioned, regarding the classification of crimes against life 
and health of a person stipulated in Section ІІ of the Criminal Code of Ukraine, all kinds of bodily 
harm (Articles 121-125, 128 of the Criminal Code of Ukraine), beatings and torture (Article 126 of 
the Criminal Code of Ukraine), torture (Article 127 of the Criminal Code of Ukraine), infection 
with human immunodeficiency virus or other incurable infectious disease (Article 130 of the 
Criminal Code of Ukraine) and infection with venereal disease (Article 133 of the Criminal Code of 
Ukraine). 

Key words: crime, classification, health, criminal code, person. 
 
Актуальність теми дослідження. Аналіз даного питання дає можливість зробити 

висновок про те, що в Україні немає єдиної класифікації злочинів проти здоров'я особи. 
Більшість науковців, які досліджували дану проблематику, впроваджують в теорію все нові 
пропозиції класифікації злочинів проти здоров'я особи, аргументуючи їх по-різному. 
Оскільки єдиної загальної точки зору з цього питання ми не знайшли, вважаємо за доцільне 
дослідити всі доступні вчення та запропонувати власну класифікацію або ж підтримати 
пропозиції інших науковців, які є загальноприйнятими та поширеними.  

Метою статті є дослідження дискусійних питань щодо особливостей класифікації 
злочинів проти здоров’я особи за кримінальним законодавством України. 

Основний текст. КК УСРР 1922, 1927 та КК УРСР 1960 рр. мали певні особливості, на 
відміну від КК України 2001 року. Вони полягали в тому, що законодавець, встановлюючи 
відповідальність за злочини проти здоров’я особи, до прийняття КК України 2001 року, 
розмістив перелік цих та інших складів злочинів саме в Розділі ІІІ "Злочини проти життя, 
здоров’я, волі і гідності особи", тим самим підсилилюючи кримінально-правову охорону 
особи. За період "еволюції" КК, щодо злочинів проти здоров'я особи, були більш чітко 
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сформульовані ознаки тілесних ушкоджень, встановлена кримінальна відповідальність за 
катування та поставлення особи в небезпеку зараження венеричною хворобою. 

Опрацювання спеціальної літератури з даної тематики щодо злочинів проти особи дає 
можливість дійти висновку про те, що розподіл складів злочинів цієї категорії здійснювався 
науковцями за родовим та безпосереднім об’єктами. В КК УРСР злочини проти здоров’я 
особи були розміщені в одній главі із злочинами проти життя (які є в чинному КК України), 
статевими злочинами, злочинами проти особистої свободи, честі ті гідності. У зв’язку з цим, 
їх групова приналежність значно відрізняється від тієї, що пропонується на даний час. А 
саме, у всіх випадках назва групи злочинів проти особи іноді мала стилістичну особливість, 
або різними науковцями в різний час, той чи інший злочин проти здоров’я особи відносився 
до різних груп. Так, наприклад науковцями РРФСР та УРСР виділялись такі групи злочинів 
проти особи: 

1) злочини проти життя; 2) тілесні ушкодження; 3) злочинні діяння, небезпечні для 
життя та здоров’я; 4) статеві злочини; 5) злочини проти особистої свободи; 6) злочини проти 
гідності особи. До другої групи злочинів проти особи були віднесені всі види умисного 
тілесного ушкодження, необережні тілесні ушкодження, умисне нанесення побоїв та ударів, 
а також зараження венеричною хворобою, як спеціальний вид тілесного ушкодження. 
Стаття, яка передбачала кримінальну відповідальність за свідоме поставлення іншої особи в 
небезпеку зараження венеричною хворобою, на думку З.А. Вишінської та А.А. Піонтков- 
ського, належала до групи злочинів, що становлять небезпеку для життя та здоров’я [1, 1951, 
р. 176-209]. Дещо пізніше науковці даний злочин відносили до злочинів проти здоров’я 
особи, а відповідну групу злочинів визначали – злочини проти здоров’я особи [2, 1957, 
р. 182-199], а не тілесні ушкодження, як було зазначено раніше. 

В подальших роках розподіл злочинів проти особи, в тому числі й група злочинів проти 
здоров'я особи, не змінювались, однак Указом Президії Верховної Ради СРСР від 01 жовтня 
1971 року "Про посилення відповідальності за розповсюдження венеричних захворювань" 
були криміналізовані такі діяння: зараження венеричною хворобою (ч. 2 ст. 115), 
поставлення в небезпеку такого зараження (ч. 1 ст. 115) та ухилення від лікування 
венеричної хвороби (ст. 1151). Після внесених змін до КК науковці (М.Д. Дурманов, 
О.В. Кузнєцов, С.В. Бородін, М.І. Бажанов, В.В. Сташис, Ю.І. Ляпунов) зазначені злочини 
розглядають в групі злочинів проти здоров'я особи [3, Kuznetsov, 1977, р. 139]. 

В середині 90-х років, ще до прийняття КК України 2001 року, Н.В. Чарнишова, 
М.В. Володько, М.А. Хазін підтримували позицію, що злочини ІІІ глави поділяються на 
шість груп. Але особливості розподілу статей на ці групи кожен пропонував свої. Так, до 
другої групи, тобто до злочинів проти здоров’я, були віднесені: всі види тілесних 
ушкоджень, побої, мордування, зараження венеричною хворобою, ухилення від лікування 
венеричної хвороби, зараження вірусом імунодефіциту людини, зараження вірусом 
імунодефіциту людини медичним, фармацевтичним та працівниками інших сфер 
[4, Bovsunovskyy, 1995, р. 263-282]. 

В подальшому більшість вчених підтримали позицію своїх попередників щодо розподілу 
злочинів проти особи на шість груп. Особливою відмінністю було те, що групу "статеві 
злочини" перейменували на "злочини, що посягають на статеву недоторканість і статеву 
свободу". Крім того, було запропоновано злочини проти здоров'я поділити на три підгрупи. 
Основну (за кількістю статей і реальних проявів) підгрупу складали тілесні ушкодження. 
Друга підгрупа складалася з таких злочинів як побої і мордування. Третя охоплювала 
злочини, які передбачали особливий вид завдання шкоди здоров’ю – зараження венеричною 
хворобою та вірусом імунодефіциту людини. Це такі злочини як: зараження венеричною 
хворобою, ухилення від лікування венеричної хвороби, зараження вірусом імунодефіциту 
людини, зараження вірусом імунодефіциту людини медичним, фармацевтичним та 
працівниками інших сфер, розголошення відомостей про проведення медичного огляду на 
зараження вірусом імунодефіциту людини та його результатів. В подальшому науковці 
вказують, що статті, в яких передбачена кримінальна відповідальність за свідоме 
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поставлення в небезпеку зараження венеричною хворобою, ухилення від лікування 
венеричної хвороби, зараження вірусом імунодефіциту людини за своєю характеристикою є 
такими, що ставлять в небезпеку життя та здоров’я особи, а ухилення від лікування 
венеричної хвороби, зараження вірусом імунодефіциту людини посягає на гідність особи [5, 
Aleksandrov, 1998, р. 153].  

Інші вчені виділяють в окремій групі – злочини проти особистої безпеки людини, це – 
свідоме поставлення в небезпеку зараження венеричною хворобою, ухилення від лікування 
венеричної хвороби, зараження вірусом імунодефіциту людини, ухилення від лікування 
венеричної хвороби та зараження вірусом імунодефіциту людини [6, Andrusiv, 1999, р. 185-
204]. 

З прийняттям КК України 2001 року класифікація складів злочинів за групами змінилася. 
В зв’язку з тим, що вітчизняний законодавець структурно змінив кодекс, виокремивши 
злочини проти життя та здоров’я особи в окремий розділ ІІ, питання класифікації складів 
злочинів проти здоров'я особи залишились актуальними. Так, до злочинів проти здоров’я 
особи (М.І. Бажанов, В.В. Сташис, О.С. Сотула, Н.О. Гутурова, В.І. Касинюк) відносять 
наступні злочини чинного КК України: різні види тілесних ушкоджень (статті 121-125, 128), 
побої і мордування (ст. 126), катування (ст. 127), спеціальні види тілесних ушкоджень: 
зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною інфекційною хворобою 
(ст. 130), зараження венеричною хворобою (ст. 133) [7, Bazhanov, 2001, р. 42]. 

Дану класифікацію злочинів проти здоров'я особи О.А. Чуваков пропонує доповнити 
ст. 145 (Незаконне розголошення лікарської таємниці) КК України [8, 2009, р. 20]. До 
злочинів проти здоров’я особи, на думку С.І. Селецького, входять злочини: всі види тілесних 
ушкоджень, побої і мордування, катування, погроза вбивством, залишення в небезпеці, 
ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані [9, Seletskyy, 2012, 
р. 28]. 

Детальний аналіз ознак складів злочинів, передбачених статтями 121-145 КК України 
(насамперед видових та безпосередніх об’єктів складів злочинів, форм вини, характеру 
злочинних наслідків), свідчить, що ці злочини є доволі різноманітними та далеко не завжди 
безпосередньо посягають на здоров'я потерпілого. Г.Є. Болдарь, В.О. Гацелюком та 
Ю.О. Кучер пропонують ці норми об'єднати в групи: 1) Злочини, що спричиняють шкоду 
здоров'ю людини (ст. 121-129 КК України); 2) Злочини, що спричиняють шкоду здоров'ю 
людини, які вчинюються у сфері охорони життя та здоров’я людини, від окремих видів 
небезпечних інфекційних хвороб (ст. 130; 131; 133 КК України); 3) Злочини, що 
спричиняють шкоду здоров'ю людини, які вчиняються у сфері надання медичних послуг 
(ст. 134; 138-144 КК України); 4) Злочини, що спричиняють шкоду здоров'ю людини 
внаслідок залишення особи без допомоги або в результаті неналежного виконання винним 
своїх обов’язків (ст. 135-137 КК України); 4) Злочини у сфері охорони здоров'я людини, що 
пов’язані з незаконним розповсюдженням лікарської таємниці (ст. 132; 145 КК України) [10, 
2013, р. 66-67]. 

О.М. Джужа та А.В. Савченко класифікацію складів злочинів проти здоров'я особи 
пропонують здійснювати таким чином: 1) Злочини проти здоров’я особи (ст.ст. 121-128; 130; 
133 КК України). До них відносять: тілесні ушкодження (ст.ст. 121-125; 128 КК України); 
завдання фізичних або моральних страждань (ст.ст. 126; 127 КК України); зараження 
соціальними хворобами (ст.ст. 130; 133 КК України) [11, 2011, р. 9].  

Є.В. Корнієнко до злочинів проти здоров’я пропонує віднести і такі діяння, які 
безпосередньо не заподіюють шкоди здоров’ю, але ставлять його в небезпеку. До таких 
злочинів, на її думку, належать, наприклад, погроза вбивством (ст. 129 КК України); 
проведення аборту особою, яка не має спеціальної медичної освіти (ч. 1 ст. 134 КК України); 
свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини чи 
іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини (ч. 1 ст. 130 
КК України) [12, Korniyenko, 2013, р. 73]. Дещо іншу класифікацію запропонував 
В.О. Гацелюк, так, до злочинів проти здоров'я особи відносяться: 1) тілесні ушкодження 
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(ст.ст. 121-125 та 128), 2) завдання фізичних або моральних страждань (ст.ст. 126, 127, 129), 
3) зараження спеціальними хворобами (ст.ст. 130-131) [13, Hatselyuk, 2011, р. 394-400]. 
Наведена класифікація складів злочинів проти здоров’я особи викликає низку запитань, по-
перше, злочин, відповідальність за який передбачена у статті неналежне виконання 
професійних обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи 
іншої невиліковної інфекційної хвороби (ст. 131) зазначається в групі "зараження 
спеціальними хворобами", а потім дублюється в "злочинах в медичній сфері". По-друге, 
злочин, відповідальність за який передбачена у статті 133 (зараження венеричною хворобою) 
взагалі не згадується, а група, до якої входять злочини, відповідальність за які передбачена у 
статтях 126 (побої та мордування) та 127 (катування), відносяться до групи злочинів проти 
здоров'я особи, що завдають фізичні або моральні страждання. Автор цієї класифікації 
В.О. Гацелюк, на жаль, не вказує на один із наслідків – фізичний біль, що є обов'язковою 
ознакою цих складів злочинів. Крім того, стаття 129 КК України (погроза вбивством), на 
нашу думку, не може бути в даній підгрупі, так як законодавчо, в статті, не передбачені 
наслідки – фізичні або моральні страждання. 

За видовим об’єктом, на думку Є.В. Фесенка, злочини проти здоров’я особи 
поділяються: 1) злочини проти тілесної недоторканості особи – це тілесні ушкодження 
різного ступеня тяжкості, побої і мордування, а також катування; 2) злочини проти особистої 
безпеки: а) загальні види злочинів проти особистої безпеки (ст.ст. 129-136); б) злочини проти 
особистої безпеки, пов’язані з порушенням встановленого порядку здійснення певної 
діяльності та виконання відповідних обов’язків (ст.ст. 137-144 тощо) [14, Fesenko, 2004, 
р. 137-140]. 

Висновки. Відповідно до вищезазначеного, щодо класифікації складів злочинів проти 
життя та здоров’я особи ІІ розділу КК України закріпилась думка, що до злочинів проти 
здоров’я особи відносяться всі види тілесних ушкоджень (ст.ст. 121-125, 128 КК України), 
побої і мордування (ст. 126 КК України), катування (ст. 127 КК України), зараження вірусом 
імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (ст. 130 КК України) та 
зараження венеричною хворобою (ст. 133 КК України). 
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УДК: 346:007 
УМОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ "ЗЕЛЕНОГО" ТАРИФУ СУБ’ЄКТАМ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО ВИРОБЛЯЮТЬ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ З 
АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 

Олег Кулик 
 

CONDITIONS FOR ESTABLISHING THE FEED-IN TARIFF TO THE 
RENEWABLE ENERGY PRODUCERS 

Oleh Kulyk 
 
Анотація. Статтю присвячено умовам встановлення "зеленого" тарифу суб’єктам 

господарювання, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії. 
Мета дослідження полягає в конкретизації та систематизації умов встановлення 
"зеленого" тарифу суб’єктам господарювання, що виробляють електроенергію з 
альтернативних джерел енергії. У статті проаналізовано положення чинного 
законодавства України щодо умов встановлення "зеленого" тарифу суб’єктам 
господарювання, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії; 
виокремлено перелік умов, яким має відповідати суб’єкт господарювання для встановлення 
йому "зеленого" тарифу. За результатами проведеного дослідження розроблено низку 
практичних рекомендацій.  

Ключові слова: альтернативні джерела енергії, "зелений тариф", умови встановлення 
"зеленого" тарифу суб’єктам господарювання, що виробляють електроенергію з 
альтернативних джерел.  

 
Summary. The article is devoted to the legal conditions for establishing the feed-in tariff to the 

renewable energy producers. The purpose of this research is to substantiate the necessity of 
concretization and systematization the legal conditions for establishing the feed-in tariff to the 
renewable energy producers. 

This article examines the main current approaches of the legal science to the definition of 
"legal conditions", regarding to the feed-in tariff, and analyse the Ukrainian legislation on feed-in 
tariff.  

The conducting of further research on the issue of conditions for establishing the feed-in tariff 
to the renewable energy producers is necessary because of its importance to the promotion of the 
use of renewable energy sources in Ukraine. Exploiting our renewable resources will make a strong 
contribution to Ukrainian energy needs and allow us to be less reliant on others.  Our drive to 
increase the proportion of energy we obtain from renewable sources will not only increase the 
security of energy supplies in Ukraine, it will also provide opportunities for investment in new 
industries and new technologies. 

The expected outcomes of the research should be a comprehensive and detailed analysis of the 
legal conditions for establishing the feed-in tariff to the renewable energy producers. The 
theoretical results can be used in legal theory and in further theoretical researches devoted to the 
use of energy from renewable sources. The practical results can be used by the Government and 
Legislators to implement an energy efficiency policy. 

Key words: alternative energy sources, feed-in tariff, conditions for establishing the feed-in 
tariff to the renewable energy producers. 

 
Актуальність теми дослідження. Для стимулювання виробництва суб’єктами 

господарювання електричної енергії з альтернативних джерел державою вживаються певні 
заходи, серед яких провідне місце займає "зелений" тариф.  

Аналіз суспільних відносин, що складаються у процесі встановлення суб’єктам 
господарювання "зеленого" тарифу, дозволяє зробити висновок про відсутність чіткого 
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переліку умов для його встановлення. Така ситуація є негативною для практики, оскільки 
створює передумови як для зловживань суб’єктів господарювання щодо отримання 
стимулювання, так і для необґрунтованих відмов у встановленні "зеленого" тарифу з боку 
уповноваженого органу.  

Законодавче закріплення умов встановлення "зеленого" тарифу має загальний характер, 
проте відсутність чіткого переліку цих умов свідчить про недосконале нормативно-правове 
регулювання відносин у цій сфері. 

У науці питанням альтернативної енергетики присвячуються численні праці науковців у 
технічній та економічній сферах. У юридичній науці певні аспекти альтернативної 
енергетики і "зеленого" тарифу досліджували С. Білоцький, А. Вершинін, Г. Джумагельдієва, 
М. Кузьміна, С. Свірков та ін. Однак, не дивлячись на стрімкий технологічний розвиток і 
необхідність належного законодавчого регулювання, правова проблематика умов надання 
стимулювання суб’єктам господарювання, що виробляють електроенергію з альтернативних 
джерел, у юриспруденції майже не досліджувалась. 

Викладене підтверджує актуальність обраної теми дослідження, мета якого полягає в 
конкретизації та систематизації умов встановлення "зеленого" тарифу суб’єктам 
господарювання, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел. 

Основний текст. У загальній теорії права термін "умова" іноді вживається як синонім 
поняття "юридичний факт" і не розглядається як самостійна правова категорія. Проте 
дослідники зазначають, що більш чітке розмежування у нормотворчості і на практиці таких 
понять, як підстава, умова і порядок встановлення, зміни і припинення правовідносин 
сприяло б більшій чіткості й упорядкованості правового регулювання суспільних відносин 
[1, Chuvakova, 2004, p. 50]. 

Умову можна визначати як обставину, яка супроводжує утворення підстави 
правовідносин, їх припинення або від якої залежить здійснення дії, що породжує правові 
наслідки. Спільним між підставою правовідносин та умовою виступає те, що обидва поняття 
передбачаються нормами права. Водночас, якщо дія (бездіяльність), результати діяльності, 
події слугують підставою (причиною) виникнення, припинення правовідносин, то умова 
сама по собі не породжує таких наслідків [2, Murashyn, 2000, p. 20].  

З наведеного можна зробити висновок, що для того, щоб суб’єкт господарювання мав 
підстави для встановлення йому "зеленого" тарифу, він повинен відповідати певним умовам. 
Однак, лише сам факт відповідності цим умовам не є підставою для встановлення "зеленого" 
тарифу. 

Чинним законодавством у сфері альтернативної енергетики перелік умов встановлення 
суб’єктам господарювання "зеленого" тарифу наразі не визначено. Опосередковано це 
питання регламентується підзаконним нормативно-правовим актом – Порядком 
встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу на електричну енергію для 
суб'єктів господарської діяльності та приватних домогосподарств, затвердженим постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, 2 листопада 
2012 р. за № 1421. Зокрема, розділ ІІ вказаного нормативно-правового акту отримав назву 
"Умови встановлення та припинення дії "зеленого" тарифу". Зазначеним розділом закріплено 
перелік документів, які суб’єкт господарювання подає до Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), із заявою 
щодо встановлення йому "зеленого" тарифу, порядок її розгляду та строки прийняття 
НКРЕКП відповідного рішення про задоволення або відмову у задоволенні такої заяви. 
Аналізуючи зміст наведених норм, можна дійти висновку, що ними врегульовано саме 
підстави для встановлення "зеленого" тарифу, а відтак називати вищеназваний розділ 
"Умовами" потрібно вважати помилковим з точки зору юридичної техніки.  

Умови встановлення суб’єктам господарювання "зеленого" тарифу не знайшли 
відображення у новоприйнятому Законі України "Про ринок електричної енергії" від 13 
квітня 2017 р., який покликаний, серед іншого, усунути існуючи в енергетичному 
законодавстві прогалини. Окремі положення цього Закону щодо "зеленого" тарифу 
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набирають чинності з 1 липня 2019 р. Зокрема, мова йде про норми ст. 71, якою визначено 
особливості участі в ринку електричної енергії виробників електричної енергії, яким уже 
встановлено "зелений" тариф.  

Профільним законом у сфері альтернативної енергетики – Законом України "Про 
альтернативні джерела енергії" (далі – Закон) регламентуються правові засади стимулювання 
виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії шляхом установлення 
суб’єктам господарювання, що провадять таку господарську діяльність, "зеленого" тарифу. 
Разом з тим чіткого переліку умов встановлення "зеленого" тарифу суб’єктам 
господарювання цим Законом також не визначено. Зазначені умови можна виокремити 
шляхом аналізу положень вищезгаданого Закону. 

Перш за все слід навести основні визначення. Так, під енергією, виробленою з 
альтернативних джерел, розуміється електрична, теплова та механічна енергія, яка 
виробляється на об’єктах альтернативної енергетики і може виступати товарною продукцією, 
призначеною для купівлі-продажу; а "зелений" тариф визначено як спеціальний тариф, за 
яким закуповується електрична енергія, вироблена на об’єктах електроенергетики, зокрема 
на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), 
з альтернативних джерел енергії (з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та 
малими гідроелектростанціями) (ст. 1 Закону).  

Отже, енергією, виробленою з альтернативних джерел вважається лише така, що може 
виступати товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу. Тобто законодавець 
визначив, що електроенергія має вироблятись саме для товарообміну, при цьому визнавши 
електроенергію товаром. 

З точки зору права, віднесення енергії до матеріальних об’єктів залишалось дискусійним 
питанням, яке намагались вирішити ще на рубежі XIX–XX віків, визначивши правову 
природу електроенергії. У юридичній науці електроенергія розглядалась як матеріальне 
благо, як послуга, або як товар. Необхідність купівлі-продажу енергії, а також установлення 
кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння нею поставили питання щодо права 
власності на енергію та необхідності визнання її річчю, товаром [3, Kuzmina, 2013, p. 135]. 
Кваліфікація енергії як об’єкта, з точки зору закону припускає застосування прийому 
юридичної фікції, що передбачає визнання відомого неіснуючого факту таким, що юридично 
існує. Відтак, на енергію поширюється штучний правовий режим речей, що дозволяє 
застосувати до обороту енергії засоби, характерні для обороту товарів речової форми [4, 
Svirkov, 2013]. 

Сучасне правове регулювання сфери альтернативної енергетики свідчить про те, що 
законодавець пропонує вважати електроенергію саме товаром. На це вказують положення 
Закону і ГК України, де електроенергія визнається товаром, щодо якого здійснюється 
господарсько-торговельна діяльність, оскільки енергопостачання визнається однією із форм 
господарсько-торговельної діяльності (ст. 263 ГК України). Погоджуючись із такою 
позицією законодавця, слід одночасно відзначити, що на законодавчому рівні не надано 
відповіді на питання, яка електроенергія може виступати товарною продукцією, 
призначеною для купівлі-продажу, а яка ні. 

Крім того, згідно з Директивою Європейського Парламенту та Ради ЄС 2009/28/ від 23 
квітня 2009 року про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних 
джерел – для кожної одиниці виробленої енергії видається не більше однієї гарантії 
походження. Держави-члени забезпечують, щоб одна й та сама одиниця енергії, що походить 
із відновлювальних джерел, бралася до уваги лише один раз. На законодавчому рівні 
залишається не закріпленим механізм запобігання продажу за "зеленим" тарифом одного і 
того самого товару двічі. 

Зазначені прогалини безпосередньо впливають на умови встановлення суб’єктам 
господарювання "зеленого" тарифу, оскільки якщо електроенергія не буде визнана такою, що 
може виступати товарною продукцією, то і не може бути визнана такою, що вироблена з 
альтернативних джерел. 
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"Зелений" тариф згідно з ч. 1 ст. 9-1 Закону встановлюється НКРЕКП на електричну 
енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію 
чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), з альтернативних джерел 
енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – вироблену лише 
мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями). Одночасно, ч. 2 цієї ж статті визначено, що 
"зелений" тариф встановлюється для кожного суб’єкта господарювання, який виробляє 
електричну енергію з альтернативних джерел енергії, за кожним видом альтернативної 
енергії та для кожного об’єкта електроенергетики або для кожної черги будівництва 
електростанції (пускового комплексу). 

Зі змісту наведених статей видається можливим виокремити дві основні умови для 
встановлення суб’єкту господарювання "зеленого" тарифу. Перша – це вироблення 
електричної енергії з альтернативних джерел енергії, друга – вироблення енергії на об’єкті 
альтернативної енергетики. 

Водночас, для того, щоб відповідати зазначеним умовам в цілому, суб’єкту 
господарювання необхідно відповідати також іншим умовам, що безпосередньо випливають 
із основних. 

Так, необхідно проаналізувати, що саме законодавець пропонує вважати альтернативним 
джерелом енергії. Відповідно до визначення, закріпленого у ст. 1 Закону, альтернативні 
джерела енергії – це відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, 
вітрова, геотермальна, гідротермальна, аеротермальна, енергія хвиль та припливів, 
гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, 
біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ 
метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних 
процесів. 

Надалі цим же Законом установлюються певні обмеження та особливості розуміння 
поняття "альтернативне джерело енергії", дотримання яких є обов’язковим. Зокрема, ст. 10 
Закону визначено особливості використання альтернативних джерел енергії, зумовлені 
природніми умовами, серед яких: залежність від атмосферних та інших умов довкілля; 
наявність водних ресурсів малих річок, необхідних для роботи гідроенергетичного 
обладнання; наявність біомаси, кількість якої залежить від обсягів щорічних урожаїв; 
наявність геотермальних джерел та свердловин, придатних для виробництва та використання 
геотермальної енергії; наявність теплових викидів, обсяги яких залежать від функціонування 
підприємств промисловості; періодичність природних циклів, внаслідок чого виникає 
незбалансованість виробництва енергії; необхідність узгодження та збалансування 
періодичності передачі обсягів енергії, виробленої з альтернативних джерел, зокрема 
передачі електричної енергії в об'єднану енергетичну систему України.  

Також зазначається, що отриману за допомогою теплових насосів аеротермальну, 
гідротермальну або геотермальну теплову енергію слід вважати видобутою з відновлюваних 
джерел енергії за умови, що кінцевий вихід енергії значно перевищує первинне споживання 
енергії, потрібної для приведення в дію теплових насосів. 

Отже, визначаючи особливості використання альтернативних джерел енергії, 
законодавець тим самим передбачив ще низку умов, щоб енергія вважалась виробленою з 
альтернативних джерел, а, суб’єкти господарювання могли претендувати на отримання 
стимулювання за виробництво енергії такого походження. У той час наведені у ст. 10 
особливості не повністю узгоджуються з тими, що закріплені у інших статтях Закону. 

Так, зі ст. 10 Закону вбачається, що особливістю використання альтернативних джерел 
енергії, зумовленою природними умовами, є, зокрема, наявність водних ресурсів малих 
річок, необхідних для роботи гідроенергетичного обладнання. В силу ст. 79 Водного кодексу 
України, до малих належать річки з площею водозбору до 2 тис. квадратних кілометрів. 

Таким чином, виробникам електроенергії за допомогою гідроенергетичного обладнання 
необхідно враховувати розмір річки. Аналогічного висновку дійшов суд у постанові від 2 
березня 2017 р., зазначаючи, що Дністровська ГАЕС не відноситься до об'єктів енергетики, 
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які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, в розумінні норм 
Закону України "Про альтернативні джерела енергії", оскільки річка Дністер, на якій 
розташована Дністровська ГАЕС, не належить до малих річок [5]. 

Разом з тим, ст. 1 Закону, якою визначено поняття "зеленого" тарифу, встановлюється 
дещо інша умова для використання гідроенергії, а саме, для встановлення "зеленого" тарифу 
суб’єктам господарювання дозволяється використання лише мікро-, міні- та малих гідро- 
електростанцій. Цією ж статтею визначено, що мікро-, міні- та малі гідроелектростанції – це 
електричні станціі, що виробляють електричну енергію за рахунок використання гідро- 
енергії, та різняться між собою встановленою потужністю: встановлена потужність мікро- 
гідроелектростанції не перевищує 200 кВт; міні- – потужність більше 200 кВт, але не переви- 
щує 1 МВт; мала гідроелектростанція – потужність більше 1 МВт, але не перевищує 10 МВт. 

Отже, виходячи зі ст. 1 Закону, право на встановлення "зеленого" тарифу мають суб’єкти 
господарювання, що виробляють електричну енергію на гідроелектростанціях, потужність 
яких не має перевищувати 10 МВт.  

З огляду на вказане, непослідовність позиції законодавця вбачається у тому, що 
визначивши потужність гідроелектростанції основною умовою стимулювання 
гідроенергетики, в іншій статті Закону вводиться додаткова умова – розмір річки, від якої 
працює гідроенергетичне обладнання. При цьому слід зазначити, що при установленні 
"зеленого" тарифу взагалі не беруться до уваги такі важливі чинники, як: природно-
кліматичні умови функціонування об’єкту; площа земельної ділянки, необхідної для 
функціонування гідровузла; висота напору; об’єм водотоку, та ряд інших факторів, у зв’язку 
з чим запропонований підхід до визначення розміру "зелених" тарифів не може бути 
однаково справедливим для всіх об’єктів малої гідроенергетики [6, Shashkov, 2016, p. 89]. 

Аналізуючи другу умову встановлення суб’єктам господарювання "зеленого" тарифу – 
виробництво її на об’єкті альтернативної енергетики, необхідно відзначити, що у розумінні 
ст. 1 Закону об’єкти альтернативної енергетики це – енергогенеруюче та інше обладнання, 
що виробляє енергію за рахунок використання альтернативних джерел енергії, частка яких 
становить не менш як 50 відсотків від встановленої потужності всіх задіяних на об’єкті 
джерел енергії. 

Необхідно урахувати, що Директивою Європейського Парламенту та Ради ЄС 2009/28/ 
від 23 квітня 2009 року про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних 
джерел визначено, що у комбінованих установках, що використовують як джерела 
відновлюваної енергії, так і традиційні джерела енергії, враховується лише та частка 
електроенергії, що була видобута з відновлюваних джерел. Для здійснення такого 
обчислення внесок кожного джерела енергії обчислюється на основі енергоємності.  

У зазначеному аспекті вітчизняне законодавство відповідає європейському, оскільки 
гарантію "альтернативного" походження електроенергії суб’єкт господарювання отримає 
лише на ту частку, що вироблена із альтернативних джерел. Разом з тим, фактично 
виробляючи електроенергію на об’єкті альтернативної енергетики, суб’єкт господарювання 
не зможе отримати стимулювання за виробництво тієї електроенергії, яка вироблена з 
традиційних джерел, так як не зможе отримати гарантію на альтернативне походження 
електроенергії, а відтак, механізм встановлення "зеленого" тарифу суб’єктам 
господарювання, що використовують комбіновані установки потребує доопрацювання.  

Непослідовною видається позиція стосовно того, що згідно з Законом, енергогенеруюче 
та інше обладнання, що виробляє енергію за рахунок використання з доменного чи 
коксівного газу (що є вторинним енергетичним ресурсом), буде вважатись об’єктом 
альтернативної енергетики. Оскільки формально, суб’єкт господарювання, виробляючи 
електроенергію на об’єкті альтернативної енергетики, гарантію походження електричної 
енергії, яка засвідчить альтернативне походження енергії, отримати не зможе, оскільки 
пряма вказівка на це міститься у ч. 1 ст. 9-1 Закону. 

Сама гарантія походження електричної енергії є ще однією умовою для встановлення 
суб’єкту господарювання "зеленого" тарифу, на яку міститься посилання у ст. 9 Закону, де 
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зазначено, що для підтвердження походження електричної енергії, виробленої з 
альтернативних джерел енергії, суб’єкту господарської діяльності – виробнику електричної 
енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з 
використанням гідроенергії – виробленої лише мікро-, міні- та малими 
гідроелектростанціями) видається документ, який підтверджує, що частка або визначена 
кількість електричної енергії вироблена з відновлюваних джерел енергії (а з використанням 
гідроенергії – лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями). При цьому у ст. 1 
Закону, визначено, що гарантія походження електричної енергії – документ, виданий 
суб’єктом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, на запит виробника електричної 
енергії, який підтверджує, що частка або визначена кількість електричної енергії вироблена з 
відновлюваних джерел енергії (а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та 
малими гідроелектростанціями). 

Врегульовуючи одне і те саме питання, законодавець використовує різні терміни: 
"альтернативні джерела енергії" та "відновлювані джерела енергії", що є неприпустимим, 
оскільки ускладнює процес отримання стимулювання тими, хто використовує вторинні 
енергетичні ресурси, що також є альтернативним джерелом енергії. При цьому, відповідно 
до ст. 9-1 Закону вироблення електричної енергії з альтернативних джерел (крім доменного 
та коксівного газів) не виключає використання інших вторинних енергетичних ресурсів. З 
огляду на вказане потрібно усунути названу суперечність між положеннями одного Закону 
шляхом заміни у визначенні гарантії походження електричної енергії "відновлюваних 
джерел енергії" на "альтернативних джерел енергії". 

Висновки. У ході дослідження конкретизовано, що умовами встановлення суб’єкту 
господарювання "зеленого" тарифу виступають: 1) вироблення електричної енергії з 
альтернативного джерела енергії; 2) вироблення електричної енергії на об’єкті 
альтернативної енергетики; 3) вироблення електроенергії як товарної продукції, призначеної 
для купівлі-продажу; 4) отримання гарантії "альтернативного" походження електричної 
енергії.  

Зазначені умови можна систематизувати на два рівні: основний, до якого включити 
умови вироблення електричної енергії з альтернативного джерела енергії та вироблення 
електричної енергії на об’єкті альтернативної енергетики; та попередній, до якого включити 
умови, що обумовлені і передують основним: вироблення електроенергії як товарної 
продукції та отримання гарантії "альтернативного" походження електричної енергії. 

Оскільки чітких умов встановлення суб’єктам господарювання "зеленого" тарифу у 
законодавстві не закріплено, проте законодавча визначеність цих умов є запорукою 
уникнення зловживань та правових колізій, запропоновано закріпити їх в окремій статті або 
в окремій частині ст. 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії". 

Також для удосконалення законодавчого врегулювання відносин щодо надання умов 
встановлення "зеленого" тарифу суб’єктам господарювання, що виробляють електроенергію 
з альтернативних джерел енергії потрібно усунути суперечності між положеннями різних 
статей Закону України "Про альтернативні джерела енергії", зокрема, щодо умови 
стимулювання гідроенергетики, використання термінів "альтернативні джерела енергії" та 
"відновлювані джерела енергії". 
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УДК: 340.11 
НОВІТНЯ ДОКТРИНА КЛАСИФІКАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ НАУК: 

ЗАПРОШЕННЯ ДО ДИСКУСІЇ  
Юлія Ланцедова, Андрій Виноградов 

 
NEW DOCTRINE OF CLASSIFICATION OF JURIDICAL SCIENCES: 

INVITATION TO DISCUSSION 
Yulia Lantsedova, Andrey Vinogradov 

 
Анотація. Стаття присвячена новітній доктрині класифікації юридичних наук. Метою 

дослідження є ініціювання наукової дискусії з приводу остаточного вирішення даної 
проблеми. 

В статті розглянуто сутність теорологічних, регулятивних, антиделіктних юридичних 
наук із додатковим поділом останніх з наук на базисноантиделіктні, процедурні і методичні 
юридичні науки, завданням яких є розробка відповідно кодифікованого правового базису і 
порядку протидії кожному із різновидів правопорушень та складових частин методики 
здійснення такої протидії. 

Підкреслено, що запропонована новітня доктрина класифікації юридичних наук не 
претендує на завершеність вирішення даної проблеми, що може бути вирішено у процесі 
широкої наукової дискусії. 

Ключові слова: класифікація юридичних наук, теорологічні юридичні науки, регулятивні 
юридичні науки, базисноантиделіктні юридичні науки, процедурні юридичні науки, 
методичні юридичні науки. 

 
Summary. The article is devoted to the newest doctrine of the classification of juridical 

sciences, which covers all existing and perspective juridical sciences, shows the actual scientific 
basis and reveals the development opportunities of each of the juridical sciences. The purpose of 
the research is to initiate a scientific discussion on the final solution to this problem. 

The article deals with the essence of theological juridical sciences, which must develop 
philosophical, sociological, political, philological, psychological, theological, historical and other 
theoretical bases concerning rational, effective and qualitative conducting of each of the directions 
of juridical activity, as well as for the formation and development in the context of implementation 
these tasks of other juridical sciences. The essence of the regulatory juridical sciences, the task of 
which is the development of a codified legal regulation of "unclassified" (positive, non-conflictual) 
aspects of social life, is described. The essence of antidelictual juridical sciences is described in 
detail, with the division of them into basic-antidelictual, procedural and methodological juridical 
sciences, the task of which is the development of a codified legal the basis and procedure for 
dealing with each of the types of offenses and the constituent parts of the methodology for the 
implementation of such a counteraction. 

It is emphasized that the proposed new doctrine of the classification of juridical sciences does 
not claim to complete the solution of this problem and can constitute only the necessary doctrinal 
basis for achieving such a goal in the process of broad scientific discussion. 

Key words: the classification of juridical sciences, theological juridical sciences, regulatory 
juridical sciences, basic-antidelictual juridical sciences, procedural juridical sciences, 
methodological juridical sciences. 

 
Актуальність теми дослідження. Дослідження О.А. Кириченком і Ю.О. Ланцедовою 

понад 100 існуючих класифікацій юридичних наук [5, Kirichenko, Lancedova, 2010, p. 223-
483] дозволило дійти висновку про те, що жодна з класифікацій не може охопити всі існуючі 
і, головне, перспективні юридичні науки, розкрити дійсні наукові основи та перспективу 
розвитку кожної з юридичних наук, та має низку інших суттєвих недоліків: відсутність 
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зв’язку із базисними завданнями, які мають виконувати всі юридичні науки та інше. 
Наприклад, в одному з підручників пропонується класифікація юридичних наук на: 
1) фундаментальні юридичні науки теоретичного та історичного напряму (теорія держави і 
права, історія політичних і правових вчень, загальна історія держави і права, історія держави 
і права України тощо); 2) галузеві юридичні науки (конституційне право, адміністративне 
право, цивільне право, цивільне процесуальне право, кримінальне право, кримінально-
процесуальне право, трудове право, житлове право, сімейне право тощо); 3) спеціальні 
юридичні науки (правова статистика, криміналістика, кримінологія, судова медицина, судова 
психіатрія тощо) [1, Zaychuk, Onyshchenko, 2006]. Наведена класифікація перераховує лише 
незначну частину фактично існуючих юридичних наук, коли немає, зокрема, традиційної 
філософії права, кримінально-виконавчого права та ін. Відсутній зв'язок даної класифікації 
як з першим, так і з другим базисним завданням юриспруденції (всіх юридичних наук) – 
розробити і застосувати належну відповідно правову регламентацію необхідних сторін 
суспільного життя та засоби протидії порушенням даної правової регламентації тощо. 

З урахуванням викладеного було поставлено завдання розробити таку класифікацію 
юридичних наук, яка не мала б вказаних недоліків, в результаті чого з’явився принципово 
розвитий варіант класифікації юридичних наук [1, Kirichenko, Kirichenko, 2002, p. 3-12; 2, 
Kirichenko, Kirichenko, 2003, p. 9-12]. Даний новітній підхід Ю.О. Ланцедова, врешті-решт, 
розвила в інноваційну доктрину класифікації та перспектив розвитку юридичних наук [3, 
Kirichenko, Lancedova, 2015, p. 134-144; 4, Lancedova, 2015, p. 24-26]. 

Основний текст. Основуючись на положеннях низки останніх публікацій вказаної 
авторки [3, Kirichenko, Lancedova, 2015, p. 134-144; 4, Lancedova, 2015, p. 24-26] можна 
запропонувати наступний варіант новітньої доктрини класифікації юридичних наук у 
контексті їхніх гіпергрупових завдань: 

1. Теорологічні юридичні науки, тобто науки, які покликані розробити філософські, 
соціологічні, політологічні, філологічні, психологічні, теорологічні, історичні та інші теоретичні 
основи щодо раціонального, ефективного та якісного проведення кожного з напрямів 
юридичної діяльності, а також для становлення та розвитку в контексті виконання цих 
завдань інших юридичних наук:  

1.1. Мононауки: філософія юриспруденції (філософія права – тут і надалі вказано існуюче 
найменування науки, коли відсутність такого пояснення свідчить про те, що у першому 
випадку запропоноване найменування перспективної юридичної науки або залишене 
найменування існуючої науки); політологія юриспруденції (теорія держави в межах такої 
традиційної теоретичної юридичної науки, як "Теорія держави і права"); соціологія 
юриспруденції (соціологія права); психологія юриспруденції (юридична психологія); 
юридекономіка (на основі політекономії); теорологія юриспруденції (теорія права в межах тієї ж 
традиційної теоретичної юридичної науки "Теорія держави і права"); історія вітчизняної 
політології і теорології юриспруденції (історія держави і права України); історія зарубіжної 
політології і теорології юриспруденції (історія держави і права зарубіжних країн); історія 
правових вчень (історія правових і політичних вчень) та ін.  

1.2. Полінауки: філологія юриспруденції; енциклопедія юриспруденції; порівняльна 
юриспруденція (порівняльне правознавство); педагогіка юриспруденції та ін. 

2. Регулятивні юридичні науки, які мають розробити правове регулювання 
"безделіктних" (позитивних, неконфліктних) сторін суспільного життя: 

2.1. Теорологія державно-правового управління (державне управління, яке як систему наук 
необхідно повернути в "лоно" юриспруденції). 

2.2. Галузеві регулятивні юридичні науки:  
2.2.1. Внутрішні: авіаційнобудівна, автобудівна, аграрна, антиделіктна (правоохоронне 

право), атмосферна, атомноенергетична, банківська, бібліотечна, будівельна, бюджетна, 
ветеринарна, видавнича, військова, вогнеборна, водна, дозвільна, житлова, земельна, 
кораблебудівна, культурологічна, лізингова, лісова, ліцензійна, машинобудівна, медична, 
мистецька, митна, муніципальна, надроархеологічна, наукова, нотаріальна, освітянська, пенсійна 
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або соціальна, податкова, працеохоронна, прикордонна, природоохоронна, промислова, 
реєстраційна, санітарна, сімейна, спортивна, страхова, теологічна, торгівельна, транспортна, 
фінансова, шоубізнесова та ін. галузь права України, коли є чи може бути понад 50-ти наук 
такого роду. 

2.2.2. Міжнародні: атмосферна, атомноенергетична, будівельна, видавнича, дипломатична 
або консульська, екологічна, кораблебудівна, космічна, мистецька, морська, освітянська, 
спортивна, теологічна, шоубізнесова та ін. галузь права. 

3. Антиделіктні юридичні науки: 
3.1. Базисноантиделіктні юридичні науки, які мають розробити правову основу (базис) 

раціональної, ефективної та якісної протидії кожному з видів правопорушень:  
3.1.1. Внутрішні: 3.1.1.1. супутня базисноантиделіктна юридична наука: конституційна 

галузь права України; 3.1.1.2. моноантиделіктні базисноантиделіктні юридичні науки: 
антикримінальна (кримінальне) і адміністративна галузь права України; 3.1.1.3. регулятивно-
антиделіктні базисноантиделіктні юридичні науки: трудова (трудове), де-факто майново-
договірна (цивільне) і де-юре майново-договірна (арбітражне, господарське) галузь права 
України;  

3.1.2. Міжнародні: антикримінальна, де-факто майново-договірна і де-юре майново-
договірна галузь права. 

3.2. Процедурні юридичні науки, на які покладається завдання з розробки правової форми 
(процедури, порядку) раціональної, ефективної та якісної протидії кожному з різновидів 
правопорушень:  

3.2.1. Внутрішні: 3.2.1.1. полінауковий напрям: теорологія антиделіктних відомостей 
(теорія доказів); 3.2.1.2. супутня процедурна юридична наука: конституційне судочинство 
України; 3.2.1.3. моноантиделіктні процедурні юридичні науки: антикримінальне (кримінальне 
процесуальне) та адміністративне (адміністративний процес) судочинство України; 
3.2.1.4. регулятивно-антиделіктні процедурні юридичні науки: трудове (частково – процедурна 
частина Кодексу законів про працю, в основному – низка інших дисциплінарних правових 
актів), де-факто майново-договірне (цивільне процесуальне) і де-юре майново-договірне 
(господарське процесуальне) судочинство України; 3.2.1.5. додаткові процедурні юридичні 
науки: ордистичне (процедурна частина теорії ОРД), виправно-трудове (кримінально-
виконавче) і виконавче (низка виконавчих правових актів за іншим судочинством, ніж 
антикримінальне) судочинство України. 

3.2.2. Міжнародні: антикримінальне, ордистичне, де-факто майново-договірне і де-юре 
майново-договірне судочинство. 

3.3. Методичні юридичні науки, завдання яких полягає в розробці складових частин 
гласної (криміналістичної) і негласної (ордистичної) методики (технічних засобів, загальних 
правил поводження з ними; тактичних прийомів проведення практичних дій; методичних 
рекомендацій з проведення кожної зі стадій такої протидії) протидії правопорушенням:  

3.3.1. Мононауки: криміналістика, ордистика (методична частина теорії ОРД).  
3.3.2. Полінауки: деліктологія (кримінологія), юридична медицина (судова медицина), 

юридична психіатрія (судова психіатрія), юридична бухгалтерія (судова бухгалтерія), юридична 
статистика (судова статистика), юридична кібернетика (судова кібернетика) та ін.  

3.3.3. Полінаукові напрями: юридична експертологія (судова експертологія), юридична 
одорологія (криміналістична одорологія), юридична мікрооб’єктологія (криміналістична 
мікрооб’єктологія) та ін. 

Наведена базова класифікація юридичних наук у контексті їхніх гіпергрупових завдань, на 
відміну від наведеної вище та інших традиційних класифікацій юридичних наук, вже чітко 
демонструє те, що перше базисне завдання юриспруденції мають виконувати регулятивні 
юридичні науки, а друге базисне завдання юриспруденції – антиделіктні юридичні науки, тоді як 
завданням теорологічних юридичних наук є вже розробка різних теорологічних положень під 
найбільш ефективне, раціональне та якісне виконання як першого, так й другого базисного 
завдання юриспруденції, а також для розвитку кожної з інших юридичних наук. Більш того, 
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запропонований варіант класифікації юридичних наук розкриває дійсні наукові основи кожної з 
наук, коли, зокрема, сама назва науки філософією юриспруденції, а не філософією права вже має 
акцент уваги на те, що дана теорологічна юридична наука має розробити філософські основи як 
під виконання першого базисного завдання юриспруденції (чим фактично й вичерпується 
традиційна назва даної науки філософією права), так й другого базисного завдання 
юриспруденції, тобто і під належні засоби протидії кожного з видів правопорушень і т.д. 

У той же час, даний варіант класифікації юридичних наук може бути також представлений і 
в частині, з одного боку, виконання лише першого базисного завдання юриспруденції, що 
фактично означає здійснення правотворчості та правозастосування і реалізується в межах 
позитивних чи безделіктних правовідносин. З іншого боку, дану базову класифікацію 
юридичних наук можна розглядати і в межах другого базисного завдання юриспруденції, тобто, 
антиделіктної діяльності, що здійснюється вже в межах негативних або деліктних 
правовідносин. 

Одна із останніх варіацій, запропонованої Ю.О. Ланцедовою новітньої доктрини 
класифікації юридичних наук у контексті завдань правотворчої і правозастосовчої 
діяльності, виглядає таким чином: 

1. Правові юридичні науки (базисноантиделіктні юридичні науки, процедурні юридичні 
науки, регулятивні юридичні науки; у відомому аспекті – теорологічні юридичні науки), 
основним "науковим продуктом" яких має стати розробка відповідного кодифікованого 
правового акта (кодексу). 

2. Неправові юридичні науки (методичні юридичні науки; у відомому аспекті – теорологічні 
юридичні науки), завдання яких вже знаходяться у контексті антиделіктних завдань юридичної 
діяльності. 

Новітню ж доктрину класифікації юридичних наук у контексті завдань антиделіктної 
діяльності вказана авторка вбачає такою: 1) антиделіктні юридичні науки (базисноантиделіктні 
юридичні науки, процедурні юридичні науки, методичні юридичні науки; у відомому аспекті – 
теорологічні юридичні науки). 2. безделіктні юридичні науки (регулятивні юридичні науки; у 
відомому аспекті – теорологічні юридичні науки). 

Висновки. Запропонований варіант новітньої доктрини класифікації юридичних наук не 
претендує на завершеність і може лише створити непогану доктринальну основу для 
остаточного вирішення даного питання у процесі широкої міжнародної коректної наукової 
дискусії. Юриспруденція принципово має міжнародний характер, і розробка узгодженого 
міжнародного варіанту всеохоплюючої класифікації юридичних наук сприяла б поширенню 
кращого міжнародного досвіду у розвитку юриспруденції в контексті розробки належного як 
правового врегулювання необхідних сторін суспільного життя, так і засобів протидії різним 
видам порушень даної правової регламентації. 
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Summary. The article is intended to investigate legal regulation issues contained in the 

criminal procedural law on such legal institutions as, a victim, a legal representative, a minor 
person, a juvenile, a preparatory court session, journal court hearing, a pretrial-report etc. Proper 
legal support of the  mentioned above legal institutes, as well as any other, undoubtedly ensures 
involved in criminal proceedings subjects’ rights protection, and therefore the scientific research 
on relevant subjects is relevant. According to the results of the analysis, the article proposes the 
possible options and ways of solving those inconsistencies in legal regulation.  

Key words: a court, a victim, a minor person, a juvenile, a legal representative, a court record 
journal, a judicial decision, prejudicial significance. 

 
Анотація. Статтю присвячено дослідженню проблем правового регулювання, що 

містяться в кримінальному процесуальному законодавстві стосовно таких правових 
інститутів як представник органу пробації, потерпілий, законний представник, підготовче 
судове засідання та ін. Належне правове забезпечення дії зазначених правових інститутів як 
і будь-яких інших безумовно забезпечує захист прав суб’єктів, що беруть участь у  
кримінальному провадженні, а тому наукове дослідження за відповідною тематикою є 
актуальним. За результатами проведеного аналізу в статті запропоновано можливі 
варіанти та шляхи вирішення означених невідповідностей у правовому регулюванні.    

Ключові слова: суд, потерпілий, малолітня особа, неповнолітній, законний представник, 
журнал судових засідання, судове рішення, преюдиційне значення. 

 
Introduction. Objects that come under the protection of criminal offences with the help of 

criminal procedural rules are: individual, society and state. 
The objects of protection are the rights, freedoms and legal interests of participants of criminal 

proceedings. Under this protection should be understood as the necessary conditions for using of the 
rights, freedoms and legitimate interests satisfaction, their integrity and inviolability with a clear 
resolution of criminal procedural relations and the adoption of legal action to prevent violations  
participants’ rights  in criminal proceedings [1, Bandurka, 2013, p. 567-571]. So, incase presence 
disadvantages in legal regulation of criminal procedural relations it directly affects to the quality 
and level of protection rights, freedoms and legitimate interests of satisfaction, as it has been 
discussed above. Under such conditions, consider some problems of legal regulation in the Criminal 
Procedure Code of Ukraine (hereinafter – the CPC of Ukraine), and offer possible ways to correct 
them. 

The main chapter. Before we start it is necessary to remind some of the theoretical foundations 
that have been studied by the students of legal institute’s of higher educational institutions of our 
country. What does a legal status of a person mean? The theory of law defines it as a system of 
fixed legal acts and state-guaranteed rights, freedoms, duties, responsibilities, according to which an 
individual person as a subject of law coordinates his/her behavior in a society [2, Skakun, 2001, 
p. 377]. According to this definition, we can determine the following elements that develop the 
legal status of a person: he/she has rights, freedoms, duties, responsibilities [2, Skakun, 2001, 
p. 380-381]. Legal literature also distinguishes the following types of a person’s legal status, as 
general, special and individual.  
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The part 6 of the article 55 of the Criminal Procedure Code of Ukraine fixed that in case of 
death of a person which caused by a criminal offence or if the health condition of a person makes it 
impossible to submit with the application form, the close relatives or family members of a such 
person according to the position of p. 1-3 have a right to do that [3]. According to the article 55 of 
the CPC of Ukraine victims in this way could be one of the native from among close relatives or 
family members who applied for her/his involvement in the proceedings as the victim. The question 
is how the close relatives or family members can get a victim status if the part 1 of the article 55 of 
the CPC of Ukraine fixed that a victim in criminal proceedings could be a person to whom caused 
by criminal offence moral, physical or property damage. In this case we believe that the victim 
could be only an individual person that caused by a criminal offence moral, physical or property 
damage, but the relatives couldn’t take such a legal status [4, Maliarchuk, 2012, p. 405-407]. 

In this case, it is advisable to give the status of legal representatives to the close relatives of the 
victim and provide for them specific rights and obligations by amending the article 59 of the CPC 
of Ukraine. 

Unfortunately the Criminal Procedure Code of Ukraine requires other changes, corrections and 
improvements. 

Next that would be interesting to discuss are the problems of legal regulation of a juvenile or a 
minor person in criminal proceedings. 

The CPC of Ukraine in the article 3 gives the definition of “a minor person” that is a minor 
person and a juvenile at the age of fourteen to eighteen. 

It should be noted that attainment of full civil capability from 18 by a minor -in accordance 
with the articles 34, 35 of the Civil Code of Ukraine isn’t a reason to refuse the application of the 
article 226 of the CPC of Ukraine. 

It should be said that under the law of interrogation, a juvenile or a minor person performed 
necessarily involving a teachers, a psychologists, and if it is necessary, the doctor. The 
corresponding obligation provided for in the article 226 of the CPC of Ukraine which noted that 
interrogation of a juvenile or a minor is performed in presence of a legal representative, a teacher or 
a psychologist, and if it is necessary, a doctor. The CPC of Ukraine establishes interrogation time 
limits of a juvenile or a minor. It can not continue without a break for more than one hour, and the 
average interrogation can not be more than two hours a day. Persons under the age of sixteen are 
explained the duty of the necessity to give truthful testimony without notice of criminal liability for 
refusal to testify and for knowingly false testimony. 

It should also be noted that the CPC of Ukraine provides an obligation of participation above 
mentioned persons in pretrial (investigation) activities involving juveniles or minors. Thus, in 
accordance with the article 227 of the CPC of Ukraine during pretrial (investigation) activities 
involving juveniles or minors ensured necessarily involving of a legal representative, a teacher or a 
psychologist, and if it is necessary, a doctor. An investigator also explains them their right for 
permission to ask clarifying questions to a juvenile or a minor person. 

In exceptional cases, where the participation of  a legal representative can undercut the interests 
of a juvenile or a minor person witness, an investigator, a prosecutor at the request of the juvenile or 
the minor person or of their own motion have a right to restrict the participation of a legal 
representative in the certain pretrial (investigation) activities performance or remove him or her 
from participation in criminal proceedings and involve the replacement of another legal 
representative. 

We think that the use of a phrase “exceptional cases” in the part 3 of the article 227 of the CPС 
of Ukraine is not sufficiently defined and do not estimate a character that can complicate the 
acceptance of the decision which should be taken in a particular case. It, also, should be noted that 
arguable reasons for a right of a juvenile or a minor person for petition to an investigator or a 
prosecutor about their initiative to limited – a legal representative’s pretrial activities or the 
existence of grounds for removal a legal representative and his replacement by another in criminal 
proceedings. We also should understand that a juvenile or a minor in case of their physical 
development may perceive reality by mistake or in a bad way. So it seems that the last appeal with a 
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general request is unnecessary, and a right to exclude or replace a legal representative may be made 
just by an investigator or a prosecutor who independently decide if there if such a  case is 
exceptional. It is also possible to predict summons of a psychologist and/or a doctor for their 
intellectual development opportunities in the context to understand in the right way their 
surroundings by a juvenile or a minor person that can minimize unfounded circumstances of this 
appeal and did not complicate the work of the investigator. Such a procedure could also help 
establish what particular case is exceptional. 

We also should pay attention to the article 491 of the CPC of Ukraine on the participation of a 
legal representative, a teacher, a psychologist or a doctor in the interrogation of a minor that is 
suspected or accused. The first part of the article 491 of the CPC of Ukraine provides that a minor 
who did not reach the age of sixteen or if the minor acknowledged mentally retarded, his 
interrogation by the decision of an investigator, a prosecutor, an investigator judge, a court or at the 
request of the defender ensured participation of a legal representative, a teacher or a psychologist, 
and if it is necessary, a doctor. The position of the legislators, in our opinion, is confusing and not 
consistent because the interrogation of a juvenile or a minor person in criminal proceedings under 
the article 226 of the CPC of Ukraine establishes a duty to involve a legal representative, a teacher 
or a psychologist, and only provides a right to chose about participation of a doctor. The article 226 
of the CPC of Ukraine is used during the interrogation regardless of a procedural status of a juvenile 
or a minor person and their age [3]. Under these circumstances in the article 491 of the CPC of 
Ukraine there is unclear establishing of age limit for a minor to involve a teacher, a psychologist or 
a physician moreover on the initiative of a investigator, a prosecutor, an investigator judge, a court 
or at the defender’s request  concerning a  suspected or an accused minor. Especially, it is 
inconsistency that the part 2 of the article 226 of the CPC of Ukraine shall be carried out in any 
case, So, there is a question why aren’t other parts of the article 226 of CPC of Ukraine obligatory 
for use? Even more, the title of the article 226 of the CPC of Ukraine contains a term a “specifics” 
interrogation of a juvenile or a minor person, and the article 491 of the CPC of Ukraine refers to 
Chapter 38, paragraph 1, entitled “General rules for criminal proceedings against minors”.  

As a conclusion, which is based on the analyzed articles of the CPC of Ukraine, we have to 
admit, those articles sat least have to be coordinated, and foresight in the part 1 of the article 491 the 
age for a minor person is unreasonable because the article 226 of the CPC of Ukraine do not 
mention this at all. 

Next that would be also interesting to discuss is the problems of legal regulation of prejudicial 
effect of a court decision as an institute. 

First of all, it should be noted that made by a national court or an international tribunal decision 
which has taken legal effect and holds that a violation of human rights and fundamental freedoms 
set forth in the Constitution of Ukraine and international treaties to which the Verkhovna Rada of 
Ukraine gave its consent to be bound by, has been committed shall have prejudicial significance for 
the court which decides on evidence admissibility. It should be said that the institution of the 
collateral estoppels should be used not only for evidentiary value conditions which established in 
the decision taken earlier by jurisdictional authority. It also should be used in cases when existed 
circumstances with which the law binds the occurrence of certain substantive consequences. 

Prejudicial effect of a decision which were taken earlier means that a fact and conclusions 
which were made on their basis by a court could be used as the legal fact that didn’t need to be 
proved in another proceedings (for example criminal, civil proceeding, etc.). Everything that has 
been said helps to understand the nature and the sense of collateral estoppels. 

Prejudicial effect facts are circumstances that have been established on the basis of some 
evidence in preliminary proceedings. So, the prejudicial effect facts are different from the 
evidentiary facts because: they have been established during the proceedings in another case; they 
had the procedural form as an evidence by this course; they could be questioned if they are true or 
not but only in the case when a decision of a court come into force the. 

It should be noted that in practice there are situations when a court previously established 
circumstances which were underlying in verdict but disagreed with the opinion of the court in 
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another proceeding where such established circumstances were used. Such circumstances couldn’t 
have power of pre-established evidence, because the practice known cases of illegal and unjustified 
verdicts which come into force. 

So, when criminal proceedings had given in the court and appeared data that indicate verdict 
which was took earlier illegal, it couldn’t be used as the basis for the conclusions in a new court 
decision (a verdict). We should say that the Criminal Procedure Code of Ukraine didn’t fixe any 
instructions about what judges have to do in such a case when it was established that a previous 
verdict is illegal and it established evidences which use in new court proceedings are illegal too. In 
this case there is a conflict between a legitimate power of a decision which was given earlier and 
inner conviction of the judges, based on the estimation of evidences in the new case. 

We can’t pass over another problem of a procedural character. According to the part 4 of the 
article 371 of the CPC of Ukraine, a decision during the enactment should be fixed by a secretary 
trial in a register of the hearing. However, neither the CPC nor instructions office in local general 
court specify the procedure and provide the right to issue a copy of the decision which enactment 
without going to the jury room. The CPC of Ukraine of 1960 gave more attention over such 
decisions, about how to take the extracts from court records. The CPC of Ukraine of 2012 didn’t 
have any ways of regulation in questions according to procedure ways to copy of judicial decisions.  
In practice it is quite often cause to arguments and often leads to postpone the process. 

It should be noted that an appropriate procedure for obtaining a copy of the decision has to be 
displayed at least at instructions of procedure activate in local general court.  That will make 
certainly easier the order to fulfillment and delivery a copy of a judicial decision and will avoid 
disputes between participants that often occur in practice.  

Preparatory trial in criminal proceedings is a so-called filter for further solution of criminal 
proceedings. 

Legislators not quite correctly defined a procedure of a judicial decision at this stage of a 
process, such as decisions about determination of jurisdiction, admissibility and relevance of the 
indictment (points 3, 4 of the part.3 of the article 314 of the CPC of Ukraine). The existence of this 
circumstance often leads to cancellation of court decisions, as not legitimate. We believe that to 
solve this problem the legislator should be amended the article 314 of the Code of Ukraine 
concerning the sequence of taking a decision by a court at the stage of preparatory hearing. 
Therefore, we think that the court in the preliminary hearing should primarily address issues of 
court jurisdiction because it doesn’t solve the problem and it could be a reason to cancel any court 
decisions in the future, and should precede before deciding relevance of the indictment. 

Unfortunately the Criminal Procedure Code of Ukraine requires and other changes, corrections 
and improvements. 

So the next problem it is an implementation and use of electronic monitoring control 
(hereinafter – EMC) to the suspect, the defendant in according to the art.195 CPC of Ukraine. EMC 
enables you to track and fix location of the suspect. This device must be protected against self-
removal, damage or other interference in its work to evade control and signalize trying of the person 
to commit such actions. 

The legislator says the duty of investigator or law enforcement officers have to explain before 
use EMC to the suspect or to defendant rules of using device safety-treated and the consequences of 
its removal or unlawful interference with its work to evade controls (p. 5, art. 195 CPC of Ukraine). 

Such incidents, when illegally removed EMC influence on society in a bad way and make him 
despair of a fair trial, in the proper functioning of the law enforcement system as a whole, or in that 
when everyone who has committed a criminal offense was took responsibility to the extent of his 
guilt and that each particular of criminal proceedings were applied due process. 

So, if suspect or the defendant would remove the EMC he/she could take the criminal 
responsibility according to the art. 382 of the Criminal Code of Ukraine which fixed the intentional 
failure judgment, decision, order of the court, which come into force or obstruct their 
implementation.  
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ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ЯК 

ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ 
Тетяна Міхайліна 

 
THE BALANCE OF THE CRIMINAL PUNISHMENT SYSTEM AS ONE 

OF THE WAYS OF LEGAL CONSCIOUSNESS FORMATION   
Tetyana Mikhaylina 

 
Анотація. Статтю присвячено питанням формування правосвідомості через 

механізми досягнення справедливості та ефективності покарань. В розрізі збалансованості 
системи покарань не в останню чергу сприймається й цінність та справедливість права як 
такого. Правосвідомість особи формується під впливом невизначеної кількості чинників 
різного характеру, але кримінальне право та його засоби сприймаються чи не найбільш 
гостро через те, що пов’язані з найбільшими втратами для людини. 

Зроблено висновок, що правосвідомість громадян формується не шляхом загальної 
гуманізації чи репресивності покарань, а повною збалансованістю системи покарань, коли 
суспільною свідомістю вона буде сприйматися як дійсно справедлива та така, що відповідає 
суспільній небезпечності певних злочинів. Внаслідок цього, точкові зміни санкцій окремих 
норм в контексті позитивних трансформацій правосвідомості не представляються 
ефективними. Натомість, досягнення цієї стратегічної мети є можливим тільки через 
переосмислення всієї системи злочинів та покарань, їх „ранжування”, підвищення 
відповідальності за певні види злочинів разом із загальним скороченням кількості санкцій, які 
встановлюють покарання у виді позбавлення волі. Крім того, актуальним є  повне 
виключення з системи ідеологічно та психологічно застарілих покарань, а також надання 
окремим їх видам нового змісту. 

Ключові слова: правосвідомість, покарання, система покарань, ефективність 
покарання, деформації правосвідомості. 

 
Summary. The article is devoted to questions of formation of legal consciousness through the 

mechanisms of achieving justice and effectiveness of punishment. In the context of balanced system 
of punishment not least is perceived the value and justice of the law itself. The consciousness of the 
personality is formed under the influence of an indeterminate number of factors of a different 
nature, but criminal law and its funds are perceived most sharply from that associated with the 
greatest loss for a human. 

It is concluded that the citizens legal consciousness is formed not by the total humanization of 
the repression or punishment, but a completely balanced system of punishment, when the public 
consciousness it will be perceived as fair and such, which corresponds to the social danger of 
certain crimes. As a result, point changes of sanctions of certain norms in the context of positive 
transformations of legal consciousness do not seem as effective. But, the achievement of this 
strategic goal is only possible through a rethinking of the entire system of crimes and punishments, 
their "ranking", increasing liability for certain types of crimes together with the general reduction 
the number of sanctions, which impose the penalty of deprivation of liberty. Moreover, it is the 
complete exclusion from the system ideologically and psychologically obsolete punishments, as well 
as providing some of them new content. 

Key words: sense of justice, punishment, system of punishment, effectiveness of punishment, 
deformation of legal consciousness. 

 
Актуальність теми дослідження. Інститут покарання виступає одним з базових 

інститутів кримінального права, що обумовлено його провідним значенням у боротьбі зі 
злочинністю та здатністю виконувати превентивні функції. Проте, таке значення покарання 
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не є безумовним, його ефективність залежить від багатьох чинників. Надмірна, невиправдана 
суворість покарання за будь-яку неправомірну дію, замість позитивного ефекту, завжди 
тягне за собою страх, озлобленість людини, усвідомлення того, що для держави вона не є 
цінністю, невіру у здатність державного апарату захистити її права та законні інтереси. 
Надто ж м’які, гуманні покарання створюють ілюзію безкарності, сприяють погіршенню 
криміногенної ситуації. В розрізі справедливості та збалансованості системи покарань не в 
останню чергу сприймається й цінність та справедливість права як такого. Правосвідомість 
особи формується під впливом невизначеної кількості чинників різного характеру, але 
кримінальне право та його засоби сприймаються чи не найбільш гостро через те, що 
пов’язані з найбільшими втратами для людини. Звісно, значення має також порядок та умови 
відбуття покарань, а також дієвість засобів ресоціалізації злочинців. Тим не менше, система 
покарань, закріплених у Кримінальному кодексі відповідної держави, та принципи, на яких 
вона побудована, є тією основою, через яку сприймає репресивність чи гуманність 
законодавства пересічний громадянин. 

До проблем безпосередньо справедливості покарання, а також ефективності окремих 
його видів, зверталися численні теоретики кримінального права, такі як І. Вартилецька, 
О. Воробйов С. Велієв, Ю. Коломієць, В. Полтавець, Є. Полянський, О. Савенков, 
Т. Сахарук, О. Ткачова, С. Халимон, С. Черкасов, О. Шинальський та багато інших. Також 
досить детально розкрито у науковій літературі психологічні особливості, які формуються у 
зв’язку з відбуттям кримінального покарання певного виду (особливо це стосується 
покарань, пов’язаних з позбавленням волі). Натомість, дослідження системи покарань в 
розрізі формування індивідуальної чи колективної правосвідомості представлені в обмеженій 
кількості.  

Основний текст. Основою дієвості покарання є відповідність його суворості тяжкості 
вчиненого правопорушення, врахування характеристик особи злочинця, наявність або 
відсутність обтяжуючих обставин тощо. Як абсолютно справедливо зазначає 
О.І. Шинальський, ефективна протидія злочинності неможлива без застосування 
справедливої кари за злочини. Виходячи з цього, система протидії злочинності включає в 
себе: а) каральні засоби, які утримують криміногенну волю особи від її прояву у вигляді 
вчинення злочину; б) некаральні засоби, які мають властивості усувати криміногенний стан 
волі особи [1, с.12]. Таким чином, викладене виводить нас на такі інститути кримінального 
права, як „диференціація відповідальності” та „індивідуалізація покарання”, які тривалий час 
залишаються предметом глибоких наукових досліджень і лежать в основі закріплення у 
законодавстві можливих виду та міри відповідальності, що тягне порушення певної норми, а 
також процесу призначення покарання. 

Диференціація відповідальності втілюється законодавцем у правових приписах, у яких 
встановлюються можливі правові наслідки неправомірної  поведінки суб’єкта. Причому 
диференціація відповідальності у кримінальному праві завжди охоплює диференціацію 
підстав кримінальної відповідальності, а також виду та обсягу останньої. Тобто, в основі 
диференціації знаходиться характер суспільної небезпечності посягання та особа винного. 
Таким чином, спостерігається подвійний зв’язок: вид санкції, її зміст визначаються 
законодавцем не довільно, а на основі об’єктивних даних. З іншого боку, від виду санкції, її 
змісту залежить і те, які дані за справою та яким чином повинні враховуватись у процесі 
вибору міри кримінально-правового впливу [2, с.66, 267-268]. Особі, що визнана винною у 
скоєнні злочину, покарання призначається у межах, встановлених законом. А отже, вибір 
форм та засобів реагування на вчинене винним, застосування засобів кримінально-правового 
впливу переважно зумовлено тими потенційними можливостями, які закладені у відповідній 
санкції законодавцем. Тому важливо не лише встановити в законі вичерпний перелік видів 
злочинів, але й надати суворо витримані, взаємоузгодженні, пропорційні тяжкості злочину й 
особі злочинця санкції. Їх розмір повинен бути таким, щоб, з однієї сторони, суддя не був 
загнаний у надто вузькі рамки, а з іншої сторони – щоб цей простір не був зайвим, не 
породжував суб’єктивізму, що має місце, коли законодавцем допускається надто великий 
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розрив між мінімальними та максимальними межами санкції. Ступінь визначеності санкції і 
надає певної свободи суб’єкту застосування права під час вибору виду й міри покарання. 

С.А. Велієв та О.В. Савенков роблять висновок, що принцип індивідуалізації покарання 
може вважатися самостійним принципом кримінального права. Індивідуалізація покарання 
виступає своєрідною конкретизацією принципу справедливості. І хоча принцип 
індивідуалізації покарання є принципом кримінального права, але не кримінального 
законодавства, тобто він звернений не до законодавця, а до суб’єкта правозастосовчої 
діяльності. Індивідуалізація покарання є складним процесом, що вимагає розвинених 
аналітичних здібностей, знання норм закону, які присвячені призначенню покарання, вміння 
тлумачити ці норми [3, с.28-29]. 

Критеріями, спрямованими на індивідуалізацію покарання, є тяжкість вчиненого 
злочину, особа винного та обставини, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність. Такі 
критерії потребують законодавчої конкретизації та визначення їх впливу на міру покарання. 
Як засвідчив зарубіжний досвід, законодавство повинно містити детальний опис критеріїв 
призначення покарання, які впливають на вид і розмір покарання, тобто на його 
індивідуалізацію [4, с.8]. На особливому значенні індивідуалізації покарання робить наголос 
і В.В. Полтавець [5, с.8]. А Є.Ю. Полянський зазначає, що і в зарубіжних країнах, зокрема 
США, вид та розмір покарання визначається на підставі врахування тяжкості злочину та 
особи винного, що характеризується даними про кількість засуджень за вчинення злочинів в 
минулому з урахуванням ступеня тяжкості цих злочинів [6, с.9], а отже основні принципи 
призначення покарання та його цілі є спільними для усіх держав, незалежно від їх віднесення 
до тієї чи іншої правової сім’ї. 

Тривалий час в кримінальній політиці нашої держави пануючою була концепція, 
відповідно до якої розширення застосування покарання у виді позбавлення волі в його 
найсуворіших формах здатне позитивно вплинути на зниження рівня злочинності, а також те, 
що подібні переконання дотепер існують серед значної частини населення і навіть серед 
працівників судових і правоохоронних органів. Окремі науковці у системі заходів протидії 
злочинності також найефективнішими покараннями називають позбавлення волі та 
обмеження волі [1, с.13], а отже наголошують на необхідності підвищення суворості кари за 
вчинення злочину. Можливо, така позиція є виправданою по відношенню до осіб, які 
вчинили умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини проти життя і здоров’я, а також повторно 
чи за попередньою змовою у складі групи (злочинної організації). Також слід відзначити, що 
в КК України спостерігаються санкції, які встановлюють вид та міру покарання, явно 
недостатні та такі, що абсолютно не відповідають тяжкості закріпленого диспозицією діяння. 
Так, санкція норми ч.1 ст. 152 „Згвалтування” характеризується надто низькою мірою 
відповідальності, враховуючи, що такі діяння можуть мати серйозні наслідки для фізичного 
здоров’я особи і майже завжди спричиняють тяжкі психологічні наслідки, які накладають 
відбиток на все майбутнє життя потерпілої. Те ж саме можна сказати і щодо ст. 156 
„Розбещення неповнолітніх”. За діяння даного виду (навіть за умови відсутності обтяжуючих 
обставин) кримінальне законодавство деяких штатів США та окремих європейських держав 
встановлює наджорсткі заходи аж до хімічної кастрації. Ч.1 ст. 165 КК України натомість 
встановлює кримінальну відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років 
або позбавлення волі на той самий строк, що взагалі жодним чином не співвідноситься з 
величезною шкодою, яка завдається дитині. Тобто, дійсно, на завжди гуманізація є 
доречною, зважаючи на зміст та особливості певного злочину. Таке покарання навряд чи 
може служити ефективним засобом протидії злочинності даного виду, тому з боку 
суспільства сприймається як неспроможність чи не бажання держави в повній мірі захистити 
жертв подібних злочинів, що не може не впливати на охоронну цінність права в очах 
громадськості. 

Проте, у разі вчинення протиправного діяння вперше (за умови, що злочин не посягає на 
перелічені вище цінності), в одиночку, такі суворі заходи кримінального впливу навряд чи є 
доцільними. На сучасному етапі одним із наслідків концепції суворого покарання в нашій 
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країні є традиційно висока питома вага покарання у вигляді позбавлення волі і один з 
найвищих у світі показників числа засуджених до цього заходу з розрахунку на 100 тис. 
населення. У зв'язку з цим, певними науковцями робиться висновок, який повністю 
підтримується автором, про недостатню ефективність цього виду покарання і необхідність 
перегляду кримінальної політики держави у бік її послідовного пом'якшення [7, с.9-10]. 

Численними психологічними дослідженнями встановлено, що тривале (більше п’яти-
семи років) знаходження у місцях позбавлення волі призводить до незворотніх змін у психіці 
людини [8; 9, с.43-45], і це виявляється не засобом виправлення, а школою професійної 
криміналізації [10, с.70]. З огляду на класифікацію видів, форм та рівнів правосвідомості, 
можна стверджувати, що внаслідок тривалого перебування у місцях позбавлення волі та 
зіткнення з кримінальною субкультурою, у багатьох осіб виявляються ознаки так званої 
„переродженої правосвідомості”, яка відноситься до числа її найнебезпечніших деформацій. 

Враховуючи викладене вище, прибічникам суворої кари опонує інша група науковців, 
які висловлюють думку, що основою правового впливу на особу, що скоїла злочин, повинна 
стати не суворість покарання, а його невідворотність [11, с.9] та адекватність покарання 
вчиненому суспільно небезпечному діянню [12, с.12]. З цього випливає, що 
найефективнішими можуть стати альтернативні покарання, не пов’язані з позбавленням волі. 
Такі покарання сприяють кращій ресоціалізації засудженого та його інтеграції в суспільство, 
потребують менших матеріальних витрат, ведуть до зменшення кількості осіб, які 
знаходяться на державному утриманні та сприяють розвитку процесів гуманізації, що 
відбуваються в суспільстві. Покарання у виді виправних робіт, позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, а також заходи 
профілактично-виховного впливу, за своєю суттю, мають не лише каральний, а й соціальний, 
економічний зміст, оскільки вони дозволяють засудженому зберігати позитивні сімейні 
зв'язки, професійні навички та не ізолювати його від звичного соціального оточення [13, с.7, 
10]. 

З новою силою питання пошуку альтернатив позбавленню волі стали обговорюватися на 
останніх конгресах ООН з попередження злочинності і поводження з правопорушниками. 14 
грудня 1990 р. резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 45/110 був прийнятий основний 
міжнародно-правовий документ у даній сфері – Стандартні мінімальні правила ООН 
відносно мір, не пов'язаних з тюремним ув’язненням (“Токійські правила”) [14]. Даний 
міжнародно-правовий документ, що містить звід основних принципів і рекомендацій щодо 
сприяння використовуванню мір, не пов'язаних з тюремним ув’язненням, а також мінімальні 
гарантії для осіб, відносно яких застосовуються альтернативи позбавленню волі, має 
рекомендаційний характер і повинен застосовуватися з урахуванням політичних, 
економічних, соціальних і культурних умов кожної конкретної країни, а також цілей та задач 
її системи кримінального правосуддя. Токійські правила рекомендують державам регулярно 
проводити дослідження з проблем  застосування мір, не пов'язаних з тюремним ув’язненням 
і з урахуванням їх результатів планувати і здійснювати відповідні програми щодо широкого 
впровадження альтернативних мір у практику судових і правоохоронних органів. Ряд 
важливих міжнародно-правових документів, розроблений в рамках Ради Європи, перш за все 
рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи № R(92) 16 від 19 жовтня 1992 р. 
“Європейські правила щодо загальних санкцій і заходів” [15], які покликані стати основою 
для національних законодавчих органів і практиків по застосуванню покарань, не пов'язаних 
з позбавленням волі. На відміну від Токійських правил, Європейські правила містять 
набагато докладніші рекомендації щодо методів роботи виконавчих органів, участі у їхній 
діяльності громадськості, приватних осіб, щодо кадрів і підбору персоналу служб, 
виконуючих покарання без ізоляції засудженого від суспільства. Враховуючи, що згадані 
міжнародні стандарти не відносяться до числа міжнародних договорів або загальновизнаних 
норм і принципів міжнародного права, їх положення можуть бути реалізовані в Україні 
тільки опосередковано, шляхом включення до вітчизняного кримінального, кримінально-
процесуального і кримінально-виконавчого законодавства [7, с.14]. 
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На думку С.В. Черкасова, система альтернативних покарань фактично включає дві 
підсистеми – підсистему альтернативних покарань, що застосовуються до повнолітніх 
злочинців і підсистему альтернативних покарань, що застосовуються до неповнолітніх 
злочинців [7, с.9-10]. Ця класифікація заслуговує повної підтрнимки. Причому слід 
зазначити, що на особливу увагу заслуговує саме остання категорія, бо покарання може 
здійснити на нестійку психіку підлітка, як позитивний вплив (за умови адекватності 
обраного виду та міри покарання), так і різко негативний, що вплине на його сприйняття 
права в цілому на все наступне життя. 

Хотілося б також звернути увагу на такий вид альтернативних покарань, як громадські 
роботи, оскільки все більше науковців [16, с.103; 17, с.8, 11; 18, с.447] визнають значну роль 
громадських робіт у покаранні, виправленні та перевихованні правопорушників, 
наголошуючи на тому, що громадські роботи як вид покарання мають достатньо високе 
виховно-профілактичне значення, і існує нагальна потреба розширити законодавчі 
можливості їхнього призначення і створити налагоджений механізм залучення відповідних 
служб органів місцевого самоврядування до процесу виконання цього покарання [7, с.7]. 

Ефективність застосування громадських робіт, згідно з дослідженням В.Г. Павленка, у 
всьому світі підтверджують дані стосовно рецидиву серед осіб, яким призначалися 
громадські роботи, що були значно нижчими у порівнянні з аналогічними даними стосовно 
засуджених до позбавлення волі. В Україні рівень повторної злочинності серед осіб, що 
відбувають покарання, не пов’язані з позбавленням волі (у тому числі громадські роботи), не 
перевищує одного відсотка. За свідченнями працівників кримінально-виконавчих інспекцій, 
переважна більшість засуджених до громадських робіт сумлінно ставиться до праці, не 
допускає порушень порядку та умов відбування покарання. Крім того, відзначається, що 
вітчизняна правозастосовча практика стосовно досліджуваного покарання розширюється з 
кожним роком [17, с.7-11]. 

Але значення має не лише наявність у санкціях статей такого виду покарання, як 
громадські роботи, а й зміст (характер, вид робіт, до яких залучається особа) цього 
покарання. Аналіз міжнародної практики застосування альтернативних покарань, 
проведений О.В. Ткачовою, дозволив виявити, що сутність і цілі громадських робіт, 
незважаючи на дещо відмінні їх назви, залишаються однаковими [19, с.9]. Кара при 
засудженні до громадських робіт полягає в тому, що праця, яка виконується під час 
відбування цього виду покарання, має примусовий характер. Неабияке навантаження несе і 
такий каральний елемент, як виконання цих робіт безоплатно. Безоплатність праці 
засудженого є визначальною особливістю громадських робіт [20, с.251].  Якщо ж 
проаналізувати види громадських робіт за законодавством різних країн, то стає зрозумілим, 
що більшість відповідних законодавчих актів узагальнено описує їх характер. Так, 
кримінальне законодавство Іспанії [21], Франції [22], США та інших країн вказує лише на 
умови, яким  повинні  відповідати  такі  роботи, але не  визначає  їх  конкретний  вид. Так 
само зазначається  і  в  кримінальному законодавстві країн СНД [20, с.257-258], у тому числі 
і в Кримінальному кодексі України. 

О.Ю. Воробйов вказує на те, що громадські роботи – це роботи, які не вимагають 
спеціальної підготовки чи кваліфікації, тобто це може бути прибирання вулиць, парків, 
благоустрій населених пунктів, вантажно-розвантажувальні роботи тощо [23, с.47]. Але з 
таким вузьким тлумаченням змісту громадських робіт складно погодитись, оскільки 
громадські роботи – це не лише роботи, які виконуються на користь суспільства, а й такі, у 
виконанні яких виникла суспільна потреба. А це, вочевидь, не лише некваліфіковані та 
непрестижні види робіт. Так, С.І. Халимон пропонує використання засуджених до 
громадських робіт в проектах недержавних, добродійних організацій. Наприклад, в деяких 
країнах засуджені до громадських робіт працюють в будинках для людей похилого віку [16, 
с.104]. 

Така пропозиція заслуговує на повну підтримку, оскільки громадські роботи, зміст яких 
розкриває перед злочинцем його діяння з іншої сторони, впливають на позитивні 
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трансформації правосвідомості, на зміну психологічних установок та орієнтирів. Інколи це 
відбувається у досить радикальний спосіб. Так, у деяких країнах за так звані „комп’ютерні 
злочини” можуть призначатися громадські роботи у вигляді співпраці з поліцією, в тому 
числі і щодо неповнолітніх. Досвід цього демонструє, що непоодинокими є випадки, коли 
особи зі зневажливим ставленням до суспільства та його вимог, повністю переосмислювали 
свою поведінку та навіть вступали до поліцейської академії або на роботу до інформаційних 
відділів державних органів.  

Добре зарекомендував себе досвід призначення громадських робіт у вигляді роботи на 
некваліфікованих роботах в медзакладах, у будинках для осіб похилого віку, у притулках для 
тварин та шляхом залучення до певних громадських проектів. 

Викладене дозволяє зробити висновок, що правосвідомість громадян формується не 
шляхом загальної гуманізації чи репресивності покарань, а повною збалансованістю системи 
покарань, коли суспільною свідомістю вона буде сприйматися як дійсно справедлива та така, 
що відповідає суспільній небезпечності певних злочинів. Внаслідок цього, точкові зміни 
санкцій окремих норм в контексті позитивних трансформацій правосвідомості не 
представляються ефективними. Натомість, досягнення цієї стратегічної мети є можливим 
тільки через переосмислення всієї системи злочинів та покарань, їх „ранжування”, 
підвищення відповідальності за певні види злочинів разом із загальним скороченням 
кількості санкцій, які встановлюють покарання у виді позбавлення волі. Крім того, 
актуальним є  повне виключення з системи ідеологічно та психологічно застарілих покарань, 
а також надання окремим їх видам нового змісту.  

 Лише зазначений комплексний підхід здатний змінити сприйняття більшістю населення 
права як виключно репресивного інструменту, а отже – сприяти утвердженню позитивних 
форм правосвідомості. 
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УДК: 343.13 (477) 
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЗА 

ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ  
Роман Мовчан  

 
CRIMINAL LAW PROTECTION OF LAND RESOURCES UNDER THE 

LAW OF LATIN AMERICA COUNTRIES  
Roman Movchan 

 
Анотація. У статті висвітлюється досвід латиноамериканських країн щодо 

кримінально-правової охорони земельних ресурсів. Звертається увага на розгалужену 
систему норм, які передбачають відповідальність за порушення прав на землю; вибір різних 
галузей законодавства (кримінального чи природоохоронного), на які покладається 
кримінально-правова охорона екологічної функції землі; оптимальні способи викладення 
нормативних приписів, присвячених регламентації відповідальності за злочини у сфері 
земельних відносин. На підставі аналізу відповідного досвіду визначені напрямки 
вдосконалення чинного вітчизняного кримінального законодавства. 

Ключові слова: земля, нерухомість, довкілля, власність. 
 
Summary. The article highlights the experience of the Latin American countries regarding the 

criminal law protection of land resources. 
In particular, it is noted that, as in Ukraine, parliamentarians of an absolute majority of Latin 

American countries followed the path of criminalizing two groups of land violations that can be 
conventionally called land crimes: 1) "proprietary" and 2) "ecological" orientation. 

Attention is drawn to the fact that the criminal legislation of the Latin American countries 
contains an multibranch system of norms that provide for liability for the following violations of the 
land rights: occupation or seizure of real estate, change of boundary signs, illegal channel change 
(misappropriation) of the basin (in all countries) and violation of possession. It was found that in 
the structure of criminal codes of almost every Latin American country is allocated a separate 
chapter "Illegal appropriation", which focuses on corresponding prohibitions. 

The analysis revealed that in the legislation of the absolute majority of Latin America countries 
the criminal law protection of land rights is considered as an integral part of the broader in scope 
object of protection – property rights. In addition, it is noted that the legislators of the 
overwhelming majority of states include in the number of criminal punishments not only a complete, 
but also a partial illegal seizure of certain objects of real estate, in particular, land plots. 

Attention is also drawn to the fact that, despite the existence of a rather multibranch system of 
rules on the regulation of liability for various violations of land rights, parliamentarians of the 
overwhelming majority of Latin American countries have refused to use qualifying attributes when 
designing the respective crimes.  

It is argued that, in comparison with counteraction to violation of the land rights, the issue of 
criminal legal protection of the ecological function of land in the legislation of the covered group of 
countries is paid much less attention. It is found out that in some Latin American countries 
responsibility for socially dangerous encroachments against the environment is foreseen by the 
criminal codes, and in others, by separate laws, devoted to the regulation of liability for 
environmental crimes. 

Based on an analysis of relevant experience, the directions of improvement of the current 
domestic criminal law are determined. 

Key words: land, real property, the environment, property. 
 
Актуальність теми дослідження. Відкриття "залізної завіси" та подальший бурхливий 

розвиток глобалізаційних процесів ознаменували початок нового етапу розвитку вітчизняної 
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правової системи – етап її неминучого зближення та поступової інтеграції з правовими 
системами інших країн. Як наслідок, реальністю сьогодення є взаємний зв’язок елементів 
національної кримінально-правової системи не лише між собою, а й з відповідними 
елементами зарубіжних кримінально-правових систем [1, Khavronyuk, 2013, р. 298]; час же, 
коли вітчизняне кримінальне право розглядалось виключно як національне утворення, вже 
певним чином залишився позаду [2, Tulyakov, 2014, р. 29]. 

За таких умов стає очевидним, що з метою досягнення найвищої ефективності норм 
кримінального права України – у тому числі й присвячених кримінальній відповідальності за 
злочини у сфері земельних відносин – останнє повинно враховувати всі найкращі досягнення 
світової кримінально-правової думки та зарубіжного кримінального законодавства. А для 
цього важливо здійснювати компаративістські (порівняльні) дослідження і вміло 
розпоряджатися їх результатами в законотворчій діяльності, а також під час інтерпретації і 
застосування положень кримінального законодавства [1, Khavronyuk, 2013, р. 299].  

Загалом, оцінюючи значення порівняльно-правових досліджень, А.Х. Саідов звертає 
увагу на те, що, з одного боку, вони дозволяють виявити все те корисне, що виправдало себе 
за кордоном при вирішенні схожої проблеми, а з іншого – дають можливість врахувати 
негативні сторони зарубіжного досвіду [3, Saidov, 2000, р. 36-37].  

З урахуванням обраного нашою державою курсу на євроінтеграцію і взяті на себе 
відповідні зобов’язання, цілком логічним є те, що останнім часом основним предметом 
досліджень вітчизняних компаративістів стає законодавство європейських держав. При 
цьому, однак, не слід забувати, що порівняльне правознавство покликане сприяти не лише 
досягненню уніфікації законодавства різних держав у тих пріоритетних галузях, де наявна 
необхідність такого консолідуючого підходу, а й розробці пропозицій щодо вдосконалення 
національних правових систем на підставі критичного і всебічного дослідження правового 
досвіду зарубіжних країн [4, Dodonov, 2009, р. 3]. Із цих позицій стає очевидним, що 
дослідження іноземного досвіду кримінально-правової протидії злочинам у сфері земельних 
відносин не може претендувати на визнання його повним і всебічним за відсутності аналізу 
законодавства інших, крім європейських, країн.  

Сказане у повній мірі стосується і законодавства країн Латинської Америки, досвід 
кримінально-правової охорони земельних ресурсів яких і буде досліджуватися в рамках 
написання цієї статті.  

Основний текст. Як і в Україні, парламентарі абсолютної більшості 
латиноамериканських держав пішли шляхом криміналізації двох груп земельних 
правопорушень, які умовно можна назвати земельними злочинами: 1) "власницької" та 2) 
"екологічної" спрямованості.  

1. Земельні злочини "власницької" спрямованості. Як відомо, країни Латинської 
Америки (крім Парагваю та частково Еквадору) в основу свого кримінального законодавства 
поклали іспанський взірець – КК Іспанії 1870 р. Тому й не дивно, що, як і для іспанського, 
для кримінального законодавства аналізованих країн характерною є наявність досить 
розгалуженої системи норм, які передбачають відповідальність за порушення прав на землю. 

Зокрема, як і в Іспанії, у структурі кримінальних кодексів майже кожної з держав 
Латинської Америки виділяється окрема глава "Незаконне привласнення" ("De la 
usurpación"), в якій зосереджуються одразу декілька заборон, присвячених відповідальності 
за порушення прав на нерухоме майно. Відповідні глави розміщуються або ж серед злочинів 
проти власності (кримінальні кодекси Аргентини, Болівії, Бразилії, Венесуели, Гватемали, 
Гондурасу, Еквадору, Коста-Ріки, Перу, Чилі), або ж серед злочинів проти економічного ладу 
(порядку) (кримінальні кодекси Колумбії, Нікарагуа та Панами) (у КК Сальвадору відповідна 
глава розміщена у розд. VІІІ "Злочини проти родового майна", а у КК Мексики – у розд. 28 
"Злочини проти особистих прав"). І лише в кримінальному законодавстві таких країн, як 
Пуерто-Ріко та Уругвай, відповідну назву отримала не глава, а лише окрема стаття, 
розміщена або ж просто в розд. "Злочини проти власності" (КК Пуерто-Ріко), або ж в 
окремій гл. V "Злочини проти прав на нерухомість" (КК Уругваю). 
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Що ж до змістовної наповнюваності, то маємо відзначити, що всі діяння, 
відповідальність за які передбачається нормами згаданих вище глав, умовно можна поділити 
на дві групи: 

1) це добре відомі кримінальному законодавству європейських країн – представників 
італо-іберійської групи кримінального права три види діянь, які визнаються злочинними і у 
всіх державах аналізованої групи:  

а) зайняття або захоплення нерухомого майна ("Usurpaciones de inmuebles"), яке полягає 
в незаконному перешкоджанні володінню чи намаганні незаконно позбавити право власності 
на нерухоме майно, або незаконному вторгненні чи зайнятті нерухомої власності; 

б) зміна межових знаків ("Remoción o alteración de linderos") – зміна меж чи межових 
знаків з метою захоплення чи незаконного використання нерухомості чи її частини;  

в) незаконна зміна русла (привласнення) водойми ("Usurpación de aguas") – незаконне 
користування публічними чи приватними водоймами, на які винна особа не має права, 
вчинене з особистих інтересів чи в інтересах інших осіб та на шкоду третім особам, а також 
перепона у реалізації законного права інших осіб на користування водоймами; 

2) друга група кримінально караних порушень прав на землю представлена таким 
своєрідним деліктом, як "порушення володіння" ("Violenta perturbación de la posesión"), 
визнаного злочинним парламентаріями лише деяких країн Латинської Америки (Аргентина, 
Болівія, Бразилія, Гватемала, Коста-Ріка, Нікарагуа, Перу, Пуерто-Ріко, Сальвадор, Уругвай). 
Зміст зазначеного діяння полягає в застосуванні насильства або інших діях, що заважають 
реалізації права володіння нерухомим майном іншими особами.  

Цікаво, що в одних державах відповідальність за всі вищевказані посягання 
передбачається в рамках двох або більше кримінально-правових норм (статті 351-354 КК 
Болівії, статті 256-260 КК Гватемали, статті 227-231 КК Гондурасу; статті 580-581 КК 
Еквадору, статті 261-264 КК Колумбії; статті 225-226 КК Коста-Ріки; статті 240-242 КК 
Нікарагуа, статті 224-225 КК Панами; статті 202-204 КК Перу, статті 219-220 КК Сальвадору, 
статті 354-355 КК Уругваю; статті 457-459 КК Чилі), в інших же – у межах однієї заборони 
(ст. 181 КК Аргентини, ст. 162 КК Бразилії, ст. 273 КК Венесуели, ст. 395 КК Мексики, 
ст. 196 КК Пуерто-Ріко). При цьому маємо відзначити, що розгалуженість системи приписів, 
яка міститься в країнах умовно першої із двох вказаних груп, фактично не впливає на 
диференціацію відповідальності за різноманітні порушення прав на землю, оскільки 
санкціями відповідних кримінально-правових норм передбачаються приблизно однакові за 
суворістю покарання. З огляду на це більш переконливим видається досвід тих країн (умовно 
другої групи), в яких уніфіковано відповідальність за всі різновиди порушень прав на землю. 

Аналізуючи досвід кримінально-правової охорони прав на землю в державах Латинської 
Америки, ми не можемо не звернути увагу на дві характерні особливості, пов’язані із 
законодавчим описом ознак предметів досліджуваної категорії злочинів. 

По-перше, у законодавстві абсолютної більшості цих країн кримінально-правовий захист 
прав на землю розглядається як невід’ємна складова більш широкого за змістом об’єкта 
охорони – прав на нерухомість. Саме через це в назвах та диспозиціях відповідних норм 
здебільшого йдеться саме про таке універсальне поняття, як "нерухомість", а не про "землю" 
чи "земельну ділянку" (виняток становлять статті 261 та 263 КК Колумбії). 

По-друге, законодавці переважної більшості аналізованих держав (Аргентина, Болівія, 
Бразилія, Венесуела, Колумбія, Коста-Ріка, Нікарагуа, Панама, Перу, Сальвадор, Уругвай) до 
числа кримінально караних відносять не лише повне, а й часткове незаконне заволодіння 
певним об’єктом нерухомого майна, зокрема, й земельними ділянками.  

Прикметно й те, що, незважаючи на наявність досить розгалуженої системи норм, 
присвячених регламентації відповідальності за різноманітні порушення прав на землю, при 
конструюванні відповідних складів злочинів парламентарі переважної більшості країн 
Латинської Америки чомусь відмовились від використання кваліфікуючих ознак. Так, з усіх 
країн досліджуваної групи кримінальне законодавство лише п’яти держав може 
"похизуватися" наявністю кваліфікованих складів певних різновидів незаконного 
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заволодіння нерухомим майном, у переважній більшості з яких встановлюється посилена 
відповідальність за незаконне заволодіння, вчинене або ж групою осіб чи керівництво 
(організація) такою групою, або ж із використанням зброї (ст. 354 КК Болівії; ч. 2 ст. 273 
КК Венесуели; ч. 2 та ч. 3 ст. 395 КК Мексики; ст. 204 КК Перу; ч. 2 ст. 220 КК Сальвадору). 
На нашу думку, з огляду на необхідність забезпечення реалізації принципу диференціації 
кримінальної відповідальності, такий досвід, на відміну від попереднього, запозичувати не 
варто. 

2. Земельні злочини "екологічної" спрямованості. Проаналізувавши кримінальне 
законодавство країн Латинської Америки, можна впевнено стверджувати, що, порівняно з 
протидією порушенням прав на землю, питанням кримінально-правової охорони екологічної 
функції землі в ньому приділяється значно менше уваги.  

Промовистою ілюстрацією сказаного виступає той факт, що в кримінальних кодексах 
багатьох латиноамериканських країн така регламентація або ж взагалі відсутня, або ж 
обмежується наявністю лише однієї заборони. Прикметно й те, що на відміну від доволі 
уніфікованих приписів, присвячених кримінально-правовій охороні прав на землю, норми 
про відповідальність за земельно-екологічні злочини подекуди не мають жодних спільних 
рис. 

Так, згідно ст. 365 КК Нікарагуа кримінально караними визнаються діяння, багато в 
чому подібні за змістом до передбачених ст. 239 КК України: "порушення встановлених 
законодавством правил, що призвело до забруднення ґрунтів чи надр стічними водами, 
хімічними чи токсичними речовинами, що призвело до небезпеки здоров’ю людини, 
природним ресурсам, біорізноманіттю, якості води та екосистеми в цілому".  

А от в інших країнах відповідальність за забруднення землі передбачається в рамках 
універсальної норми про забруднення не лише земельних, а й водних ресурсів та повітря 
(ст. 347 КК Гватемали), а також флори, фауни та екосистеми в цілому (ст. 414 КК Мексики). 

У свою чергу в ст. 311 КК Перу описуються діяння, подібні за змістом до передбачених 
ст. 254 КК України, а саме: "неправомочне використання сільськогосподарських земель для 
розростання міст, добування та переробки будівельних матеріалів". Проте ми бачимо, що, на 
відміну від ст. 254 КК України, у зазначеній нормі йдеться не про будь-яке безгосподарське 
використання земель, а лише про один із різновидів таких дій – нецільове використання 
земель сільськогосподарського призначення для чітко визначеної мети – розростання міст та 
добування будівельних матеріалів.  

Якщо зміст діяння, передбаченого ст. 254 КК України, має багато спільних рис саме з 
ознаками діяння, передбаченого ст. 311 КК Перу, то наслідки, подібні до тих, про які йдеться 
у ст. 254 КК України, виступають криміноутворюючими ознаками злочинів, передбачених 
ч. 2 ст. 437-Н КК Еквадору та ч. 2 ст. 403 КК Панами, якими передбачається відповідальність 
за підпал лісу чи рослинності, що спричинив втрату родючості, ерозію ґрунту чи його 
засушення. При цьому у п. "в" ч. 2 ст. 437-Н КК Еквадору встановлюється відповідальність і 
за такий підпал лісу чи рослинності, який вчинений у місцях, де є схили, що забезпечують 
водою населені пункти та меліоративні системи. 

А от у деяких інших латиноамериканських країнах відповідальність за суспільно 
небезпечні посягання проти довкілля передбачається не кримінальними кодексами, а 
окремими законами, присвяченими регламентації відповідальності за екологічні злочини.  

Так, у Бразилії функціонує спеціальний Закон про Екологічні Злочини ("Lei de Crimes 
Ambientais (1998)"), ст. 54 якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 1 
до 4 років позбавлення волі та штраф за забруднення будь-якого роду, яке спричинило шкоду 
здоров’ю людини, загибель тварин чи значні руйнування флори. При цьому в ст. 53 
міститься спеціальне застереження, згідно якого покарання, передбачене ст. 54, має бути 
збільшене на розмір від 1/6 до 1/3, якщо результатом забруднення є ерозія ґрунтів. 

У Венесуелі також діє спеціальний Закон, присвячений злочинам проти довкілля ("Ley 
Penal Del Ambiente"). У ст. 42 цього документу передбачено відповідальність за забруднення 
ґрунтів чи надр шкідливим речовинами та відходами, яке сталося через порушення 
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спеціальних правил. А от ст. 43 повністю присвячена такому земельному правопорушенню, 
як деградація ґрунтів, за яке передбачається покарання у виді позбавлення волі на строк від 1 
до 3 років та штраф від 1000 до 3000 мінімальних розмірів оплати праці. 

А от у Пуерто-Ріко відповідальність за екологічні правопорушення передбачається в 
рамках "звичайного" природоохоронного законодавства – Закону про Публічну Екологічну 
Політику в Пуерто-Ріко ("Ley sobre Política Pública Ambiental") (ст. 16). 

Викладене дозволяє зробити наступні висновки: 
1. Кримінальне законодавство латиноамериканських країн містить розгалужену систему 

норм, які передбачають відповідальність за наступні порушення прав на землю: зайняття або 
захоплення нерухомого майна, зміна межових знаків, незаконна зміна русла (привласнення) 
водойми (у всіх країнах) та порушення володіння (кримінальні кодекси Аргентини, Болівії, 
Бразилії, Гватемали, Коста-Ріки, Нікарагуа, Перу, Пуерто-Ріко, Сальвадору, Уругваю). 

2. Для латиноамериканського механізму кримінально-правової охорони прав на землю є 
характерними дві особливості, пов’язані із законодавчим описом ознак предметів 
досліджуваної категорії злочинів: 

– по-перше, у законодавстві абсолютної більшості країн кримінально-правовий захист 
прав на землю розглядається як невід’ємна складова більш широкого за змістом об’єкта 
охорони – прав на нерухомість; 

– по-друге, законодавці переважної більшості держав (Аргентина, Болівія, Бразилія, 
Венесуела, Колумбія, Коста-Ріка, Нікарагуа, Панама, Перу, Сальвадор, Уругвай) до числа 
кримінально караних відносять не лише повне, а й часткове незаконне заволодіння певним 
об’єктом нерухомого майна, зокрема, й земельними ділянками. Цим кримінальне 
законодавство висвітлюваної групи країн у вигідну сторону відрізняється від чинної редакції 
ст. 197-1 КК України, буквальне тлумачення приписів якої унеможливлює притягнення до 
кримінальної відповідальності за самовільне зайняття частини, а не всієї земельної ділянки. 
Тому переконані, що подібний досвід неодмінно має бути врахований у процесі подальшого 
вдосконалення вітчизняного кримінального законодавства. 

3. Порівняно з протидією порушенням прав на землю, у кримінальному законодавстві 
країн Латинської Америки значно менше уваги приділяється питанням кримінально-правової 
охорони екологічної функції землі. При цьому слід відмітити, що якщо в одних країнах 
кримінальна відповідальність за земельні злочини "екологічної" спрямованості 
передбачається безпосередньо в статтях кримінальних кодексів (Гватемала, Еквадор, 
Мексика, Нікарагуа, Панама, Перу), то в інших (Бразилія, Венесуела, Пуерто-Ріко) – у 
нормах спеціальних законів, присвячених регламентації відповідальності за екологічні 
злочини. 
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МЕЖІ СВОБОДИ СТОРІН У АРБІТРАЖНОМУ ПРОЦЕСІ 
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Summary. Article is dedicated to research of limits of party autonomy in arbitration 

proceedings. Authors focuses their attention on impossibility of existence of absolute party 
autonomy , due to the fact,  that by delegating dispute resolution to arbitral institution or to ad hoc 
tribunal parties are agreed to “play by the rules” established by respective arbitration rules or ad 
hoc rules.  

Attention was paid focused on the fact, that parties to the arbitration proceedings are free in 
contractual relations, while arbitration tribunal is not in contractual with any of the party, since 
such tribunal undertakes a quasijudicial function and is independent to all intents and purposes.  

Article analyzes broad variety of arbitration rules of the most influential arbitral institutions 
for relieving of background of worldwide resolution of the problem of absolute party autonomy and 
during research, it was made clear, that worldwide approach supports concept of non-absolute 
party autonomy.  

Key words: dispute resolution, international commercial arbitration, New York convention, 
limits of party autonomy in arbitration proceedings independence of an arbitrator. 

 
Анотація. Стаття присвячена дослідженню проблеми меж свободи в арбітражному 

процесі. Авторами висвітлена проблема щодо неможливості наявності абсолютної свободи 
сторін, оскільки передаючи спір на розгляд до арбітражної установи або трибуналу, 
створеного ad hoc, сторони добровільно ставлять себе в рамки, що обумовлені правилами 
такої установи чи встановленими попередньо. 

Було звернено увагу, що, не зважаючи на той факт, що між сторонами є вільні 
договірні відносини, то між сторонами та складом арбітражного суду немає такої угоди, 
оскільки склад арбітражного суду виконує квазісудову функцію i є незалежним за своєю 
суттю.  

В статті проаналізовано різноманітні арбітражні правила переважно найвпливовіших 
комерційних арбітражних судів, задля висвітлення світового погляду на абсолютність 
свободи сторін у арбітражному процесі та був зроблений висновок щодо відносності 
свободи сторін у арбітражному процесі. 

Ключові слова: вирішення спорів, міжнародний комерційний арбітраж, Нью-Йоркська 
конвенція, свобода сторін у арбітражному процесі, незалежність арбітрів в арбітражному 
процесі.   

 
 

Introduction. International commercial arbitration is the most preferred alternative dispute 
settlement in recent years. One of the reasons behind this popularity is flexibility of the arbitral 
process. Such popularity made possible for International Arbitration to become rather idiosyncratic 
area of study and practice: in continental Europe it started as an area of practice populated 
predominately by academics while in the common law was embraced mainly by practitioners who 
manifested academic aspirations and credibility. Moreover, it is an area of legal practice where the 
proliferation of academic and legal writing in the last twenty-five years is rather unparalleled both 
in terms of quantity and quality [1]. 

The main chapter. International arbitration is also an area of law with very few absolutes. 
Sources of substantive law have a different dynamic than in domestic litigation and arbitration: in 
addition to traditional positive law, soft (transnational) rules of law have firmly established 
themselves as applicable norms for arbitral decision-making. Arbitral procedural rules are an 
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anthology of international treaty rules, arbitration rules (soft law) and domestic rules, which are 
mainly enabling default rules for the organisation and conduct of proceedings and in rare occasions 
mandatory. 

Once a dispute has arisen, arbitration has been commenced and the tribunal has been 
established, the freedom of the parties to determine the arbitral procedure may be circumscribed. 
Any freedom cannot be forfeited without a reason. So in order to understand the various limits to 
party autonomy in arbitration procedure we need to establish status of the arbitration tribunal as a 
branch of power which apply some limits to the most basis of arbitration itself.   

In particular the constitution of an arbitral tribunal brings into existence a new set of 
contractual relationships concerningthe arbitrators themselves. 

There has been some debate as to whether the rights and obligations of arbitrators stem from 
their "status" as arbitrators and arise directly from law or whether they arise from a contract which 
is entered into when they accept their appointment which is crucial, because finding a source of 
power of an arbitrator will help us to determinate an ability to adopt decisions which goes against 
the exercising of party autonomy.   

One view is that a contract does necessarily exist between the parties and the arbitrators; the 
contract is bi-lateral and creates rights and obligations for both the arbitrators and the parties. 
However, where arbitration is administered byan arbitral institution, the contractual relationship 
becomes triangular [2]. 

According to another view in order to proceed by finding a contract and then applying to it the 
ordinary principles of the law of contract will not produce a reliable answer unless a contract really 
exists to be found. Even in the case of amassive reference, employing a professional arbitrator for a 
substantial remuneration, there is a doubt whethera business man would, if he stopped to think, 
concede that he was making a contract when appointingthe arbitrator. Such an appointment is not 
like appointing an accountant, architect or lawyer. Indeed it is not like anything else at all. 

From this point of view courts will recognise this, and will not try to force the relationship 
between the arbitrator and party into an uncongenial theoretical framework, but will proceed 
directly to a consideration of what rights and duties ought, in the public interest, to be regarded as 
attaching to the status of arbitrator.  

English courts, however, appear to disagree with the Mustill and Boyd view. In at least two 
cases it has been found that the arbitrators become parties to the arbitration agreement itself. In 
“Compagnie Européene de Cerelas SA”, court made such a ruling: 

"It is the arbitration contract that the arbitrators become parties to by accepting appointments 
under it. All parties to the arbitration are as a matter of contract (subject always to the various 
statutoryprovisions) bound by the terms of the arbitration contract." 

While the arbitrators become parties to the arbitration agreement the judge stated that the 
arbitrators were not parties to the commercial contract and were not, in the proper sense of that 
word, bound by it. 

A similar conclusion was reached in “K/S Norjarl A/S v. Hyundai Heavy Industries Co. Ltd” 
[3]. In that case, Mr Justice Phillips, after reproducing the comment of Mustill and Boyd, above, 
said that: 

"in the present case I do not find the contractual framework an uncongenial one within which to 
consider the position of the arbitrators and shall proceed upon the premise, common to both parties, 
that contractual principles should be applied. 

The basic rights and obligations of the arbitrators can be simply stated. By accepting their 
appointments [they] undertook, in the words of s. 13(3) of the Arbitration Act 1950, ‘to use all 
reasonable dispatch inentering on and proceeding with the reference’ – a due diligence obligation. 
Having acceptedappointments as arbitrators [they] have become entitled to reasonable remuneration 
for their services.These are conventional features of a contract to provide services." 

An appeal to the Court of Appeal was dismissed with each of the three judges giving reasons. 
The Vice Chancellor said that: 
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"for myself, I find it impossible to divorce the contractual and status considerations: in truth 
thearbitrator's rights and duties flow from the conjunction of those two elements. The arbitration 
agreement is a bilateral contract between the parties to the main contract. Onappointment, the 
arbitrator becomes a third party to that arbitration agreement, which becomes atrilateral contract: 
the arbitrator undertakes his quasi-judicial functions in consideration of the parties agreeing topay 
him remuneration. By accepting appointment, the arbitrator assumes the status of a quasi-
judicialadjudicator, together with all the duties and disabilities inherent in that status." 

But in case we will assume (as English courts do) that arbitrators are parties to the arbitration 
agreement or contract, so it follows that after the tribunal isconstituted, the parties themselves 
cannot unilaterally change the terms of the arbitration agreement without the consent of the arbitral 
tribunal. Thus if the arbitration agreement itself specified certain times for the taking of procedural 
steps the parties could not agree to change those times without the consent ofthe arbitral tribunal. 
This result must follow if the view is accepted that the arbitrators become parties tothe arbitration 
agreement. 

While there is no unanimous view in the source of arbitration power, in order to understand 
problem which can defiantly rise in practice it would be reasonable to address to the article by 
Michael Pryles, where he described problem as follows:  

“Recently I was involved in an ICC case where an interesting question arose concerning party 
autonomyand the freedom of the parties to designate time limits. The arbitration in question had 
been proceeding for some time. After drawing up the Terms of Reference, the arbitral tribunal, after 
consultation with theparties, had prepared a Procedural Timetable. This specified the various 
procedural steps to be followedin the arbitration including the provision of submissions, the lodging 
of witness statements, requests fordocuments and a hearing. Dates were ascribed for each of these 
steps. Unfortunately there was considerable slippage in the adherence to the due dates and it became 
necessary to set new dates for there maining steps in the arbitral procedure. The parties had already 
provided their major submissions(memorials) and the remaining submissions comprised a Reply 
and a Rejoinder. The arbitral tribunal, conscious of its obligation to proceed with reasonable 
expedition and also bearing in mind that thear bitration was proceeding much slower than 
anticipated, considered that the remaining two submissions should be provided within a short time. 
However the parties had conferred and had agreed that nine months should be allowed for the Reply 
and a further nine months for the Rejoinder. The question for thear bitral tribunal was whether it 
was obliged to accept the parties' agreement as to these new dates or whether, assuming it was not 
so obliged, it should accept them nonetheless” [3]. 

Problem which is basically arises is article 19 (1) of the UNCITRAL Model Law [4], which 
establishes, that "Subject to the provisions of this Law, the parties are free to agree on the procedure 
to be followed by the arbitral tribunal in conducting the proceedings" 

A broad and general provision is also found in section 1(b) of the Arbitration Act 1996 (UK) 
[5] which states that the provisions of Part 1 of the Act are founded on stated principles including: 

"(b) the parties should be free to agree how their disputes are resolved, subject only to such 
safeguardsas are necessary in the public interest." 

In relation to procedure, section 34(1) achieves a similar result to article 19(1) of the Model 
Law [3]. Section 34(1) provides: 

"It shall be for the tribunal to decide all procedural and evidential matters, subject to the right 
of the parties to agree any matter" 

What then are the limits to party autonomy, if any? Can the parties agree on any matters they 
please, or are there restrictions? Is the tribunal always bound to follow the agreement of the parties? 

In considering the limits to party autonomy in arbitration procedure it is necessary to 
distinguish the situation prior to the commencement of an arbitration and post the commencement 
of arbitration [6]. 

Let’s assume, that the parties have agreed, on an extension oftime for the provision of a 
submission, or on the time required for a hearing. Let us further assume that the case involves 
arbitration under the ICC Rules where the arbitrators are paid on an ad valorem basis. 
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In this situation lets us assume that the parties have agreed that there will be brief memorials, 
no witness statements but a long hearing of say 12 months. ICC arbitrations typically involve 
relatively short hearings and instead there are extensive memorials and the provision of evidence 
prior to the hearing in the form of production of documents and witness statements. 

Mr Pryles came to conclusion that the arbitrators' interests in the allocation of their time and in 
having reasonable remuneration for their services outweighs the parties' desire to conduct the arbit- 
ration in the form of a traditional common law trial. In such a case the arbitrators could well exer- 
cise their discretion against granting a hearing of the duration sought and agreed by the parties [3]. 

In other words arbitrators must concern reasonableness of any of these actions, and in case 
finding such parties` will – unreasonable, they can overrule parties’ agreement.  

Author of this work sees such problem from another angle. Problem must be stated is whether 
at all arbitrators have a right to doubt/disregard any agreement of the parties`.  As it was previously 
mentioned article 19(1) of Modern Law give wise discretion of rights to the parties. But the parties' 
freedom to agree on an arbitration regime of their choice and to prescribe the procedure to 
befollowed is subject to few limitations. The arbitration agreement must be a valid one according to 
the law which governs it. This will usually be the law governing the substantive contract, in which 
the arbitration clause is embedded, but is not necessarily that law.  

 In addition, the arbitral procedure itself should comply with the mandatory rules of law of the 
lexarbitri. The lexarbitri is often the law of the place of the seat of the arbitration, but not invariably 
so. 

Some of Model`s Law its provisions are mandatory and cannot, therefore, be excluded or 
modified by the parties. For example article 11(2) provides that the parties are free to agree on a 
procedure of appointing the arbitrator or arbitrators, subject to the provision of paragraphs (4) and 
(5). Thus paragraphs (4) and (5) of article 11, are mandatory. While it does notexpressly say so, it is 
almost certain that a court would construe article 18 as mandatory. It provides that 

"the parties shall be treated with equality and each party shall be given a full opportunity of 
presenting his case".  

This principle gives a full opportunity of presenting case by the nature abstract guidelines of 
due process. Therefore, whether due process has been violated would depend on the specific factual 
circumstances of a case. It could be argued, though, that the principle of ‘equality of the parties’ 
would not necessarily be determined on a simple quantitative basis: for example, the fact that a 
party was not given exactly the same amount of time as the other party, but was nevertheless given 
enough time to present its case, it would not mean that the principle of equality has been violated. 
Similarly, ‘full opportunity of a party to present his case’ cannot be abused to result to dilatory 
tactics. It has been held that the fact that a tribunal dismissed a claim, despite the fact that this claim 
had been partially acknowledged by the respondent, did not amount to a violation of the principle 
due process (CLOUT Case No. 146, Russian Federation, Moscow City Court, 10 November 1994). 
The court noted that a tribunal is not bound by the acknowledgment of the claim by a respondent. In 
another case, one of the parties challenged the award on the basis, inter alia, that the tribunal 
violated due process as it failed to compel a witness to testify (CLOUT Case No. 391, Superior 
Court of Justice, Canada, 22 September 1999). The court rejected the challenge holding that the 
arbitral tribunal had no power under art. 27 to compel witnesses to testify. The court noted that the 
applicant should have had resorted to national courts to compel testimony; failure of the applicant to 
seek judicial assistance cannot be imputed to the tribunal, as the purpose of art. 18 is to protect a 
party from egregious and injudicious conduct by an arbitral tribunal, rather than to protect a party 
from its own failures or strategic choices [4]. 

Accordingly to a well-known position: the freedom of the parties [under the Model Law] is 
subject only to the provisions of the Model law, that is, to its mandatory provisions. The most 
fundamental of such provisions, from which the parties may not derogate, is the one contained in 
paragraph (3) of Art. 18 [7].  

Likewise section 33 of the Arbitration Act 1996 (UK) provides: 
"(1) The Tribunal shall- 
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(a) act fairly and impartially as between the parties, giving each party a reasonable opportunity 
of putting his case and dealing with that of his opponent, and 

(b) adopt procedures suitable to the circumstances of the particular case, avoiding unnecessary 
delay or expense, so as to provide a fair means for the resolution of the matters falling to 
bedetermined. 

(2) The tribunal shall comply with that general duty in conducting the arbitral proceedings, in 
its decisions on matters of procedure and evidence and in the exercise of all other powers conferred 
on it." 

Hence, counting that art.18 of Model Law, supported by is obviously mandatory, in case parties 
would have agreed that only the claimant would be heard in the arbitration, this agreement would be 
struck down as invalid.  

So as we can see parties` autonomy on establishing rules of procedure is not absolute. Thus 
therefore brings a question where such limits are.  

Other restrictions on party autonomy might arise where the parties select institutional 
arbitration butattempt to alter the rules of the administering body in a way which is unworkable or 
is not accepted by the administering body. Thus, for instance, if the parties provided for arbitration 
in accordance with the ICC Rules of Arbitration (ICC Rules) but provide that article 27 of the ICC 
Rules (which deals with scrutiny of awards by the ICC Court) will not apply, it is probable that the 
ICC Court would not accept the case asan ICC case. Court scrutiny of awards is an important 
feature of ICC arbitrations and the administering body is unlikely to agree to waive it [4]. 

Apart from mandatory provisions of the law governing the arbitration agreement and the 
lexarbitri, and subject to "unacceptable" amendments to institutional rules, the parties enjoy very 
broad freedom in selecting the arbitration regime they desire and in prescribing the procedure to be 
followed. 

Also as it mentioned above under art. 18, procedural party autonomy is only limited by due 
process. A question that is pertinent here is whether the parties may go as far as to contractually 
exclude review of the arbitral award by national courts under art. 34. Canadian courts answered this 
question in the affirmative, holding that art. 34 is not a mandatory provision (Noble China v Lei Kat 
Cheong). While party autonomy is limited only by due process, arbitrators are additionally limited 
by the agreement of the parties, including any arbitration rules agreed there in. Thus, arbitrators 
cannot adopt any procedure (even one that is generally applied in arbitration practice) that deviates 
from the wishes of the parties, or the award will be set aside by virtue of art. 34(2) (a)(iv) [4]. 

But can we say, that article 19(1) of Model Law [4] is as mandatory as art.18 of the Model 
Law? As noted above, article 19(1) states that "subject to the provisions of this Law, the parties are 
free to agree on the procedure to be followed by the arbitral tribunal in conducting the proceedings". 
Is this freedom limited to an agreement reached by the parties before the arbitral tribunal agrees to 
be appointed, or also afterwards? This issue was discussed during the drafting of the Model Law: 

"one matter that was considered at some length during the drafting of article 19 was whether 
there should be a limitation on when the parties could agree on a procedural point. The Secretariat 
suggested that the Working Group amend draft article 19 so as to require that any agreement on the 
arbitral procedure be reached before the first or sole arbitrator was appointed. The rationale for the 
proposal was that the rules of procedure should be clear from the outset and that any arbitrator 
should know from the beginning the rules under which he or she is expected to perform his or her 
functions.  

Group rejected this idea, finding instead that the freedom of the parties to agree on a procedure 
"should be a continuing one"; the Working Group interpreted paragraph 1 to provide for such a 
continuing freedom. The matter was raised again before the Commission, where conflicting 
proposals were offered, one that the Working Group's understanding be made explicit and the other 
that it be reconsidered. After extended discussion, the Commission decided not to change the 
Working Group's draft. There was some sentiment in favour of each proposal, but it was noted that 
in any case the arbitrators could not be forced to accept any procedures with which they disagreed, 
since they could always resign rather than carry out the unwanted procedural stipulations. 
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Moreover, if the matter was of strong concern, the timing of any agreement on procedure could be 
regulated by agreement between the parties and the arbitrators" [7]. 

In an arbitration conducted under the Model Law, the parties therefore have freedom to agree 
on the procedure even after the tribunal has entered into its contract with the parties. 

The question that arises next is whether article 19(1) is mandatory and continuing or can be 
fettered by the parties themselves. If it is mandatory then, regardless of whether the arbitration 
agreement specifies the procedure to be followed, or nominates a set of procedural rules, the parties 
would remain able to agree on, and direct the tribunal to follow, procedural steps including in 
relation to time limits. The correct answer, it is suggested, is that article 19(1) is not mandatory. 
Holtzmann and Neuhaus take the same view [8]: 

"as was noted by the Working Group, the freedom of the parties under paragraph (1) to agree 
on the procedure is a continuing one throughout the arbitral proceedings and not limited, for 
example, to the time before the first arbitrator is appointed.  

It is submitted however, that the parties themselves may in their original agreement limit their 
freedom in this way if they wish their arbitrators to know from the start under what procedural rules 
they are expected to act" [4]. 

To hold otherwise, it is suggested, would defeat policy goals underpinning the Model Law. It 
may for example permit the parties to agree, after arbitration has been commenced, on the removal 
of elements of an institutional arbitration which the administering body could not accept. An 
illustration would be anagreement to remove ICC Court scrutiny of awards in arbitration under the 
ICC Rules, as it was discussed previously.   

Were such an agreement to be included in the original arbitration agreement itself the ICC 
Courtwould doubtless decline to accept the arbitration. Another consequence would be that parties 
could vary express terms of any contract they sign with the arbitral tribunal. This could lead to 
undesirable friction or conflict with the arbitral tribunal and possibly even the resignation of its 
members. Conferring a power to over-ride contractual relationships is hardly compatible with the 
sanctity of contracts which is a fundamental tenet of international trade and dispute resolution. 
Section 34(1) of the Arbitration Act 1996 (UK) which is similar in effect to article 19 of the Model 
Law is not mandatory because it is not listed in Schedule 1 to the Act. Accordingly, a similar 
position would appertain to that which exists under the Model Law [7]. 

Conclusions. Returning then to the notion that arbitrators become parties to the arbitration 
agreement or contract, it is suggested that this idea needs some elaboration. We doubt whether the 
arbitrators could become parties to the arbitration agreement or contract itself. In the case of an 
arbitration agreement inserted into asubstantive contract, it will usually provide for the submission 
of future disputes to arbitration. This could include several disputes over a period of time, each of 
which could be referred to a separate arbitration. It could not be the case that arbitrators, appointed 
in a first dispute, become parties to thear bitration agreement and therefore somehow involved in 
the reference of future disputes to arbitration. 

Rather, the principle espoused in the cases cited above, must mean that when a particular 
dispute arises, and is referred to arbitration, a contract comes into existence between the parties and 
the arbitrators which includes the terms of the arbitration agreement or contract. 

In conclusion, where the arbitration agreement deals with the procedural point in question the 
parties cannot unilaterally change their agreement without the consent of the tribunal. Where the 
arbitration agreement is silent and does not deal with the procedural point article 19 of the Model 
Law enables the parties to make an agreement at any time during the arbitral proceedings. However 
even here that there may be some limits. As it was noticed above, art. 19 of Model Law gives no 
unlimited rights to the parties`, and tribunal have every right to intrude, whether he feels it is 
necessary, as long as this interventions goes along with national arbitration law, arbitral rules, or 
rules of law.  

 
 

 



                          ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY, 2017, Issue 2                           
   

186 

References: 
[1] Dursun, S. Ar.Gör. (n.d.). A critical examination of the role of party autonomy in 

international commercial arbitration and an assessment of its role and extend. Retrieved from: 
www.yalova.edu.tr/Files/UserFiles/83/8_Dursun.pdf. 

[2] Gaillard, E. & Savage, J. (1999). Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial 
Arbitration. Kluwer Law International, 1999, 1320 p. 

[3] Pryles, M. (n.d.). Limits to Party Autonomy in Arbitral Procedure. Retrieved from: 
www.arbitration-
icca.org/media/4/48108242525153/media012223895489410limits_to_party_autonomy_in_internati
onal_commercial_arbitration.pdf. 

[4] Stavros, L. (2010). Brekoulakis and Laurence Shore, UNCITRAL Model Law. Chapter V, 
Article 18 [Equal treatment of parties] in Loukas A. Mistelis (ed), Concise International Arbitration, 
Kluwer Law International, 2010, pp. 623-624.  

[5] Arbitration Act 1996. Retrieved from: www.legislation.gov.uk/ ukpga/1996/23/content. 
[6] Rivkin,  D.W. (1993). Enforceability of Awards Based on Lex Mercatoria.  9:1 Arb. Int'l 67 

at 72.  
[7] Walsh, С. (2000). Choice of Forum Clauses in International Contacts in Meredith Lectures, 

1998-99 Cowansville, Que.: YvonBlais, 2000.  
[8] Holtzmann, H.M. & and Neuhaus, J.E. (1995). A Guide to the UNCITRAL Model Law on 

International Commercial Arbitration: Legislative History and Commentary. Kluwer Law 
International, 1995, p. 583.  

 
Biography of the authors: 

1. Name: Petrenko Ganna. 
Academic titles: PhD in Economics, Associate Professor. 
Organization: Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine. 
Personal e-mail: aannpetrenko@gmail.com 
 
2. Name: Petrenko Daniil. 
Academic titles: LLM in law. 
Organization: FALKON Ukraine LLC. 
Personal e-mail: daniiil.petrenko@gmail.com 

 



                          ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY, 2017, Issue 2                           
   

187 

UDK: 94:327.82(4)(438)(477) "2012/2015" 
UKRAINIAN-POLISH PARTNERSHIP ON THE PATH OF UKRAINE’S 
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УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО НА ШЛЯХУ 
УКРАЇНИ ДО АСОЦІАЦІЇ ТА ПОДАЛЬШОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДО 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПРОБЛЕМИ ТА ІНТЕРЕСИ ПОЛЬСЬКОЇ 
СТОРОНИ (2012-2015) 

Кирило Мєлєкєсцев 
 

Summary. This article showcases the changes in the attitudes of Polish society and government 
towards Ukraine’s role in Polish-Ukrainian relationship in the few years before and after the Revolution 
of Dignity. The research suggests that the relations suffered a decline circa 2012 due to the Yanukovych 
administration’s ignoring of a number of issues, and was re-ignited in 2014, after Ukraine’s struggle for 
democracy and independence made it an asset to the European Union as whole and Poland specifically, 
which is reflected in Polish diplomacy of this period. 

Key words: Ukraine, Republic of Poland, European Union, Revolution of Dignity, Euromaidan. 
 

Анотація. Стаття демонструє зміни у ставленні польського суспільства та урядовців до 
ролі України в польсько-українських відносинах протягом декількох років до і після Революції 
Гідності. Дослідження вказує на те, що відносини зазнали стагнації близько 2012 р., через те, що 
адміністрація В. Януковича нехтувала низкою проблем українсько-польських відносин, і знову 
посилилися у 2014 р., коли боротьба України за демократію та незалежність зробила її цінним 
союзником для Європейського Союзу в цілому і Польщі особливо, що відображається у заявах та 
діях польського керівництва цього періоду. 

Ключові слова: Україна, Республіка Польща, Європейський Союз, Революція Гідності, 
Євромайдан. 

 
1. Introduction. Ukrainian-Polish relations have always been an important part of Ukrainian 

history, defining many of its turns and developments. As we know, the Republic of Poland has 
established relations with Ukraine as soon as the latter achieved independence. These relations have 
been improving ever since, to the level of a strategic partnership. On October 13, 1990 both 
countries agreed to the Declaration on the foundations and general directions in the development of 
Polish-Ukrainian relations, which declared the re-affirmation of historic ties between Poland and 
Ukraine, paying tribute to the "ethnic and cultural kinship of the Polish and Ukrainian peoples" [1, 
Burant, 1993, 395-418]. 

The Revolution of Dignity in Ukraine revitalized the need to rethink the relations between two 
countries. Certain signs of stagnation of the relations during the Yanukovych era were now 
highlighted, with new proposals on how to fix them given. The indifferent attitude of the 
Yanukovych administration to the "Polish-biased" interpretations of historical events was abused by 
the Polish side along the way, both for the sake of pushing specific agreements with Ukraine to 
expand the Polish agency, and in order to satisfy those clamoring for "historical justice" in Poland 
itself, done through adopting such laws in the Sejm that could be perceived in Ukraine as "anti-
Ukrainian" if the government had any interest in it. In other articles I discussed the return of "angry 
nationalism" into the political rhetoric and societal climate of both Poland and Ukraine, which is 
quite relevant after the rise of nationalist forces during the Revolution of Dignity; and noting the 
reactions of politicians is as important as of society at large [2, Mieliekiestsev, 2017, 270-283]. 



                          ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY, 2017, Issue 2                           
   

188 

2. Materials and methods. The primary sources for the research are bilateral treaties between 
Ukraine and the Republic of Poland, as well as other documents related to the infernal affairs, along with 
the proclamations and statements by government officials Along with the "native" Polish and Ukrainian 
perspectives, there have also been works from nations far abroad, such as a series of country studies from 
Stephen R. Burant. For the researchers of Polish-Ukrainian issues, his works like International Relations in 
a Regional Context: Poland and Its Eastern Neighbours. Lithuania, Belarus, Ukraine, as well as Poland, 
Ukraine, and the Idea of Strategic Partnership, are of high interest, as they do well to show the Polish 
perspective on dealing with the Republic’s neighbors, Ukraine included, showing the continuity in Polish 
interests and its use of international influence. 

Among the useful notes to be found on Polish-Ukrainian relations in literature, one could note the 
concept of a geopolitical triangle "Poland – Ukraine – Russia" (as described by Alla Kyrydon) [3, 
Kyrydon, 2011]. Among the few researchers, the director of the Institute for European Integration Lviv 
University, Professor Bohdan Hud suggested a timeline of some sort, identifying three periods of modern 
Ukrainian-Polish relations: the "romantic" period (under Leonid Kravchuk and Lech Wałęsa), the 
"pragmatic" period (under President Leonid Kuchma and Alexander Kwaśniewski), and the "historical" 
one (Viktor Yushchenko and Lech Kaczyński) [4]. Obviously, the latest period of relations is not 
described in this paradigm, but the concepts introduced are easily accessible and applicable here as well. 

Based on the analysis of historiography and sources, we can determine that the purpose of the 
article is to determine the issues that Polish-Ukrainian relations suffered from before the Revolution 
of Dignity and the way they were addressed after it, particularly on the Polish side of the relations. 

3. Results and discussion. Through the overview of literature on history and political science, 
author POV articles as published in the media outlets, and direct sources such as documents related 
to international cooperation and reports on the current events, we can determine such results of the 
study as: 

1. Polish-Ukrainians relations suffered a decline circa 2012, due to the Yanukovych administration 
ignoring the Polish side’s issues with Ukraine and its own citizens’ issues with the lack of progress on the 
way to European integration. 

2. The decline continued until the victory of the Revolution of Dignity in 2014, with the Polish 
society and politicum becoming increasingly invested in the developments of post-revolutionary Ukraine. 

3. The successful implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU opened 
new paths to a redefined Polish-Ukrainian cooperation and managed to quell some issues related to the 
matters of shared history on the Polish side. 

The notion of some "decline" or, alternatively, a pause in bilateral relations between Ukraine 
and Poland during the Yanukovych administration is supported by the fact that in the course of the 
year 2012 only four agreements were signed between the countries, three at interagency level, one 
at the intergovernmental level. None of the documents were concerned with the issues of national 
memory – the top authorities completely ignored these questions, leaving the "recycling of history" 
to the MPs and other smaller politicians. The paradox is that the Ukrainian authorities tried to 
preserve this pragmatism ("Speak about friendship with Poland, but do not pay attention to previous 
misunderstandings") while the radicalization of Ukrainian society was on the rise, with a spread of 
heroism and national memory at the same level as it has already been in Polish society, thus 
forgetting about possible problems that would sooner or later erupt in either an ethnic conflict, or a 
government-populace confrontation. The Yanukovych administration’s unwillingness to pay mind 
to the rising sense of national unity among Ukrainians and their European aspirations, coupled with 
economic unease led to a recipe for revolution. 

On November 21, 2013, protests began in Ukraine, riled up by the decision of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine to suspend the process of preparation for the signing of the Association 
Agreement between Ukraine and the European Union. These protests have become widespread after 
a brutal assault on the protesters in Kyiv on the night of November 30th. Thousands of protests and 
rallies were met with force by the authorities and the protesting grew into an open civil conflict that 
lasted until February 22, 2014 and received the unofficial name of "EuroMaidan" and the official 
"Revolution of Dignity". 
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As the protests were largely due to the opposition to the departure of the administration from the 
European integration course that was already part of the official legislation, one could expect support of 
the Revolution of Dignity by European partners of Ukraine, including Poland. In solidarity with the 
Ukrainians, demonstrations were held in Warsaw, Cracow, Wroclaw, Lublin, Rzeszów. On November 
26, Pavel Koval, a member of the European Parliament from Poland, addressed the students who 
declared a strike in support of the signing of the Association Agreement with the EU on Independence 
Square. "You stand here for your own country, and we will not forget about you", he said, and declared 
that nobody would ever be able to take Europe from Ukraine, because Ukraine "has been Europe for 
thousands of years" [5]. 

In December, some influential Polish media outlets launched a campaign to support the European 
aspirations of Ukrainians. For example, the "Rzeczpospolita" published a statement demanding from 
politicians in Poland and the European Union to abolish visas for Ukrainians, and also appealed to the 
Polish political leadership to influence EU leaders to make a joint decision of support for Ukraine’s EU 
association [6]. The appeals did not fall on deaf ears in regards to the Polish leadership: when on 
February 21, 2014, opposition leaders signed an agreement with Viktor Yanukovych to resolve the 
crisis in Ukraine, the agreement was certified by the head of the Foreign Ministry of Poland, as well as 
representatives of the Foreign Ministries of Germany and France [7]. 

After Viktor Yanukovych’s escape from the country (and the adoption of the resolution of February 
23, 2014 On the appointment of the Speaker of the Verkhovna Rada of Ukraine to the fulfillment of the 
duties of the President of Ukraine in accordance with Article 112 of the Constitution of Ukraine, by which 
the Verkhovna Rada of Ukraine imposed on the Speaker of the Verkhovna Rada of Ukraine 
Oleksandr Turchinov the role of an Acting President of Ukraine), the Polish side, one of the first, 
expressed its support for the new, "post-revolutionary" leadership of Ukraine, just like it had for the 
newly-independent Ukraine in 1991. On February 26, 2014, according to the report of the Secretariat of 
the Prime Minister of Poland, the Prime Minister of Poland Donald Tusk held a telephone conversation 
with the Acting President of Ukraine Oleksandr Turchynov, in which Tusk expressed his condolences 
regarding the victims of dramatic events in Kyiv and solidarity with the Ukrainian people, and Turchynov, 
in turn, told Tusk about the formation of the new Ukrainian government, stressing that it would be the 
government of specialists and technocrats. Turchynov also appealed to the Polish politician to support the 
Ukrainian government in cooperation with the International Monetary Fund and the European Union [8]. 

Almost immediately after his inauguration, Petro Poroshenko, the fifth President of Ukraine (June 
7, 2014), paid critical attention to solving the main issue of the Revolution of Dignity: signing the 
Association Agreement between Ukraine and the European Union. It was proposed to Ukraine at the 
Eastern Partnership Summit of 2013, but the then-President Yanukovych did not sign the Agreement, 
leading to the mass protests. On June 27, 2014 The Association Agreement between Ukraine, on the one 
hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States on 
the other hand was officially finalized (the signing ceremony of the political part of the Agreement took 
place in Brussels, on March 21, with this part consisting of the Preamble, Article 1 and Sections I, II and 
VII; and on June 27 President of Ukraine Petro Poroshenko signed the economic part of the agreement, 
including Sections III, IV, V, VI, annexes and protocols). The Republic of Poland was, of course, 
among the signatories of the document. 

Poland also appeared among the signatories of a number of multi-lateral agreements signed by the 
Ukrainian side in 2014, among them: 

1. Amendments and additions to the Agreement on the International Railway Freight (UMVS). 
2. Agreement between the Government of the Republic of Lithuania, the Government of the 

Republic of Poland and the Cabinet of Ministers of Ukraine on the establishment of a joint military unit. 
3. Protocol on sustainable transport to the Framework Convention on the Protection and 

Sustainable Development of the Carpathians. 
As for the bilateral treaties, the Republic of Poland and Ukraine signed a series of 

intergovernmental and interagency agreements in the second half of 2014. 
Governments updated the Protocol between the Cabinet of Ministers of Ukraine and the 

Government of the Republic of Poland on the training of Ukrainian citizens in the European College in 
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Natolin of November 25, 2009, adding and changing the points related to the progress of European 
integration of Ukraine and relevant institutions in Poland: the authority of the Office of the Committee 
of European Integrations passed directly to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. 

Other agreements concerned the continuation of cross-border cooperation between Ukraine and the 
Republic of Poland, which fruitfully, though not without problems, developed after the accession of 
Poland to the Schengen area, requiring additional efforts from partners to improve cross-border contacts, 
including the living of the population on both sides of the state border. Although most of these issues 
were resolved during 2007-2010, Ukraine's signing of the Association Agreement with the EU has, of 
course, changed the reality of cross-border cooperation, gradually bringing countries closer to visa-free 
relations. The issues of cross-border cooperation were disclosed in the following documents: 

1. Protocol between the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine and the Chief 
Commandant of the Border Guard of the Republic of Poland on amendments to the Protocol between 
the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine and the Chief Commandant of the 
Border Guard of the Republic of Poland on joint patrols. 

2. Agreement (in the form of an exchange of notes) between the Cabinet of Ministers of Ukraine 
and the Government of the Republic of Poland on the opening of the international border crossing point 
at the Ukrainian-Polish state border for the motorways of the Grushov-Budomyezh. 

3. The second protocol between the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Government of the 
Republic of Poland on amendments to the Agreement between the Cabinet of Ministers of Ukraine and 
the Government of the Republic of Poland on the rules of the local border traffic, signed on March 28, 
2008 in Kyiv. 

4. Agreement (in the form of an exchange of notes) between the Cabinet of Ministers of Ukraine 
and the Government of the Republic of Poland on the opening of the international border crossing point 
at Ugryniv-Dolgobychuv road on the Ukrainian-Polish border and determining the type of traffic. 

In 2015, during the last year of his presidency, the President of the Republic of Poland 
Bronislaw Komorowski personally showed his attention to the improvement of relations with 
Ukraine, the foreign policy challenges of which were now related not only to the processes of 
European integration, but also to the defense against Russian military aggression. Together with 
Latvian Prime Minister Laimdota Straujuma, Komorowski supported the idea of President 
Petro Poroshenko to introduce a UN peacekeeping mission to Donbas region and promised to 
appeal for support of the following proposal to the representatives of the countries-guarantors of the 
Minsk Accords: "We support the implementation of the Minsk agreements, but we will always 
remind France and Germany that they took on a great responsibility with signing 
them."Komorowski was also present at the March of Dignity in Kyiv, noting: "I could never refuse 
to be here, the president of Poland on the anniversary of Maidan. It was an opportunity to express 
Poland’s solidarity with Ukraine’s fight to preserve independence" [9]. 

On April 9, 2015, during the visit to Kyiv, for the first time in history, the President of the Republic 
of Poland spoke in a session hall of the Verkhovna Rada of Ukraine with a speech outlining the 
civilization groundwork for Ukraine-Poland cooperation in the new Europe, including the role of the 
Polish locomotive: "Poland does and will do everything to bring Ukraine the hand of other free-west 
countries. The help of Poland is not a matter of political conjuncture, but linked to our very 
understanding of historical processes that contribute to treating Ukraine as an important partner and 
neighbor". Bronislaw Komorowski repeated the previous "formula" proposed by the representatives of 
Ukraine regarding the sad pages of shared Polish-Ukrainian history: "the right way to solve them – in 
mutual forgiveness and reconciliation". The president also expressed support for the latest Ukrainian 
liberation struggles, recognizing them as part of the defense of the whole of Europe: "The Revolution of 
Dignity, which began with the defense of Ukraine's European choice, showed that Ukrainians are on the 
side of European values. Today, when the sons of Ukraine perish in the East, defending their 
independence, they also protect Europe from the return of imperialistic thinking to solutions that 
threaten the whole of Europe. Only somebody willingly blind can’t see that there are soldiers, tanks, 
armored personnel carriers, anti-aircraft installations of an aggressor in Ukraine. You can get to the end 
of the world with lies, but you will never be able to come back – so says the Ukrainian proverb. Today, 
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only the blind don’t recognize the lies. The Western world must understand that it will be safe only 
when Ukraine is safe" [10].  

In confirmation of his words about reconciliation, Bronislaw Komorowski spoke quite neutrally 
regarding the decision of the Verkhovna Rada of Ukraine to adopt a law officially recognizing the 
Ukrainian Insurgent Army as fighters for Ukraine's independence, stating that although this law will 
complicate the Ukrainian-Polish dialogue, one way or another such laws relate to the past, comparing 
the bill with the Polish laws on decommunization [11]. 

At the 2015 presidential election in the Republic of Poland, Bronislaw Komorowski lost to 
Andrzej Duda, who represented the Right and Justice party. Although Duda campaigned with the slogan 
"Good Change" and statements that the new government would not be as "aggressive" as the previous one, 
after the entry into office of the President of the Republic of Poland on August 6, 2015, he stated that he 
was not satisfied with the format of Ukrainian-Russian peace talks, which excluded the members of EU 
other than France and Germany, and thus proposed strengthening the role of Ukraine's neighbors in the 
negotiations. On August 15, 2015, he emphasized this once again during a telephone conversation with the 
President of Ukraine Petro Poroshenko, offering a new format of negotiations regarding Donbas, which 
would unite both the strongest states of Europe and Ukraine’s own neighbors, including Poland. The 
Presidents also discussed the visit of Andrzej Duda to Ukraine [12]. 

Thus, the realities Ukraine faced after the Revolution of Dignity and the beginning of Russian 
aggression had strengthened Polish-Ukrainian cooperation after a period of stagnation, forcing 
Polish leaders to once again make statements about confidence in the future of Poland and Ukraine 
in a united Europe, and even weakening the possible discord from the ambiguous official 
"completion" of the Polish-Ukrainian dialogue on historical issues with accusations of each other 
and heroization of "opposing" historical personalities at the level of parliaments of both countries 
that has been ongoing since at least 2009. 

4. Conclusion and recommendations. Consequently, in 2012-2015, both in Ukraine and in the 
Republic of Poland there have been changes in the attitude towards the processes of cooperation. 
The Presidential administrations of Ukraine shifted focus away from the issues of shared Polish-
Ukrainian history, and to a greater extent, towards the issues of economy and European integration 
(in this respect, the Ukrainian-Polish relations are moving into a pragmatic, in Ukrainian 
understanding, phase: the Ukrainian side is getting new, additional preferences from Poland, re-
activating the idea of Poland as Ukraine’s "train engine to Europe"). Incidentally, the Polish side 
encouraged Ukraine to deepen the reforms that are a condition for EU integration, and welcomed 
the fact that Ukraine has finally moved from declarations on to specific actions, reforming the 
legislation to be in line with the EU standards. This process is happening today with accelerated 
activity after the signing by Ukraine of the Agreement on Association of Ukraine with the EU, but 
at the same time returns Polish-Ukrainian cooperation to the trend of intensified bilateral relations: 
with the transition of Ukraine’s EU association and visa-free status from the category of "distant 
prospects" to the category of objective reality, the Republic of Poland became interested in 
restructuring its own system of agreements in unison with Ukraine’s, while retaining the "special" 
neighbor relations with the rest of the countries of the European Union. One can recommend that a 
common foundation in the relations between Poland and the new European Ukraine, the affinity of 
the economy and culture would allow the two countries to have a much stronger position in the EU, 
the position of influential players, rather than beggars. 
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PROBLEMS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR DEPENDING 

FROM MOBILIZATION APPROVAL 
Olena Khomchenko, Olga Buzun 

 
Анотація. У статті міститься дослідження кримінальної відповідальності за ухилення 

від призову за мобілізацією, розкрито суспільні відносини у сфері  оборони, мобілізаційної 
підготовки та мобілізації. В процесі дослідження аналізуються обставини, які сприяють 
вчиненню злочинів у сфері забезпечення призову та мобілізації, пропонується ідеї 
покращення даної проблеми та шляхи вирішення.  

Ключові слова: кримінальна відповідальність, мобілізація, оборона держави, 
військовозобов’язані, ухилення від призову. 

 
Summary. The article contains a study of criminal responsibility for evasion from the call for 

mobilization, discloses public relations in the field of defense, mobilization training and 
mobilization. In the course of the study, the circumstances that contribute to causing crimes in 
relation to the provision of a call and mobilization are analyzed, the idea of improving this problem 
and ways of solving is proposed. The criminal and administrative legislation related to evasion 
from mobilization is analyzed. The subject of such a crime and the person who cannot be held liable 
for evasion from the call for mobilization has characterized. An example of judicial practice 
concerning crimes in the field of mobilization and protection of the state is given. The legislation of 
Ukraine concerning the Armed Forces of Ukraine, the defense of the state, terrorism in general is 
researched. Some ways to solve problems related to evasion from mobilization are proposed. 
Among them, raising the prestige of military affairs, motivating citizens, better studies of fair 
punishment for evasion from fulfilling the duty to the state. 

Key words: criminal responsibility, mobilization, defense of the state, military liabiers, evasion 
from the prize. 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Із сучасними проблемами в Україні, ми все 

більше поринаємо в таку ситуацію, як війна з агресором на сході нашої держави. Для 
вирішення даної проблеми на рівні патріотизму людей закликають до боротьби за Україну, 
але чи то від низького розвитку патріотизму в державі, частина громадян не бажає 
виконувати конституційний обов’язок перед Батьківщиною щодо охорони територіальної 
цілісності та унітарності нашої країни. Тому постає питання встановлення проблем 
кримінальної відповідальності за статтею 336 (Ухилення від призову за мобілізацією) 
Кримінального кодексу України (далі – КК України). Актуальність даної теми полягає у 
розкритті питання – чому саме відбувається відступ держави від реального вирішення 
соціальних проблем молоді, яка, у свою чергу, абстрагується від інтересів держави та її 
захисту. 

Метою статті є дослідження проблем кримінальної відповідальності за ухилення від 
призову за мобілізацією та внесення пропозицій щодо їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Своєчасне та швидке проведення мобілізації є запорукою 
ефективного відбиття воєнного нападу на країну або виконання Україною відповідних 
міжнародних зобов'язань по спільній обороні від агресора. Тому ухилення від призову до лав 
військовозобов'язаних в умовах воєнних дій (що розпочалися або передбачаються), створює 
серйозну загрозу для безпеки держави в сфері оборони. Мобілізація – це комплекс заходів, 
які здійснюються у державі з метою планомірного переведення органів державної влади, 
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інших державних органів, органів місцевого самоврядування, органів і сил Цивільної 
оборони України, галузей національної економіки, підприємств, установ і організацій на 
функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил, інших військових форму- 
вань – на організацію воєнного часу. Рішення про проведення мобілізації приймається 
Президентом України. Мобілізація в Україні може проводитися відкрито чи приховано і 
може бути загальною або частковою, а також цільовою. В мирний час може проводитись 
цільова мобілізація – з метою ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф. 
Ухилення від призову за мобілізацією в формі бездіяльності полягає в нез'явленні суб'єкта не 
обов'язково до призовної дільниці, а й безпосередньо до військової частини, військової 
установи, які зазначені у повістці або наказі військового комісара. Крім того, при ухиленні 
від призову за мобілізацією можливі й інші способи (наприклад, незаконне отримання так 
званої "броні"). Суб'єктами злочину є громадяни України (у т.ч. й ті, які під час мобілізації 
перебувають за кордоном) чоловічої або жіночої статі – військовозобов'язані. Крім того, у 
воєнний час за рішенням Президента України можуть бути призвані на військову службу 
жінки, які не мають дітей або мають дітей старше 8 років та, які у віці від 18 до 40 років 
пройшли загальне військове навчання [1, Melnyk, 2007, р. 345]. 

Щодо переліку осіб, які не можуть притягатися до відповідальності за ухилення від 
призову на строкову військову службу, то він суттєво відрізняється від переліку осіб, які не 
можуть нести відповідальність за ухилення від призову за мобілізацією. Так, не підлягають 
призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані: 

– заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, 
іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за 
підприємствами, установами й організаціями в порядку, встановленому КМ;  

– визнані тимчасово нездатними до військової служби за станом здоров'я – на термін до 
шести місяців; 

– чоловіки, на утриманні яких перебуває більше чотирьох дітей віком до 16 років;  
– жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 16 років (проте, вони можуть бути 

призваними тільки за місцем проживання у разі їх згоди);  
– які зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до 

законодавства України;  
– які є народними депутатами, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 
Підлягають виключенню з військового обліку особи, визнані військово-лікарськими 

комісіями непридатними до військової служби, засуджені до позбавлення волі за вчинення 
тяжких злочинів, які досягли граничного віку перебування в запасі, які припинили 
громадянство України, а також ті, що не отримали до 36-річного віку військово-облікової 
спеціальності або спорідненої з нею. Тому такі особи не можуть бути суб'єктами ухилення 
від призову за мобілізацією. Законами України можуть бути передбачені й інші категорії 
громадян, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації [2, Goncharenko, 
2012, р. 465]. 

У чинному КК України існує певна кількість або "мертвих" (таких, що ніколи не 
застосовувалися на практиці) статей, або таких, що виконують суто номінальну функцію – 
вони просто повинні бути, навіть якщо ніколи не будуть використані. Однією з них 
вважається ст. 336 КК України "Ухилення від призову за мобілізацією", за якою до 2014 р. не 
було відкрито жодної справи. Станом на серпень 2016 року в Єдиному державному реєстрі 
судових рішень міститься 1360 електронних копій обвинувальних вироків суддів, що 
набрали законної сили, за ст. 336 КК України. З них лише у судах Дніпропетровської 
області – 227 справ. Із вказаної кількості вироків лише по деяких було призначене покарання 
у вигляді реального позбавлення волі (фактично на початку російської військової агресії).  

А.Ю. Заковирко стверджує, що, разом із тим, потребує свого детального вивчення 
наступна проблема – кількість засуджених є незначною. Мабуть, ця проблема є більше 
соціально-економічною, ніж правовою, проте вона також має бути вирішена. Також існує 
чимало проблем, зокрема щодо встановлення моменту закінчення цього злочину, 
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відмежування від суміжних злочинів та адміністративних правопорушень, визначення 
способів його вчинення, суб’єктного складу та форми реалізації кримінальної 
відповідальності (покарання у виді виключно позбавлення волі явно не відповідає завданням 
кримінального права). Особливо актуальним видається вивчення зарубіжного досвіду 
правового забезпечення охорони обороноздатності країни та соціальна зумовленість 
відповідної норми. Як би це не парадоксально звучало, але практика застосування ст. 336 КК 
України з’явилася у зв’язку із подіями останніх двох років, завдяки чому вдалося зрозуміти 
недовершеність її законодавчої конструкції та актуальність дослідження шляхів її 
удосконалення [3, Zakirkro, 2016, р. 184].  

Звернувшись до судової практики, можна проаналізувати наступні випадки. Справа 
№ 165/2190/15 Нововолинського міського суду Волинської області, що розглядав матеріали 
кримінального провадження щодо вчинення особою злочину, передбаченого ст. 336 КК 
України. Суд встановив, що обвинувачений всупереч вимогам ст. 65 Конституції України, 
ст. ст. 1, 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Указу 
Президента України від 14 січня 2015 року, №15/2015 "Про часткову мобілізацію", з метою 
ухилення від призову за мобілізацією, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки і 
бажаючи їх настання, умисно, будучи відповідно до довідки військово-лікарської комісії за 
№50/336 від 17 червня 2015 року придатним за станом здоров'я до проходження військової 
служби, у приміщенні Нововолинського ОРВК відмовився від отримання повістки за 
призовом на військову службу у Збройні Сили України по частковій мобілізації, не з’явився 
в призначений час на пункт збору Нововолинського об’єднаного районного військового 
комісаріату для проходження військової служби, і, не маючи правових підстав на відстрочку 
від призову на військову службу під час мобілізації, без поважних причин не прибув у 
військовий комісаріат, ухилившись таким чином від призову за мобілізацією. Суд призначив 
особі покарання за вчинення даного злочину у виді позбавлення волі строком на три роки, 
разом з тим, на підставі ст. 75 КК України, звільнив її від відбування такого покарання з 
випробуванням і встановленням іспитового строку терміном на два роки, з покладенням 
обов'язків згідно ст. 76 КК України [4]. В справі № 570/1959/14-к Рівненського районного 
суду Рівненської області, суд також встановив, що обвинувачений умисно ухилився від 
призову за мобілізацією. Він, прибувши за офіційним викликом до Рівненського об`єднаного 
міського військового комісаріату, будучи придатним до військової служби та не маючи права 
на відстрочку на військову службу за мобілізацією, передбаченого ст. 23 Закону України 
"Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 21.10.1993 року, не вибув із власної 
ініціативи у складі команди в розташування військової частини в м. Біла Церква Київської 
області для подальшого проходження військової служби. Враховуючи викладене, суд, 
допитавши обвинуваченого та дослідивши матеріали кримінальної справи, що 
характеризують особу обвинуваченого, прийшов до висновку, що винуватість громадянина у 
вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення при обставинах, викладених 
в обвинувальному акті, доведена повністю. Суд постановив визнати особу винною у 
вчиненні злочину та призначити їй покарання у виді позбавлення волі строком на два роки 
[5]. Таких вироків в України дедалі більше, тому виникає потреба дослідження причин та 
умов даного злочину. 

В межах дослідження доцільно також розглянути проблему відмежування відповідного 
злочину від адміністративного правопорушення. Так, О.С. Володавська зазначає, що, 
проаналізувавши злочин, передбачений ст. 336 КК України (ухилення від призову за 
мобілізацією), та правопорушення, що передбачено ст. 210-1 КУпАП (порушення 
законодавства про оборону, мобілізацію та мобілізаційну підготовку), можна дійти висновку 
про різницю в їх безпосередніх об’єктах. Об’єктом злочину, передбаченого ст. 336 КК 
України, є суспільні відносини у сфері мобілізації, а правопорушення, що передбачено 
ст. 210-1 КУпАП, – суспільні відносини у сфері оборони, мобілізаційної підготовки та 
мобілізації. Об’єктивна сторона ухилення від призову за мобілізацією вичерпується 
діяннями, що спрямовані на безпосередню відмову від несення військової служби в 
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особливий період або воєнний час, тоді як порушення законодавства про оборону, 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію характеризується більш широким колом діянь, які 
вчиняються як у мирний час, так й в особливий період або воєнний час. Суб’єктивна сторона 
злочину, передбаченого ст. 336 КК України, характеризується виною у формі прямого 
умислу, а правопорушення, передбаченого ст. 210-1 КУпАП, – виною як у формі умислу, так 
і у формі необережності. Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 336 КК України, може бути 
фізична, осудна особа, яка придатна за віком і станом здоров’я до несення військової служби 
за відсутності відстрочки чи рішення про непридатність особи до несення військової служби, 
а також офіцер запасу. Суб’єктом правопорушення, передбаченого ст. 210-1 КУпАП, може 
бути фізична, осудна особа, яка досягла 16 років, в тому числі й службова особа 
[6, Volodavskaya, 2015, p. 77]. 

Зауважимо, що в Україні діє ефективна нормативна база, яка регулює відносини щодо 
національної безпеки країни. Так, розроблено Концепцію розвитку сектору безпеки і 
оборони України. Реалізація кінцевої, обумовленої нормативно-правовим актом, мети 
досягатиметься шляхом: створення ефективної системи управління сектором безпеки і 
оборони як цілісною функціональною системою; об'єднання оперативних спроможностей 
складових сектору безпеки і оборони для забезпечення своєчасного і адекватного реагування 
на кризові ситуації, які загрожують національній безпеці; постійного підтримання 
визначених сил безпеки і оборони в готовності до виконання завдань за призначенням; 
удосконалення системи планування у секторі безпеки та оборони, забезпечення 
раціонального використання державних ресурсів. Основні зусилля з розвитку сектору 
безпеки і оборони зосереджуватимуться на поетапному та узгодженому нарощуванні 
оперативних спроможностей сил безпеки і оборони та рівня їх готовності до невідкладного 
реагування на виклики й загрози національній безпеці України. Сучасний стан складових 
сектору безпеки і оборони не дає змоги забезпечити гарантоване реагування на актуальні 
загрози національній безпеці України. Нерозв'язаними проблемами у секторі безпеки і 
оборони залишаються неефективність механізму запобігання та нейтралізації сучасних 
загроз національній безпеці України, недосконала система планування та спільного 
застосування військ (сил) та засобів, їх підготовки та забезпечення тощо [7]. 

Висновки. Існує багато причин, які сприяють вчиненню злочину у сфері забезпечення 
призову та мобілізації, а саме – не бажання виконувати конституційний обов’язок перед 
Батьківщиною щодо охорони територіальної цілісності та унітарності нашої країни; 
відходження держави від реального вирішення соціальних проблем молоді, яка у свою чергу 
абстрагується від інтересів держави та її захисту; поширеність в українській армії випадків 
нестатутних відносин ("дідівщина"), через що молодь не бажає ризикувати власним 
здоров’ям; не престижність професії військовослужбовця, що не сприяє її обранню 
майбутніми призовниками; неналежне матеріально-технічне оснащення сучасної української 
армії тощо. 

Розглянувши Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України та інші 
нормативно-правові акти, слід зазначити, що передбачається суттєве поліпшення 
соціального та матеріального забезпечення військовослужбовців, переоснащення української 
армії. А впровадження ідеї створення професійної армії планується за рахунок виключно сил 
військовослужбовців за контрактом. Тому це природно сприятиме суттєвому зменшенню 
кількості ухилень від призову на строкову військову службу. Спеціально-кримінологічні 
заходи полягають, передусім, у здійсненні профілактики нестатутних відносин в лавах армії. 
Для цього серед військовослужбовців має бути створена атмосфера братерства, 
взаємодопомоги і взаємовиручки. Офіцери повинні проявляти принциповість у реагуванні на 
факти "дідівщини". Необхідно посилити ефективність роботи Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах України, прокуратури з нагляду за додержанням законів у 
воєнній сфері, Служби безпеки України у протидії корупції, зокрема у військових 
комісаріатах. Зауважимо, що начальники останніх приймають остаточні рішення щодо 
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задоволення чи відхилення рішень про призов конкретних осіб на строкову військову 
службу. 

 
Список використаних джерел: 

[1] Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 05.04.2001р., 
№ 2341-III / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, 2007. – 1184 с. 

[2] Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. 
ред. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: "Юстініан". – 2012. – 1224 с. 

[3] Заковирко А.Ю. Кримінальна відповідальність за ухилення від призову за 
мобілізацією: постановка проблеми / А.Ю. Заковирко // Вісник кримінологічної асоціації 
України. – 2016. – № 3(14). – С. 181-187. 

[4] Вирок Нововолинського міського суду Волинської області, № 165/2190/15 // Єдиний 
державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.reyestr.court.gov.ua/Review/49813557. 

[5] Вирок Рівненського районного суду Рівненської області № 570/1959/14-к // Єдиний 
державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.reyestr.court.gov.ua/Review/39466341. 

[6] Володавська О.С. Відмежування ухилення від призову за мобілізацією (стаття 336 
Кримінального кодексу України) від порушення законодавства про оборону, мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію (стаття 210-1 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення) / О.С. Володавська // Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2015. – 
№ 1. – С. 67-78. 

[7] Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року 
"Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України": Указ Президента України від 
14.03.2016 р., № 92/2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/92/2016/conv/print1444886378101730. 

References: 
[1] Melnik, M.I. & Khavroniuk, M.I. (2007). Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho 

kodeksu Ukrainy vid 5 kvitnia 2001 roku [Scientific and Practical Commentary of the Criminal 
Code of Ukraine of April 5, 2001]. (4 ed.). Kyiv: Kannon [in Ukrainian]. 

[2] Honcharenko, V.H., Nora, V.T. & Shumyla, M.Ye. (Eds.). (2012). Kryminalnyi 
protsesualnyi kodeks Ukrainy. Naukovo-praktychnyi komentar [Criminal Procedural Code of 
Ukraine. Scientific and practical commentary]. Kyiv: "Yustinian" [in Ukrainian]. 

[3] Zakovyrko, A.Yu. (2016). Kryminalna vidpovidalnist za ukhylennia vid pryzovu za 
mobilizatsiieiu: postanovka problemy [Criminal liability for evasion from the call for mobilization: 
problem statement]. Visnyk kryminolohichnoi asotsiatsii Ukrainy – Bulletin of the Criminological 
Association of Ukraine, 3(14), 181-187 [in Ukrainian]. 

[4] Vyrok Novovolynskoho miskoho sudu Volynskoi oblasti, # 165/2190/15 [Verdict of the 
Novovolynsky City Court of the Volyn region, # 165/2190/15]. www.reyestr.court.gov.ua. 
Retrieved from www.reyestr.court.gov.ua/Review/49813557 [in Ukrainian]. 

[5] Vyrok Rivnenskoho raionnoho sudu Rivnenskoi oblasti, # 570/1959/14-k [Verdict of Rivne 
district court of Rivne region, # 570/1959/14-k]. www.reyestr.court.gov.ua. Retrieved from 
www.reyestr.court.gov.ua/Review/39466341 [in Ukrainian]. 

[6] Volodavska, O.S. (2015). Vidmezhuvannia ukhylennia vid pryzovu za mobilizatsiieiu 
(stattia 336 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy) vid porushennya zakonodavstva pro oboronu, 
mobilizatsiinu pidhotovku ta mobilizatsiiu (stattia 210-1 Kodeksu Ukrainy pro administratyvni 
pravoporushennia) [The delimitation of the evasion from the call for mobilization (Article 336 of 
the Criminal Code of Ukraine) from the violation of the legislation on defense, mobilization 
training and mobilization (Article 210-1 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses)]. 
Visnyk kryminolohichnoi asotsiatsii Ukrainy – Bulletin of the Criminological Association of 
Ukraine, 1, 67-78 [in Ukrainian]. 



                          ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY, 2017, Issue 2                           
   

198 

[7] Kontseptsiia rozvytku sectoru bezpeky i oborony Ukrainy vid 14.03.2016 [Concept of 
Development of the Security and Defense sector of Ukraine of March 14, 2016]. (2016). 
zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/92/2016/conv/print1444886378101730 [in Ukrainian]. 

 
Biography of the authors: 

1. Name: Khomchenko Olena. 
Academic titles: Student. 
Organization: National Aviation University, Kyiv, Ukraine. 
Personal e-mail: – 
 
2. Name: Olga Buzun. 
Organization: National Aviation University, Kyiv, Ukraine. 
Academic titles: Student. 
Personal e-mail: olya.buzun@gmail.com. 



                          ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY, 2017, Issue 2                           
   

199 

УДК: 343.621 
НЕЗАКОННЕ ПРОВЕДЕННЯ АБОРТУ 

Валерія Волошина 
 

ILLEGAL ABORTION 
Valeria Voloshina 

 
Анотація. У даній статті розглядаються проблеми незаконного проведення аборту 

відповідно до положень ст. 134 "Незаконне проведення аборту" Кримінального кодексу 
України (далі – КК України). Здійснюється порівняльна характеристика кримінальних 
кодексів інших країн щодо штучного переривання вагітності, відповідно до чинного 
законодавства України. Визначається поняття "аборт" у медицині, його види та офіційна 
статистика. Пропонується бачення автора щодо вирішення даної проблеми відповідно до 
КК України та законодавства України. Зроблено висновки щодо неможливості повністю 
заборонити проведення абортів в Україні. 

Ключові слова: право на життя, штучне переривання вагітності, аборт, кримінальна 
відповідальність, незаконне проведення аборту. 

 
Summary. This article examines the problems of illegal abortion in accordance with criminal 

law and criminal responsibility. Article 134 "Illegal abortion" of the Criminal Code of Ukraine is 
also considered. A comparative description of the criminal codes of other countries concerning 
artificial abortion is carried out in accordance with the current legislation of Ukraine. The concept 
of "abortion" in medicine is defined by its types and official statistics. The author's vision for 
solving this problem is proposed in accordance with the Criminal Code of Ukraine and Ukrainian 
legislation. 

When writing the article, the opinions of experts in the field of medicine were used. Some 
questions related to the structure of the right to abortion, including the procedure for conducting 
pre-abortion counseling, the role and importance of the consent to the abortion, have been 
identified. Conclusions were made and proposals were made to improve the current criminal 
legislation of Ukraine regarding crimes against the illegal abortion. The norm about criminal 
liability for illegal abortion of some foreign countries, as well as features of criminal responsibility 
and qualification of these crimes are investigated. It is determined what consequences occur after 
an abortion by a woman.  

It is emphasized that the state needs to take more effective care and provide financial 
assistance to women, so that they their turn did not resort to abortion. In this article it is 
emphasized that the result of poor public awareness about contraceptives, insufficient provision of 
them, and unsatisfactory work of family planning services was that Ukraine was among the first 
countries in the world in terms of the frequency of abortions.  

This article states that there is a clear need to harmonize the norms of the criminal legislation 
of Ukraine in this area with the Fundamentals of Ukrainian Health Law, which would differentiate 
the criminal liability for illegal artificial interruption of pregnancy, depending on the period of 
pregnancy and viability of the fetus. It is concluded that it is impossible to completely abort 
abortion in Ukraine. 

Key words: right to life, artificial abortion, abortion, criminal responsibility, illegal abortion. 
 
Актуальність теми дослідження. Право на життя – це найголовніше право людини. 

Воно становить першооснову всіх інших особистих немайнових прав. Конституція України у 
ст. 27 закріплює положення, що "кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не 
може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави – захищати життя людини". Але 
момент виникнення цього права чітко не визначено.  
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Кожна держава самостійно вирішує питання щодо життя ненародженої дитини, а також 
проведення абортів. Це пов’язано з тим, що, по-перше, питання захисту плоду однозначно не 
визначено, по-друге, на сьогодні не існує офіційного документа який би зафіксував наукові 
та юридичні підходи щодо визначення, з якого моменту виникає право на життя.  

Окремі проблеми кримінальної відповідальності за незаконне проведення аборту 
досліджували такі вчені-юристи, як: Н.Е. Крилова [1, Krylova, 2002], А.В. Серебренникова 
[2, Serebrennikova, 2002, p. 160-169], В.Л. Бучківська [3, Buchkivska, 2014], О.Г. Фролова 
[4, Frolova, 2003], Т.А. Лаврентъева [5, Lavrent'eva, 1974] та інші. 

Метою статті є дослідження та порівняння незаконного проведення аборту в зарубіжних 
країнах та Україні. З'ясувати окремі питання, пов'язані зі структурою права на аборт, зокрема 
порядок проведення доабортного консультування, роль і значення згоди особи на проведення 
аборту. 

Основний текст. Аналіз злочинів проти життя і здоров’я особи потребує особливої 
уваги, оскільки такі злочини вважаються одними із найнебезпечніших. Конституція України 
та інші нормативно-правові акти орієнтуються на забезпечення реальних гарантій захисту 
здоров’я людини. Так, у розділі II "Злочини проти життя та здоров’я особи" КК України 
містяться норми, що передбачають відповідальність за посягання на життя чи здоров’я 
особи. Статтею 134 КК України передбачена відповідальність за незаконне проведення 
аборту, тобто, особа, яка не має спеціальної медичної освіти, не може проводити аборт. 

Порівняльно-правова характеристика іноземних кримінальних кодексів дає можливість 
зробити висновок, що в інших державах передбачається кримінальна відповідальність за 
незаконне проведення абортів. 

У КК Австрії норми про відповідальність за незаконне переривання вагітності розміщені 
в окремому розділі "Переривання вагітності". На підставі Австрійського КК, штучне 
переривання вагітності не карається, якщо воно проводиться лікарем протягом перших трьох 
місяців вагітності, за медичними показаннями для попередження серйозної небезпеки для 
життя вагітної жінки – незалежно від строку вагітності. У КК Австрії відповідальність за 
незаконне переривання вагітності диференціюється в залежності від суб’єкта злочинного 
діяння, способу здійснення та наявності або відсутності згоди вагітної жінки на операцію [1, 
Krylova, 2002, p. 49-50]. 

У КК Швейцарії відповідальність за переривання вагітності визначена у пункті 2 розділу 
1 "Злочинні діяння проти життя і здоров’я". Згідно цих норм караються як сама жінка за 
переривання вагітності чи допущення цього (ст. 118), так і особа, яка перериває вагітність за 
згодою або без згоди жінки (ст. 119). Стаття 120 КК визначає умови некараного переривання 
вагітності. Порушенням визнається неповідомлення лікарем про проведене ним в умовах 
крайньої необхідності переривання вагітності (ст. 121) [2, Serebrennikova, 2002, p. 160-169].  

Абортом в медицині називають передчасне зупинення вагітності і вилучення з матки 
плідного яйця чи плода, ще не здатного до життя поза тілом матері, в перші 22 тижні 
вагітності. У медицині розрізняють два види аборту: 

1) патологічний – вагітність припиняється якимось захворюванням вагітної жінки; 
2) штучний – вагітність припиняється публічним втручанням в організм вагітної жінки 

[3, Buchkivska, 2014, p. 20]. 
Штучний аборт буває законним і незаконним.  
У ст. 50 "Основ законодавства України про охорону здоров’я" передбачено: "Операція 

штучного переривання вагітності (аборт) може бути проведена за бажанням жінки у 
акредитованих закладах охорони здоров’я при вагітності строком не більше 12 тижнів. Аборт 
при вагітності від 12 до 22 тижнів за соціальними і медичними показниками може бути 
зроблено в окремих випадках і в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України". 
Постановою Уряду від 12 листопада 1993 р., № 926 "Про порядок штучного переривання 
вагітності від 12 до 22 тижнів" було передбачено перелік медичних і соціальних показань, за 
наявності яких може бути проведене штучне переривання вагітності від 12 до 22 тижнів. 
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В останні роки було досягнуто істотного прогресу в розробці нових методів штучного 
переривання вагітності в І і II триместрах вагітності. Вибір конкретного методу залежить від 
строку вагітності, наявності відповідної апаратури, а також спеціально підготовленого 
персоналу. Точне визначення строку вагітності є однією з основних умов успішного 
проведення операції. В першому триместрі для переривання вагітності використовують такі 
методи: медикаментозний аборт; вакуум-аспірацію; розширення шийки матки з подальшим 
вискрібанням плодового яйця (дилятація і кюретаж). При перериванні вагітності в другому 
триместрі ризик для здоров’я жінки зростає в 3-4 рази порівняно з операцією, яка 
проводиться у першому триместрі вагітності [4, Frolova, 2003, p. 31]. 

Незаконний аборт визнається кваліфікованим, якщо його проведення спричинило 
тривалий розлад здоров’я, безплідність чи смерть потерпілої. Проаналізувавши деякі аспекти 
виникнення та розвитку відповідальності за незаконне штучне переривання вагітності, 
можна зазначити наступне: аналіз кримінального законодавства низки зарубіжних країн 
свідчить про те, що законодавець на один рівень захисту життя і здоров’я матері ставить 
захист життя ще ненародженої дитини. Стаття 50 Конституції України дозволяє аборти за 
соціальними та медичними показниками, правда, якими саме не вказано, а стаття 57 надає 
право жінці самій вирішувати проблему материнства, тобто, робити чи не робити аборт. 
Кожна жінка має право на анонімність. 

Всі держави щодо допустимості аборту можна розділити на чотири групи: 
1) повна заборона. У цій групі держав аборт розглядається як злочин проти 

внутрішньоутробного життя і прирівнюється до вбивства. Аборти в них повністю 
заборонені, як правило, крім випадків порятунку життя жінки, в Афганістані, Анголі, 
Бангладеші, Венесуелі, Гватемалі, Гондурасі, Єгипті, Індонезії, Іраку, Ірані, Ірландії, Ємені, 
Колумбії, Лівані, Лівії, Мавританії, Малі, Непалі, Нікарагуа, ОАЕ, Омані, Парагваї, Папуа-
Новій Гвінеї, Сальвадорі, Сирії, Чилі, на Філіппінах; 

2) аборт за медичними показаннями і в інших виняткових випадках. В Алжирі, 
Аргентині, Болівії, Бразилії, Гані, Ізраїлі, Кенії, Коста-Ріці, Марокко, Мексиці, Нігерії, 
Пакистані, Перу, Польщі, Уругваї дозволені аборти лише за загрози життю і здоров'ю жінки, 
тобто тільки за медичними показаннями; 

3) аборт з медичних та соціально-економічних показань. В Англії, Індії, Ісландії, 
Люксембургу, Фінляндії, Японії, а також в Україні аборти дозволені тільки за медичними та 
соціально-економічними показниками, а також у випадках зґвалтування; 

4) "за бажанням" на ранніх стадіях вагітності дозволені на території СНД і Балтії, у 
колишніх югославських республіках, Австралії, Австрії, Албанії, Бельгії, Болгарії, 
Угорщини, В'єтнамі, Німеччини, Греції, Данії, Італії, Камбоджі, Канаді, КНР, на Кубі, в 
Монголії, Нідерландах, Норвегії, Румунії, Сінгапурі, Словаччині, США, Тунісі, Туреччини, 
Франції, Чехії, Швеції, ПАР. 

В минулі роки, коли в багатьох країнах світу, зокрема в СРСР, існувала державна 
заборона на проведення операцій абортів, були поширеними немедичні (незаконні) аборти. 
До них вдавались самі вагітні жінки, використовуючи "народні методи", або ж операцію 
аборту проводили особи із недостатньою чи відсутньою медичною освітою. Наказом 
Президії Верховної Ради СРСР від 5 серпня 1954 року була скасована кримінальна 
відповідальність вагітних жінок за переривання вагітності. Вагітній жінці надавалось право 
самостійно вирішувати питання про материнство. 23 листопада 1955 року Президією 
Верховної Ради СРСР було видано Наказ "Про відміну заборони абортів". Згідно цього 
Наказу, відповідальність за аборт була встановлена лише у таких випадках:  

а) проведення аборту не в лікарні чи інших лікувальних установах;  
б) проведення абортів в антисанітарних умовах або особами, які не мають спеціальної 

медичної освіти [5, Lavrenteva, 1974, p. 8].  
Право на проведення аборту має бути надано кожній жінці. Адже якщо заборонити 

проведення абортів, це може призвести до негативних ситуацій. Наприклад, автори 
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підручника "Акушерство" виділяють такі найбільш небезпечні ускладнення кримінального 
аборту: 

1) зараження крові через порушення правил антисептики;  
2) гнійне запалення внутрішніх статевих органів;  
3) перфорація порожнини матки;  
4) безпліддя;  
5) маточна кровотеча, яку практично неможливо зупинити без спеціалізованої 

лікувальної установи [6, Bodyazhina, Zmakin, Kiryushchenko, 1998, p. 272]. 
На думку Г.Б. Романовського, питання про можливість жінки вдатися до аборту 

настільки значуще, що найчастіше, в залежності від його рішення державою, оцінюють 
ступінь демократичності суспільства. Проблема абортів в правозахисному контексті дуже 
суперечлива. З одного боку, постає питання про те, в якій мірі ще не народжена дитина має 
право на життя. З іншого боку, необхідно зрозуміти, чи вправі мати сама розпоряджатися 
своїм тілом, і чи володіє вона правом на фізичну недоторканність і на особисте життя. Як 
наслідок такої невизначеності, дуже складно зрівноважити права ще не народженої дитини і 
матері, зробити вибір між ними. Причому, як прихильники дозволу абортів, так і противники 
обґрунтовують свої вимоги одними і тими ж правовими цінностями [7, Romanovsky, 2003, p. 
143]. 

Ми погоджуємося з думкою Г.Б. Романовського, оскільки право жінки на аборт в таких 
країнах як Єгипет, Ірак, Іран, Колумбія, Лівія – відсутнє, а відповідне діяння прирівнюється 
до вбивства. На нашу думку, цілком правильною є позиція тих науковців, які визначають 
початком життя чотирнадцятий день після запліднення, а ембріон – дитиною. Це може 
призвести до того, що жінки будуть вдаватися до самостійного переривання вагітності та 
можуть поставити під загрозу своє життя та здоров’я. 

Як зазначає Л.Л. Юн, "жодне оперативне втручання не пов’язане з такою небезпекою для 
здоров’я жінки, як аборт (легальний), не кажучи вже про небезпеку для здоров’я і навіть 
життя кримінального аборту. Штучне переривання вагітності (особливо першої) може 
призвести до тяжких, іноді незворотних наслідків" [8, Youn, 1998, p. 22].  

Виходячи з вищезазначеного, потрібно підкреслити, що саме самостійне штучне 
переривання вагітності і пов’язані з ним ускладнення призводять до смерті майже кожної 
десятої жінки. Державі потрібно більш ефективніше піклуватися і надавати матеріальну 
допомогу жінкам, щоб ті, у свою чергу, не вдавалися до проведення аборту. 

Так, у 1764 році Чезаре Беккаріа у своїй книзі "О преступлениях и наказаниях" зазначав, 
що при визначенні покарання за аборт слід ураховувати тяжке положення, яке спонукає 
жінку здійснити його. Автор вважає, що боротьба з абортами буде більш ефективнішою, 
якщо жінку не карати, а надавати їй матеріальну та моральну допомогу, організовувати 
притулок тощо [9, Beckaria, 1978, p. 48]. 

Ми підтримуємо думку Чезаре Беккаріа, адже якщо держава буде краще захищати права 
вагітних жінок, як в Україні, так і в інших країнах значно зменшиться показник абортів. 
Тобто потрібні кращі гарантії щодо захисту вагітної жінки, збільшити матеріальну виплату 
та інше. 

Незважаючи на тенденцію до зниження, рівень штучного переривання вагітності в 
Україні залишається дуже високим і становить 21,1 на 1000 жінок дітородного віку, або 45,8 
на 100 вагітностей [10, Senyuta, 2008, p. 38]. 

Слід зазначити, що на сьогодні високий показник кількості абортів особливо серед 
неповнолітніх. Не може не викликати тривоги велика кількість абортів серед неповнолітніх 
(до 14 років) та юних жінок віком 15-17 років. Показники частоти пологів у юних неповно- 
літніх жінок в Україні становлять 9,45 випадків на 1000 дівчат відповідного віку, а серед усіх 
пологів – 12,5 %. 75 % вагітностей у підлітковому віці закінчується її перериванням. 
Офіційна статистика абортів в Україні свідчить про те, що протягом року в нашій країні 
проводиться від 370 до 450 тисяч таких операцій. За неофіційними даними ця цифра сягає до 
1 мільйона, 15 % від усіх абортів роблять неповнолітнім [11, Tkacheva, 2013, p. 44]. 
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Слід звернути увагу, що аборт може стати причиною не тільки пошкодження матки, 
безпліддя або різних ускладнень при наступних вагітностях, а й посприяти виникненню 
психічного розладу – депресії. Дуже часто вагітність неповнолітньої дівчини стає причиною 
конфліктів у родині. За даними В.К. Юр’єва, позитивно поставилися до народження дитини в 
їх юної доньки тільки 60 % батьків; 15,6 % відреагували різко негативно, а більш 14 % 
батьків наполягали на перериванні вагітності, навіть на пізній стадії вагітності, коли існувала 
реальна загроза здоров’ю їхньої дитини. Психологічно та фізіологічно дівчина ще не готова 
ні до материнства, ні до переривання вагітності. Те або інше може заподіяти їй серйозну 
психологічну травму. Дуже часто такі конфлікти опиняються фатальними і, підштовхуючи 
юних дівчат до уходу з родини в асоціальні компанії, ставляють їх на шлях проституції та 
бродяжництва [12, Yuriev, 1994, p. 36]. 

Також потрібно зазначити, що у різні часи як держава, так і суспільство по-різному 
ставилися до аборту, в залежності від політичних, соціальних, економічних умов життя. Але 
завжди були дискусійні питання: чи дозволяти проведення штучного переривання вагітності 
законно, чи заборонити ж таке право. У цьому і полягає моральна і філософсько-етична 
проблема даного питання. Медики, юристи, науковці, інші особи намагаються дійти до 
остаточного вирішення даної проблеми, але, на жаль, це питання й досі не має логічного 
вирішення. 

Прихильники, які забороняють проводити аборти, по-різному розглядають цю проблему, 
наводячи свої аргументи щодо заборони абортів в Україні на законодавчому рівні. З приводу 
даного питання в Українському католицькому університеті відбулася прес-конференція, на 
якій представлено звернення до Президента України від учасників Всеукраїнської 
конференції "Аборт: заперечення права на життя". Тобто особи виступають за заборону 
проведення абортів в Україні на законодавчому рівні, розглядаючи таке діяння з різних точок 
зору [13].  

Як зазначив у своїй статті К.О. Черевко, складність даної проблеми обумовлена 
залученням в дискусію різних конфесій Християнської Церкви. Такою увагою до абортів 
традиційно відрізняється Римська Католицька Церква. Останнім часом до антиабортного 
руху приєдналася і Українська Православна Церква. Зусиллями Римської Католицької 
Церкви аборти в Польщі вже заборонені (вірніше, легально припустимі лише в деяких 
критичних ситуаціях – наприклад, у разі вагітності, що настала після зґвалтування). На 
справді цей крок виявився надзвичайно ефективним, але тільки для стимулювання польської 
національної індустрії підпільних абортів і "абортного туризму" в сусідні країни з більш 
ліберальним законодавством щодо абортів. На сьогоднішній день "абортний туризм" з 
Польщі став реальним соціальним явищем в прикордонних з Польщею областях України та 
Білорусії. Очевидним соціально-економічним "мінусом" подібного явища видається те, що 
медицина рідної держави при цьому втрачає належні їй гроші в "кишенях" сусідніх країн. 
Для прикладу, коли Україна за кількістю абортів посідала у світі 3 місце, то Польща – 94. 
Тут відчутний вплив саме церкви, яка категорично висловлюється проти абортів, створює 
чимало інституцій для збереження життя дитини і материнства, планування родини [14, 
Cherevko, 2014, p. 57]. 

Тобто, виходячи із вищенаведеного, потрібно зазначити, що питання про право 
проведення аборту розглядалося і обговорювалося давно. Як і прихильники, так і 
противники штучного переривання вагітності не дійшли спільної думки, і навряд чи це 
питання перестане бути дискусійним. Адже ставлення суспільства, держави, церкви щодо 
аборту завжди будуть трактуватися по різному. 

Висновки. Отже, в Україні дозволено проведення абортів. Але держава встановила певні 
рамки, через які, зокрема, спостерігається підвищена кількість незаконного проведення 
аборту. Не потрібно категорично забороняти проведення штучного переривання вагітності, 
тому що: 

1) заборона аборту не може зменшити їх кількість, що призведе до здійснення 
незаконних операцій і відповідно до кримінальної відповідальності;  
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2) збільшиться ризик смертності жінок та безпліддя;  
3) збільшиться кількість дітей-сиріт. 
Для зниження кількості абортів потрібно не забороняти їх, а займатися просвітницькою 

роботою, підвищенням рівня контрацептивної культури, необхідні реальні соціальні гарантії 
з боку держави, щоб жінки не ставили під загрозу своє життя.  

Необхідно: 1) забезпечення соціальних гарантій з боку держави; 2) розробка та розгляд 
питань щодо відповідальності за схиляння до аборту та проведення штучних передчасних 
пологів. 

 
Список використаних джерел: 

[1] Крилова Н.Е. Ответственность за незаконное производство аборта и необходимость 
уголовно-правовой защиты будущей жизни / Н.Е. Крилова // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. – 
2002. – № 6. – С. 38-51. 

[2] Уголовный кодекс Швейцарии / науч. ред., предисловие и перевод с нем. 
А.В. Серебренниковой. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 350 с. 

[3] Бучківська В.Л. Незаконне проведення аборту: кримінально-правова кваліфікація та 
судова практика / В.Л. Бучківська // Медичне право. – 2014. – № 2. – С. 18-27. 

[4] Фролова О.Г. Аборт (медико-социальные и клинические аспекты) / О.Г. Фролова. – 
М.: Триада-X, 2003. – С. 30-56. 

[5] Лаврентьева Т.А. Ответственность за незаконное производство аборта по 
советсткому уголовному праву: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / 
Т.А. Лаврентьева. – Саратов, 1974. – 20 с. 

[6] Бодяжина В.И. Акушерство / В.И. Бодяжина, К.И. Жмакин, А.П. Кирющенков. – М., 
1998. – 496 с. 

[7] Романовський Г.Б. Право на аборт: отечественный и зарубежный опыт / 
Г.Б. Романовский // Человек. – 2003. – № 6. – С. 141-145. 

[8] Юн Л.Л. Влияние возраста матери, порядкового номера родов, структуры и 
длительности интергенетического интервала на частоту осложненного течения родов // 
Акушерство и гинекология. – 1998. – № 4. – С. 20-23. 

[9] Беккария Ч. О преступлениях и наказаниях / Ч. Беккария; пер. М.В. Мишина. – М., 
1978. 

[10] Сенюта І. Правове забезпечення репродуктивного здоров’я в Україні: деякі аспекти / 
І. Сенюта // Медичне право. – 2008. – № 2. – С. 38-46. 

[11] Ткачова Ю.Г. Підліткова вагітність – трагедія сучасності / Ю.Г. Ткачова // Вісник 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2013. 
– № 3. – С. 43-50. 

[12] Юрьев В.К. Программы изучения репродуктивного потенциала девочек / 
В.К. Юрьев // Тезисы докладов науч.-практ.конференции "ЦНИЛ за 30 лет работы". – СПб., 
1994. – С. 55.  

[13] Всеукраїнська конференція "Аборт. Заперечення права на життя" [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://ucu.edu.ua/research/conferences-
andeminars/2005/abortionconference-5/. 

[14] Черевко К.О. Аборт як морально-етична та філософська проблема в контексті статті 
134 Кримінального кодексу України / К.О. Черевко // Вісник Кримінологічної асоціації 
України. – 2014. – № 8. – С. 56-62. 

References: 
[1] Krylova, N.E. (2002).  Otvetstvennost za nezakonnoie proizvodstvo aborta i 

neobkhodymost uholovno-pravovoi zashchity, budushchei zhizni [Responsibility for Illegal 
abortion production and the need for criminal defense of future life]. Vestnik MHU – Journal of the 
MSU, 6, 38-51 [in Russian]. 

[2] Uholovnyi kodeks Shveitsarii [Swiss criminal code]. (2002). (A.V. Serebrennikova, Trans). 
Saint Petersburg: Yuridicheskii tsentr Press [in Russian].  



                          ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY, 2017, Issue 2                           
   

205 

[3] Buchkivska, V.L. (2014). Nezakonne provedennia abortu: kryminalno-pravova 
kvalifikatsiia ta sudova praktika [llegal abortion: criminal-legal qualification and jurisprudence]. 
Medychne pravo – Medical Law, 2, 18-27 [in Ukrainian]. 

[4] Frolova, O.G. (2003). Abort (mediko-sotsialnyie i klinicheskiie aspekty) [Abortion (medical-
social and clinical aspects)]. Moscow [in Russian]. 

[5] Lavrentieva, T.A. (1974). Otvetstvennost za nezakonnoie proizvodstvo aborta po 
sovetstkomu uholovnomu pravu [Responsibility for illegal production of abortion under soviet 
criminal law]. Extended abstract of candidate’s thesis. Saratov [in Russian]. 

[6] Bodyazhina, V.I, Zmakin, K.I. & Kiryushchenko, A.P. (1998). Akusherstvo [Obstetrics]. 
Moscow [in Russian]. 

[7] Romanovsky, G.B. (2003). Pravo na abort: otechestvennyi i zarubezhnyi opyt [The right to 
abortion: domestic and foreign experience]. Chelovek – Human, 6, 141-145 [in Russian]. 

[8] Youn, L.L. (1998). Vlyianie vozrasta materi, poriadkovoho nomera rodov, struktury i 
dlitelnosti interheneticheskoho intervala na chastotu oslozhnennoho techeniia rodov [Influence of 
mother's age, serum number of labor, structure and duration of intergenetic interval on the 
frequency of complicated course of labor]. Akusherstvo i hinekolohiia – Obstetrics and gynecology, 
4, 20-23 [in Russian]. 

[9] Beckaria, C.О. (1978). O prestupleniiakh i nakazaniiakh [On Crimes and Punishment]. 
(M.V. Mishina, Trans). Moscow [in Russian]. 

[10] Senyuta, I. (2008). Pravove zabezpechennia reproduktyvnoho zdorovia v Ukraini [Legal 
provision of reproductive health in Ukraine]. Medychne pravo – Medical Law, 2, 38-49 [in 
Ukrainian]. 

[11] Tkacheva, Yu.G. (2013). Pidlitkova vahitnist – trahediia suchasnosti [Adolescent 
pregnancy – the tragedy of modernity]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni 
Tarasa Shevchenka. Pedahohichni nauky, 3, 43-50 [in Ukrainian]. 

[12] Yuriev, V.K. (1994). Prohrammy izucheniia reproduktivnoho potentsiala devochek 
[Programs for studying the reproductive potential of girls]. St. Petersburg [in Russian]. 

[13] Vseukrainska konferentsiia "Abort. Zaperechennia prava na zhyttia" [All-Ukrainian 
conference "Abortion. Denial of the right to life"]. ucu.edu.ua. Retrieved from 
http://ucu.edu.ua/research/conferences-andeminars/2005/abortionconference-5/ [in Ukrainian]. 

[14] Cherevko, K.O. (2014). Abort yak moralno-etychna ta filosofska problema v konteksti 
statti 134 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy [Abortion as a moral-ethical and philosophic problem in 
the context of article 134 of the Criminal Code of Ukraine]. Visnyk Kryminolohichnoi asotsiatsii 
Ukrainy, 8, 56-62 [in Ukrainian]. 

 
Biography of the author: 

Name: Voloshina Valeria. 
Academic titles: student. 
Organization: National Aviation University, Kyiv, Ukraine. 
Personal e-mail: lera_voloshina03@ukr.net. 



                          ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY, 2017, Issue 2                           
   

206 

УДК: 343(045) 
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПРОСТИТУЦІЇ В УКРАЇНІ: КРИМІНАЛЬНО-

ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 
Ірина Капустяк 

 
LEGALIZATION OF PROSTITUTION IN UKRAINE: CRIMINAL-

LEGAL ASPECTS 
Iryna Kapustiak 

 
Анотація. У статті досліджено позитивні та негативні наслідки легалізації 

проституції в Україні. Проаналізовано розробки науковців та нормативно-правові акти з 
даної теми. Окреслено основні проблеми, які перешкоджають узаконити дане явище, та 
наведено способи запровадження протидії проституції в Україні.  

Ключові слова: легалізація проституції, надання сексуальних послуг, міжнародний 
досвід, кримінально-правова та адміністративна відповідальність. 

 
Summary. The article examines positive and negative consequences of legalization of 

prostitution in Ukraine. In this work were also analyzed researches of the scientists and normative 
legal acts related to this topic. The main problems, which hinder the legalization of this 
phenomenon, are outlined, and the ways of introduction of counteraction to prostitution in Ukraine 
are given. 

In particular, it is nowadays provided administrative liability for prostitution, which is 
indicated in Art. 181-1 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses, however, there is also  
criminal liability for the pimping or involving a person in pursuit of prostitution, which is indicated 
in Art. 303 of the Criminal Code of Ukraine, or for the creation or maintenance of places of 
fornication and bondage (Article 302 of the Criminal Code of Ukraine). Organization of a 
prostitution activity is a well-organized, well-established, profitable criminal business, 
characterized by a high degree of social danger, and it will be very difficult to eradicate such a 
phenomenon in Ukraine, as it will not be beneficial for these criminal entities, because it will be 
necessary to pay a certain tax to the state budget. 

If we consider this phenomenon from a criminal legal position, then the legalization of 
prostitution will require making appropriate changes to the Criminal Code of Ukraine. 

Key words: legalization of prostitution, provision of sexual services, international experience, 
criminal-legal and administrative responsibility. 

 
Актуальність теми дослідження. Останнім часом питання легалізації проституції в 

Україні все частіше призводить до дискусій у суспільстві, і це не дивно, адже багато країн 
уже пішли на цей крок, а оскільки наша держава орієнтується на міжнародні стандарти, то 
питання легалізації даного явища викликає посилений інтерес. На сьогоднішній день, за 
заняття проституцією передбачено адміністративну відповідальність, відповідно до ст. 181-1 
Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) [1], однак за 
сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, відповідно до ст. 
303 Кримінального кодексу України (далі – КК України) та створення або утримання місць 
розпусти і звідництво (ст. 302 КК України) [2] передбачено кримінальну відповідальність, і 
це злочини, які віднесено до розділу, що посягають на громадський порядок та моральність, 
тобто в Україні проституція визначається явищем негативним і засуджується суспільством. 

Питання, пов’язані із вивченням проблем легалізації проституції і поведінки, що 
відхиляється від норм, як права, так і моралі, розглядали: Мінц М.О. [3, Mints, 2015], 
Снісаренко К.С. [4, Snisarenko, 2012], Барков І.В. [5, Barkov, 2015], Надьон О.В. [6, Nadon, 
2015], Габрелян А.Ю. [7, Habrelian, 2016] та інші.  
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Метою статті є проаналізувати позитивні та негативні наслідки легалізації проституції в 
України, враховуючи міжнародний досвід. 

Основний текст. Загалом, проституція – це рід занять, що полягає у вступі людей у 
безладні статеві стосунки в обмін на доходи чи блага. У сучасних західних країнах 
застосовують різні підходи до проституції, іноді зовсім протилежні. З одного боку, 
знаходяться такі країни як Німеччина та Нідерланди, де проституція не на вулицях (і навіть 
на вулицях) дозволена, але в той же час регулюється законодавчо, наприклад, стосовно 
вікових обмежень і ліцензування борделів. 

А з іншого боку – такі країни, як Швеція, де платні послуги сексуального характеру є 
протизаконним і тягнуть за собою кримінальну відповідальність та покарання у вигляді 
штрафів для клієнтів. Проте багато країн обрали інший шлях між цими двома крайнощами, 
коли одні види діяльності в індустрії комерційних сексуальних послуг заборонені, а інші 
дозволені [8, Snisarenko, 2013, p. 25]. 

Наприклад, у Великобританії надання сексуальних послуг за гроші не вважається 
злочином, хоча існує ціла низка незаконних видів діяльності, пов’язаних з ним. Зокрема, 
домагання в громадському місці, пересування на авто в пошуку повій, сутенерство та 
звідництво вважаються злочинами. Крім того, закон передбачає кримінальну 
відповідальність за купівлю сексуальних послуг в осіб, які не досягли 18-річного віку, або в 
осіб, які "стали жертвами насильства" [4, Snisarenko, 2012, p. 87]. 

Також забороняється утримання борделів, якими вважаються приміщення, де 
знаходиться більше, ніж один працівник. Тим не менше, повії, які працюють самі на себе, 
жодним чином не порушують закон. 

Незважаючи на велику різноманітність різних підходів, більшість західних країн 
поділяють такий принцип – політика уряду повинна бути перш за все спрямована на 
зниження ризиків насильства, злочинів і поширення захворювань, що передаються статевим 
шляхом, які пов'язані з індустрією комерційних сексуальних послуг, а не на покращення 
суспільної моралі чи подібні цілі [3, Mints, 2015, p. 125]. 

В Україні не передбачена кримінальна відповідальність за заняття проституцією, 
натомість визначено, відповідно до ст. 302 КК України відповідальність за створення або 
утримання місць розпусти і звідництво. 

Сьогодні індивідуальна проституція в Україні не є злочином, а передбачено лише 
адміністративну відповідальність і санкцію у виді попередження або накладення штрафу від 
п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а якщо були вчинені ті самі 
дії повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення – вони тягнуть за 
собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян [2]. Тому, як можна побачити, сума штрафу є мізерною і це може бут однією з 
причин розповсюдженості даного явища в Україні. 

Світовий досвід говорить про марність та неефективність боротьби з проституцією як 
соціального явища. У тому чи іншому вигляді надання сексуальних послуг за винагороду 
практикується у будь-якій країні, незалежно від суспільного ладу, рівня економічного 
розвитку, національних традицій і культурних цінностей. За свідченням фахівців, у першу 
чергу, це зумовлене надзвичайно високим рівнем прибутків від сексуального бізнесу. За 
деякими даними, за рівнем прибутків секс-бізнес посідає друге місце після торгівлі 
наркотиками, випереджаючи за прибутковістю торгівлю зброєю та інші види нелегальної та 
легальної комерційної діяльності. Труднощі боротьби з цим явищем обумовлені насамперед 
тим, що секс-бізнес був та залишається тіньовим та надзвичайно прибутковим бізнесом, що 
зумовлює прагнення його учасників запобігти поширенню відомостей щодо їхнього роду 
занять [4, Snisarenko, 2012, p. 85]. 

Тому різні країни шукають та обирають різноманітні методи боротьби із цим явищем, 
насамперед, виходячи із стану законності і правопорядку у державі та рівня правової 
культури громадян.  
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Щодо легалізації проституції в Україні, то часто враховують міжнародний досвід у 
даному питанні, адже в багатьох країнах проституція легалізована, і це має позитивний 
вплив, зокрема на економіку країни. Але в США, наприклад, лише в декількох штатах 
легалізували проституцію, а в більшості проти цього явища, і держава з цим бореться, 
створює умови, щоб дане явище не процвітало. З приводу Голландії, то так склалося 
історично, адже як морська держава вона змушена була для моряків, що тривалий час 
перебували поза родиною, ввести такі заходи. 

Тому потрібно орієнтуватись не лише на країни, де проституція легалізована, але й на ті, 
де це заборонено, але, тим не менше, такі країни розвиваються на рівні з іншими, або навіть і 
більше, економічно процвітають. 

Натомість, прибічники легалізації проституції переконані, що репресивний підхід до 
вирішення проблеми неефективний. Тільки ліберальні заходи можуть допомогти вирішити 
цю проблему й питання, які з нею пов’язані (наркоманія, ВІЛ та інфекції, що передаються 
статевим шляхом, тощо) [5, Barkov, 2015, р. 91].  

Якщо ж конкретизувати поняття легалізації проституції – то це визнання даного заняття 
законним видом діяльності поряд з іншими, але при ситуації, яка існує в Україні, необхідно 
враховувати той фактор, що легалізація проституції може й не дати очікуваних позитивних 
наслідків, оскільки усі переконані у тому, що це може збільшити дохід у державний бюджет, 
але з іншого боку, як і в будь-якому бізнесі, у такій підприємницькій сфері, як проституція, 
дуже великий ризик того, що будуть розроблені схеми, які зможуть пустити основний 
грошовий потік не в державний бюджет [6, Nadon, 2015, p. 96].  

Також, якщо легалізація буде проведена без урахування потреб жінок секс-бізнесу чи з 
прямим обмеженням їх прав, це не даватиме позитивних результатів, тобто, зокрема, слід 
забезпечити їм належні умови і місце їх діяльності, повинен бути забезпечений вільний 
доступ до медичного обслуговування; повинні бути прийняті відповідні правові норми, що 
передбачатимуть певні правові гарантії, у зв’язку із здійсненням цього виду діяльності, а 
також мають бути прийняті заходи, що забезпечуватимуть їм належний доступ для звернення 
до відповідних органів державної влади, у разі порушення їх прав, оскільки неодноразово 
траплялись випадки жорстокого і нелюдського поводження працівників органів внутрішніх 
справ з представницями даного виду діяльності; необхідно забезпечити контроль з боку 
держави за дотриманням усіх вище зазначених вимог. Якщо ж легалізацію здійснити без 
урахування цих умов і якщо вона не означатиме покращення умов життя та роботи, то це 
призведе до появи двох рівнів проституції – легальної і значно поширенішої – прихованої [7, 
Habrelian, 2016, p. 29]. 

Для ефективної легалізації проституції необхідно звернути увагу на три аспекти: 
– удосконалення юридичної бази, яка б відповідала міжнародним вимогам та стандартам 

прав людини; 
– зміни у суспільній свідомості, оскільки зараз проституція в Україні розглядається, 

зазвичай, як виключно негативне явище, тому необхідна підготовленість суспільства до 
таких змін; 

– удосконалення роботи правоохоронних та інших державних органів щодо нагляду і 
контролю за дотриманням встановлених у даній сфері вимог [8, Snisarenko, 2013, p. 27]. 

Разом з тим, слід враховувати явища, які навряд чи можливо буде побороти в нашій 
державі із легалізацією проституції, зокрема це те, що проституція на сьогоднішній день є 
сферою кримінального бізнесу, вона контролюється не лише одноособово сутенерами, а й 
організованими групами із чітким розподілом ролей та ієрархічною структурою.  

Організація заняття проституцією – це добре організований, налагоджений та 
прибутковий кримінальний бізнес, який характеризується високим ступенем суспільної 
небезпечності, і викорінити таке явище в Україні буде дуже важко, оскільки це буде не 
вигідно даним злочинним утворенням, бо доведеться сплачувати певний податок у 
державний бюджет. 
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Але, разом з тим, проституція наносить суттєву шкоду суспільній моральності. Вона 
призводить до скалічення психологічних людських якостей, впливає на моральний стан 
суспільства, неминуче призводить до моральної деградації особистості та до розриву 
соціально-корисних зв’язків. Має вкрай негативний вплив на неповнолітніх членів 
суспільства.  

Враховуючи усю складність ситуації в Україні, необхідно зважити усі "за" і "проти", і 
прийняти правильне рішення, яке буде на користь державі і суспільству, оскільки потрібно 
враховувати і те, що легалізація проституції може призвести до зростання галузі сексуальних 
послуг в Україні [6, Nadon, 2015, p. 93]. 

Один із чинників, який, безсумнівно, варто врахувати – це слабка робота поліції та інших 
правоохоронних органів, принаймні порівняно з багатьма західними країнами, що може 
зробити законодавчий дозвіл проституції вкрай неефективним. Криміналізація проституції за 
прикладом Швеції може виявитися просто недосяжною через слабкість державних 
інститутів. 

Зокрема, в Україні відомо багато випадків, коли працівники правоохоронних органів 
виступали як сутенери, вимагаючи собі частину заробітку за надання "захисту". І тому, 
легалізація проституції приведе до негативних наслідків стосовно захворюваності, 
наркоманії, торгівлі людьми та корупції в Україні [5, Barkov, 2015, р. 89]. 

Висновки. Підсумовуючи усе вищевикладене, можна сказати, що питання легалізації 
проституції в Україні потребує більш детального вивчення і у даному випадку не слід 
орієнтуватись на міжнародні стандарти, оскільки ситуація в Україні дещо інша, і на даному 
етапі розвитку існують проблеми, які справді потребують нагального вирішення. Також 
проблема полягає у тому, що суспільство ще не готове до таких змін, оскільки дане явище у 
нас завжди розглядалось як щось аморальне, а отже необхідно враховувати думку 
громадськості. З приводу поповнення державного бюджету, то можна знайти інший спосіб, 
щоб молодь не йшла даним шляхом, а опановувала б професію, яка справді буде мати вагоме 
значення у суспільстві, чи відновлення закритих підприємств.  

Якщо розглядати дане явище з кримінально-правової позиції, то легалізація проституції 
потребуватиме внесення відповідних змін до КК України.  

Тому потрібно чітко визначитись: чи необхідні Україні такі зміни, чи продовжувати 
боротися із проституцією іншими, можливо, більш ефективними способами, зокрема 
запровадити кримінальну відповідальність за зайняття проституцією, оскільки санкції 
передбачені у КУпАП є незначними та малоефективними. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКОВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ 

Іванна Коваль 
 

FEATURES OF TEENAGE CRIME IN UKRAINE 
Ivanna Koval 

 
Анотація. Дана стаття присвячена підлітковій злочинності, яка впливає на 

злочинність в Україні загалом. Наведено перелік злочинів, які частіше вчиняються 
неповнолітніми на території України. Проаналізовано причини вчинення злочинів, а також 
фактори впливу на поведінку підлітків. Також у статті проаналізовано призначення 
покарання неповнолітнім. Розглянуто окремі проблемні питання, які є актуальними і 
потребують вирішення. 

Ключові слова: неповнолітній, підліток, злочини, види злочинів, покарання. 
 
Summary. This article is devoted to teenage crime, which affects crime in Ukraine as a whole.  
Despite the measures taken, the criminal situation in Ukraine over the past few years remains 

difficult. The level of criminalization in the teenage environment remains high. Each 12th offense 
among the investigated is committed by minors. 

Crime is one of the main factors of destabilization, the scale of which constitute a real threat to 
the process of establishing the statehood, the successful implementation of socio-economic reforms. 
Crime of minors is a kind of more general social phenomenon – crime in general, therefore, it is 
natural that it has all the essential features of the latter. The analysis of juvenile delinquency is, on 
the one hand, an instrument for identifying criminogenic factors in society, and, on the other, a 
basis for predicting crime in general. That’s why the list of crimes committed by juveniles on the 
territory of Ukraine is given below. The reasons for committing crimes, as well as factors 
influencing the behavior of adolescents, are analyzed. Also, the article analyzes the appointment of 
punishment to minors. Some issues are considered which are actual and need to be solved.  

Key words: juvenile, teenager, crimes, types of crimes, punishment. 
 
Актуальність теми дослідження. Підліткова злочинність – трагічне явище сучасності. 

Проблема злочинності неповнолітніх завжди актуальна для суспільства, адже від того, як 
вона вирішується, залежить не лише стан і тенденції злочинності у майбутньому, а й 
моральний клімат у суспільстві в цілому. Тому особливе занепокоєння викликає динаміка 
злочинності неповнолітніх. Злочинність неповнолітніх є самостійною кримінологічною 
проблемою, оскільки відрізняється від злочинності дорослих, що зумовлюється віком 
злочинців, який знаменує соціально-психологічні особливості цієї категорії і їх статус у 
суспільстві. Стан злочинності серед неповнолітніх багато в чому залежить від стану 
боротьби з даними злочинами, а також ставлення працівників правоохоронних органів до 
обліку її проявів. Цей вид злочинності досить специфічний: з одного боку, він входить у 
неосяжне поле дитячої делінквентності, а з іншого – переростає у злочинність молоді та 
загальнокримінальну злочинність. 

Дана проблема є нагальної у суспільстві, тому її аналіз та вирішення потребує більш 
детального дослідження. Підліткова злочинність стала об’єктом досліджень таких науковців, 
як О.М. Джужа [1, Dzhuzha, 2011], В.В. Міщуна, О.Є. Михайлова [2, Mikhailov, 2012], 
Т.І. Шанковської [3, Shankovskaya, 2006], Б.О. Чупринського [4, Chuprinsky, 2016] та інших. 

Метою статті є дослідження стану підліткової злочинності та встановлення особливостей 
факторів впливу на делінквентну поведінку неповнолітніх. Також аналіз видів злочинів, 
скоєних підлітками та призначення покарання за їх вчинення. 

Основний текст. Незважаючи на вжиті заходи, кримінальна ситуація в Україні 
впродовж декількох останніх років залишається складною. Рівень криміналізації у 
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підлітковому середовищі залишається високим. Кожний 12-й злочин із числа розслідуваних 
вчинено неповнолітніми [5, Kuzmenko, 2012]. 

Злочинність стає одним із головних факторів дестабілізації, масштаби якої становлять 
реальну загрозу процесу утвердження державності, успішному здійсненню соціально-
економічних реформ. Злочинність неповнолітніх є різновидом більш загального соціального 
феномену − злочинності в цілому, тому, закономірно, що їй притаманні всі змістовні ознаки 
останньої. Аналіз злочинності неповнолітніх є, з одного боку, інструментом виявлення 
криміногенних факторів в соціумі, а з іншого – базою для прогнозування злочинності в 
цілому. 

З правової точки зору, виокремлення злочинності неповнолітніх в окремий вид 
злочинності здійснюється на підставі такої специфічної кримінально-значущої ознаки, як вік 
особи, що вчинила злочин. Згідно положень ст. 22 Кримінального кодексу України (далі – 
КК України) суб’єктом злочину, за загальним правилом, може бути особа, що досягла 16 
років, а в окремих випадках, передбачених ч. 2 цієї статті – з 14 років [6]. 

Отже, злочинність неповнолітніх охоплює випадки, коли злочини вчинено особами − 
суб’єктами злочину − у віці від 14 до 18 років, які знаходять своє відображення у даних 
статистики. 

На сьогоднішній день найбільш поширеними злочинами, які скоюють неповнолітні, є 
розбій, грабіж, крадіжка. Нерідко неповнолітні звинувачуються у нанесенні тяжких тілесних 
ушкоджень, також у вбивстві або замаху на вбивство. 

Втім, найбільш небезпечною тенденцією у злочинності неповнолітніх є збільшення 
випадків учинення корисливих злочинів із застосуванням насилля. Часто крадіжки 
переростають у грабіж чи у розбійний напад. Предметом усіх видів корисливо-
насильницьких злочинів проти власності, як правило, є товари підвищеного попиту, які 
досить легко реалізуються, гроші та коштовності, предмети антикваріату, вироби з хутра та 
шкіри, відео- та мобільні телефони, транспортні засоби, радіоапаратура, комп'ютерна техніка 
[1, Dzhuzha, Vasylevych, Hida, 2011, p. 486]. 

Протиправна поведінка підлітків пов'язана насамперед з такими особливостями їхньої 
психіки, як підвищена навіюваність, не сформованість життєвих орієнтацій, юнацький 
негативізм, наслідування. 

Значна частина злочинів підлітків розглядається оточенням як вияв вікової незрілості, 
пустощів (невеликі крадіжки у навчальному закладі, магазині, хуліганські дії в середовищі 
підлітків, відбирання грошей у молодших та ін.), тому про них не повідомляється до 
правоохоронних органів, що зумовлює зростання їх латентності. Також ця кількість 
збільшується й за рахунок традицій неформального, "сусідського" залагоджування 
конфліктів, особливо в сільській місцевості. 

Недостатність життєвого досвіду, незрілість емоційно-вольової сфери, недостатня 
розвиненість системи самоконтролю підвищує, порівняно з аналогічними злочинами 
дорослих, роль віктимогенних чинників у механізмі злочинів неповнолітніх.  

О.Є. Михайлов зазначає, що реальна культурно-освітня характеристика більшості 
неповнолітніх злочинців істотно занижена порівняно з однолітками. Зокрема 
прослідковується: 

а) обмежене використання багатьох каналів культурної інформації (регулярно читали 
книги не більше 10-20 % обстежених підлітків, які вчинюють злочини, газети – менше 10 %, 
причому і ці читали в основному спортивні та розважальні матеріали); 

б) використання кіно, відео, телебачення, радіо переважно як засобу заповнення вільного 
часу, а не як джерела культурно значущої інформації; 

в) переважання "своїх" каналів інформації, одержаної в мікрогрупі, в середовищі, в 
якому проводиться більшість вільного часу; 

г) обмеженість інтересів і культури, перевага пасивно-споживчого дозвілля і негативних 
його форм. 

Особливості потреб та інтересів неповнолітніх злочинців включають також: 
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а) втрату інтересу до навчання, неприйняття вимог навчального закладу, втрату відчуття 
відповідальності; 

б) вузькоутилітарне ставлення до професії, відсутність пов’язаних з нею тривалих 
планів, відчуженість від трудового колективу; 

в) байдужість до проблем, які хвилюють суспільство, неучасть у суспільному житті або 
примикання до екстремістських його виявів [2, Mikhailov, Gorban, Mischun, 2012, р. 346]. 

Погоджуємося з думкою науковця, адже підлітків, які знаходяться поза увагою 
дорослих, дуже легко схилити на бік "неправильного" способу життя. Підлітки, що вчиняють 
злочини, кинуті напризволяще, до них байдуже батькам, причому це відбувається як у 
неблагополучних родинах, так і у сім’ях з матеріальним достатком. Значною проблемою є 
байдуже ставлення батьків до культурного виховання підлітків, адже ініціатива такого 
виховання має йти не лише від викладачів навчальних закладів, а й від батьків. Дорослі 
мають слідкувати за оточенням своїх неповнолітніх дітей, цікавитися інтересами підлітка, 
допомагати йому чи їй у вирішенні проблем, а не пускати все на самоплив. Можемо сказати, 
що підліткова злочинність – це кримінальна субкультура. У підлітковому віці дитина 
проходить соціалізацію. Але не всі підлітки проходять її успішно, а ті, в кого виникли 
труднощі під час соціалізації, стають на хибний шлях. 

Майже 70 % засуджених підлітків вели асоціальний спосіб життя. 24 % не працювали і 
не вчилися. 22 % є сиротами. Ці діти не мали батьківського піклування, турботи, впливу [5, 
Kuzmenko, 2012]. 

У свою чергу, Т.І. Шанковська наводить перелік причин, які спонукають неповнолітніх 
до скоєння злочинів: 

1. соціально-економічні: зубожіння населення; відсутність цивілізованих ринкових 
відносин; розвиток тіньової економіки; зростання в суспільстві соціальної напруги, рівня 
безробіття, зокрема серед молоді (кожний третій випускник школи й ПТУ та кожний п’ятий 
випускник вищих навчальних закладів – безробітні). Окрім цього, політична нестабільність 
загострює економічну та соціальну ситуацію в Україні; 

2. несприятливе сімейне оточення (сорок відсотків неповнолітніх правопорушників 
виховувалося в неблагополучних сім’ях: з них 30 % – у неповних, 45 % – у конфліктних, 
25 % – в асоціальних і кримінальних сім’ях). У той же час, шістдесят відсотків неповнолітніх 
правопорушників виховувалося в зовнішньо благополучних сім’ях, проте, з них 55 % 
виховувалося в матеріально незабезпечених сім’ях, 35 % – у сім’ях із низьким культурно-
освітнім рівнем батьків, а 10 % – у досить заможних родинах; 

3. проблеми у взаємостосунках неповнолітнього в шкільному середовищі 
(антипедагогічні методи роботи вчителів із важковиховуваною дитиною, конфліктні ситуації 
в класному колективі, неуспішність у навчанні, слабкий зв’язок між школою та сім’єю). 
Окремо потрібно виділити низький рівень правової освіти та виховання в школі та сім’ї й 
формування на цій основі правового нігілізму – негативного або байдужого ставлення до 
норм державного права; 

4. негативний вплив позашкільного середовища: скорочення системи закладів дозвілля 
для неповнолітніх призводить до незайнятості вільного часу дітей та підлітків (в Україні три 
тисячі населених пунктів не мають жодного закладу культури; 6,5 тисяч культурних закладів 
зачинено, а ще 500 знаходяться в аварійному стані); негативний вплив засобів масової 
інформації, що пропагують культ фізичної сили та агресію;  

5. вікові особливості психіки підлітків, які сприяють антисуспільним проявам 
(акцентуація характеру, реакція групування, реакція емансипації, почуття дорослості, 
прагнення до самоствердження, емоційна неврівноваженість, підвищена збудливість, 
комфортність тощо); 

6. біологічними та генетичними причинами вчинення неповнолітніми правопорушень є 
порушення роботи ферментативної та гормональної систем організму; вроджені психопатії; 
мінімальні мозкові дисфункції внаслідок органічного ураження головного мозку; 
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7. екологічні – негативний вплив факторів природного середовища [3, Shankovskaya, 
2006, p. 52]. 

Вважаємо, що такий перелік не є вичерпним. На жаль, в силу обставин та вагомих 
причин наша держава не може забезпечувати сталий розвиток економіки, духовної сфери, 
сфери освіти медицини та ін., що в свою чергу є дуже поганим для кримінальної ситуації в 
Україні. 

О. Є. Михайлов зазначає, що серед різних контингентів неповнолітніх, які 
виокремлюються за родом провідної діяльності, за інтенсивністю вчинених злочинів, 
упевнено лідирують особи, які навчаються в професійно-технічних училищах, потім ідуть 
школярі, далі – особи, які не вчаться і не працюють. 

Для неповнолітніх злочинців типовим є перебування у таких сім’ях, можливості яких у 
вихованні дітей обмежені або які безпосередньо негативно впливають на них. Цей показник, 
на жаль, зростає. 

Характерним для злочинності неповнолітніх є зокрема те, що значна частина злочинів 
вчинюється, по-перше, стосовно членів сім’ї або інших родичів (особливо корисливих і 
насильницьких); по-друге, відносно неповнолітніх, які належать до побутового 
мікросередовища злочинця. 

Переважна кількість злочинів вчинюється неповнолітніми у районі (мікрорайоні) 
проживання, але разом з тим значна частина вчиняється в місцях поза районом проживання, 
які привертають увагу підлітків під час проведення дозвілля [2, Mikhailov, Gorban, Mischun, 
2012, р. 352]. 

Проаналізувавши норми Розділу XV "Особливості кримінальної відповідальності та 
покарання неповнолітніх" Загальної частини КК України, можна стверджувати, що до 
неповнолітніх віком від 16 до 18 років з 12 кримінальних покарань, передбачених законом, 
застосовуються лише 5: штраф, громадські роботи, виправні роботи, арешт, позбавлення волі 
на певний строк [6]. 

При призначенні покарання неповнолітньому слід враховувати, зокрема: 
– сімейні обставини: наявність або відсутність батьків або осіб, які їх замінюють, рівень 

їх турботи про дитину та позитивний або негативний (з суспільної точки зору) вплив, який 
вони вчиняють на неповнолітнього; 

– матеріальні умови життя і виховання неповнолітнього;  
– морально-психологічний клімат у колективі, членом якого є неповнолітній, його 

відносини з ровесниками та іншими неповнолітніми, становище серед найближчого 
оточення; 

– рівень фізичного, інтелектуального розвитку, здатність усвідомлювати фактичну 
сторону і соціальне значення вчиненого та покарання, яке може бути призначено; 

– попередню поведінку неповнолітнього, насамперед його реакцію на застосування 
дисциплінарних заходів, які раніше були застосовані до звільнення від кримінальної 
відповідальності і покарання; 

– поведінка неповнолітнього після вчинення злочину, зокрема, ставлення до потерпілого, 
поведінка в ході досудового слідства та судового розгляду справи;  

– ставлення неповнолітнього до правопорушень, вчинених іншими особами, і його 
ставлення до призначених їм заходів правового впливу. 

Всі обставини, які впливають на призначення покарання неповнолітньому, повинні 
враховуватися в сукупності [8, p. 105].  

У кримінально-правовій літературі неоднозначно вирішується питання про те, чи 
потрібно диференційовано підходити до практичного врахування неповнолітнього віку як 
обставини, яка пом’якшує покарання. Б. Чубринський пропонує висловлені позиції науковців 
до вирішення цього питання об’єднати в дві групи. 

Представники першої групи вважають, що не потрібно диференційовано підходити до 
практичного врахування неповнолітнього віку як обставини, яка пом’якшує покарання. Він 
зазначає, що "немає потреби у створенні окремої норми, якою передбачалося б врахування 
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віку від 14 до 16 років як обставини, що особливо пом’якшує кримінальну відповідальність 
неповнолітніх. Адже не завжди особа в 14 років буде становити меншу суспільну небезпеку, 
ніж особа у 17 років".  

Представники другої групи пропонують внести до КК відповідну норму, яка дасть 
можливість враховувати як обставину, яка пом’якшує покарання, не просто вчинення 
злочину неповнолітнім, а конкретний вік неповнолітнього суб’єкта злочину. Особливо 
звертається увага на необхідність зниження покарання неповнолітнім у віці від 14 до 16 
років. В кожному конкретному випадку слід диференційовано підходити до вирішення 
питання, в залежності від особливостей вікових категорій неповнолітніх (підліток це чи 
юнак). Вчинення злочину неповнолітнім у віці від 14 до 16 років необхідно враховувати як 
особливо пом’якшуючу відповідальність обставину. Така вказівка в самому законі була б 
гарантією здійснення на практиці диференційованого підходу до неповнолітніх при 
індивідуалізації кримінальної відповідальності і покаранні з врахуванням вікових 
особливостей кожної групи. Правильно вчиняють ті слідчі і судові органи, які розглядають 
вчинення злочину особою, якій ще немає 16 років, як особливу, якісно своєрідну 
пом’якшуючу обставину. В цих випадках вироки підкреслюють, що у врахування береться 
не просто неповноліття, а конкретний вік підсудного: 14 або 15 років. Такий підхід дасть 
можливість розслідуванню більш правильно вирішувати питання про вид відповідальності 
для винного, а суду – більш точно індивідуалізувати покарання підлітку [4, Chuprinsky, 2016, 
p. 185]. 

В КК України диференційовані види і строки покарань, які призначаються 
неповнолітнім, тому позиція другої групи науковців є доцільною, на нашу думку, бо 
відповідно до ч. 2 ст. 66 КК України при призначенні покарання суд може визнати такими, 
які його пом’якшують, і інші обставини, не зазначені в ч. 1 ст. 66 КК України. Аналіз судової 
практики показує, що при призначенні покарання суди враховують як обставину, яка його 
пом’якшує, зокрема, молодий або похилий вік суб’єкта злочину. 

Висновки. Отже, підліткова злочинність є однією з найважливіших проблем, що наявна 
в нашій державі і потребує негайного вирішення. Існує низка причин цього явища, як 
психологічних, що зумовлені віком злочинця, так і соціально-економічних, що виходять з 
боку оточення та держави взагалі. На сьогоднішній день діють спеціальні органи та 
організації в справах неповнолітніх, але для того, щоб злочини не вчинялися підлітками, 
потрібне належне правове виховання, як складова виховання особистості загалом. 
Пропонуємо звернути увагу на профілактичні заходи та посилити їх, тобто приділяти 
якнайбільше уваги щодо організації позитивно спрямованого дозвілля неповнолітніх, 
активного залучення їх до занять спортом, мистецтвом, пропаганди здорового способу 
життя; закріплення соціальних позицій сім’ї, якісна зміна її ролі у суспільстві, підтримка, у 
тому числі матеріальна, сімей, які мають неповнолітніх дітей; збільшення частки зайнятості 
підлітків у суспільно корисній праці. 
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SOME ASPECTS OF LEGAL ECONOMIC RESPONSIBILITY OF  

THE CITIZEN-ENTREPRENEUR 
Danylo Nikitin 

 
Анотація. Стаття присвячена проблемним питанням господарсько-правової 

відповідальності громадян-підприємців. Метою даної статті є дослідження чинного 
законодавства України, яке встановлює господарсько-правову відповідальність громадян-
підприємців, й внесення пропозицій щодо його вдосконалення. За результатами проведеного 
дослідження розроблено низку рекомендацій щодо внесення змін до вітчизняного 
законодавства. 

Ключові слова: громадянин-підприємець, підприємницька діяльність, господарсько-
правова відповідальність. 

 
Summary. The article is devoted to problematic issues of economic-legal responsibility of the 

private entrepreneur. The purpose of this article is to study the current legislation of Ukraine, 
which establishes the economic-legal responsibility of the private entrepreneur, and making 
suggestions for its improvement. According to the results of the study, a number of 
recommendations for amending the legislation were developed. 

Key words: private entrepreneur, entrepreneurship, economic-legal responsibility. 
 
Актуальність теми дослідження. Відповідно до Класифікації організаційно-правових 

форм господарювання ДК 002:2004 [1], фізична особа-підприємець є громадянином України, 
іноземним громадянином, особою без громадянства, що здійснює підприємницьку 
діяльність. Згідно із частиною 1 статті 128 та частиною 1 статті 58 Господарського Кодексу 
України від 16.01.2003 р. (далі – ГК України) [2], громадянин визнається суб'єктом 
господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної 
реєстрації як фізична особа-підприємець. 

За даними Державної служби статистики, станом на 2016 рік [3] кількість фізичних осіб-
підприємців, серед яких абсолютна більшість – це громадяни, в Україні складала близько 
одного мільйону шістсот шістдесяти тисяч осіб, а чисельність найманих працівників, що 
працювала на них в тому ж році, дорівнювала сімсот сорока восьми тисячам. Такі цифри без 
перебільшень підтверджують значимість господарської діяльності громадян без створення 
юридичної особи для всієї економічної системи країни. 

На думку В.В. Галунько, така організаційно-правова форма господарювання як "фізична 
особа-підприємець" є чинником благополуччя українського народу [4, Galunko, 2013]. 
Вважаємо, що це дійсно так, адже обумовлений вид самозайнятості населення надає 
громадянам можливості щодо реалізації власних комерційних планів, організовує робочі 
місця та наповнює відповідні бюджети коштами зі сплачених податків. Він відрізняється від 
інших організаційно-правових форм господарювання передусім тим, що є найпростішим 
способом легально отримувати доходи від власної підприємницької діяльності. Швидкість та 
легкість реєстрації, зрозуміле діловодство, відносно відсутній бухгалтерський облік, 
податкові пільги – головні чинники вибору "фізичної особи-підприємця" та відмови від 
створення іншого суб'єкта господарювання, зокрема юридичної особи, громадянами, що 
бажають започаткувати власну справу.  

Саме тому держава повинна й надалі удосконалювати законодавство, що забезпечує 
господарську діяльність громадян-підприємців, стимулюючи останніх до виходу з тіньової, 
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незаконної господарської діяльності та "реєстрації" власного бізнесу. Зокрема, такі 
поліпшення пропонуємо почати з перегляду інституту господарсько-правової 
відповідальності, яку несе громадянин-підприємець за правопорушення у сфері 
господарювання. 

Наукова діяльність є одним з чинників, що сприяє позитивним змінам у системі права 
через можливість до критичного аналізу правової дійсності, виявлення проблем та 
пропонування можливих шляхів їх вирішення. Дослідженням правового статусу 
громадянина, як суб'єкта господарювання, посвятили свої праці такі вчені, як І.М. Бутков, 
В.В. Галунько, К.В. Славич тощо. Темою ж даної статті є лише складова правового статусу – 
господарсько-правова відповідальність, якій свого часу приділяли увагу О.М. Переверзєв, 
Є.О. Жарікова та О.О. Коломієць. Вважаємо, що інститут господарсько-правової 
відповідальності громадянина-підприємця потребує додаткового дослідження. На нашу 
думку, встановлена статтею 52 Цивільного Кодексу України (далі – ЦК України) [5] 
безумовна відповідальність підприємця за зобов'язаннями, що виникли через 
підприємницьку діяльність, всім належним йому майном, а також часткою у праві спільної 
сумісної власності подружжя – є стримуючим фактором для обрання громадянами 
організаційно-правової форми господарювання "фізична особа-підприємець". Така ситуація 
не відповідає ані державним, ані суспільним інтересам, бо стан економіки країни 
безпосередньо залежить, в тому числі, від самозайнятого населення. 

Основна частина. Спираючись на положення ГК України, можна визначити 
господарську-правову відповідальність як невигідні наслідки майнового та(або) немайнового 
характеру, що покладаються на учасника господарських відносин, який вчинив 
правопорушення у сфері господарювання. Такими правопорушеннями, відповідно до статті 
219 відповідного закону, визнаються невиконання або неналежне виконання господарських 
зобов'язань та порушення правил здійснення господарської діяльності [2]. 

Частина 2 статті 128 ГК України встановлює, що громадянин-підприємець відповідає за 
своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено 
стягнення [2]. Стаття 52 ЦК України певним чином дублює відповідні положення, однак 
додає, що підприємець, який перебуває у шлюбі, несе відповідальність не лише своїм 
особистим майном, а й часткою у праві спільної сумісної власності подружжя, яка 
належатиме йому при поділі цього майна [5]. 

Таким чином, складається ситуація, коли громадянин, що вирішив спробувати себе в 
якості підприємця, в результаті невдалого ведення бізнесу може втратити все, що було 
нажито за попереднє життя ще до початку підприємницької діяльності, при цьому не тільки 
ним самим, а й іншим членом подружжя. 

Погоджуємось із думкою О.М. Переверзєва та Д.О. Жоравовича [6], що з точки зору 
відповідальності, громадянин-підприємець, як суб'єкт господарювання, знаходиться у 
відносно невигідному становищі. 

Дійсно, як і інші господарські товариства, підприємець несе повну відповідальність всім 
належним йому майном. Проте варто не забувати, що підприємцем є фізична особа – 
людина, а господарським товариством є юридична, спеціально створена, особа, яка має 
відокремлене від своїх учасників майно і, за загальним правилом, несе відповідальність в 
межах нього. Винятком є лише товариство с додатковою відповідальністю (ТДВ) та повне й 
командитне товариство, в яких, у разі недостатності майна підприємства для погашення 
заборгованості, можливе звернення стягнення й на майно учасників. Але у випадку з ТДВ, 
учасники несуть додаткову солідарну відповідальність лише у однаково кратному розмірі до 
їхніх вкладів, який вони визначають самі. Що ж стосується повного й командитного 
товариства, то їх повні учасники також відповідають за зобов'язаннями товариства усім своїм 
майном, але варто зазначити, що, по-перше, у відповідних товариствах повних учасників 
щонайменше дві особи, по-друге, відповідають вони солідарно й фактично пропорційно 
своїм часткам у складеному капіталі. 
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Наголосимо, що, на нашу думку, передбачена законодавством фактично необмежена 
відповідальність громадян, які здійснюють господарську діяльність без створення юридичної 
особи, не сприяє розвитку самозайнятості населення країни та є стримуючим фактором для 
вибору такої організаційно правової форми господарювання як "фізична особа-підприємець", 
що провокує людей незаконно займатися господарською діяльністю, адже створення іншого 
суб'єкта господарювання, зокрема юридичної особи, для багатьох є надто складним та 
обтяжливим. 

Цікавим й доцільним для запозичення вбачається досвід правового регулювання 
інституту відповідальності індивідуальних підприємців (l'entrepreneur individuel) у 
Французькій Республіці, де законодавство дійсно зорієнтовано на захист майнових активів 
підприємців від "професійних" боргів. 

Так, французький закон "Про ріст, активність та рівність економічних можливостей" від 
6 серпня 2015 року, який також називають "Закон Макрона", унеможливлює звернення 
стягнення на основне місце проживання французького підприємця за зобов'язаннями, що 
виникли через господарську діяльність [7]. 

Така правова позиція є відмінною від вітчизняної, адже в Україні, за свої борги, 
громадянин цілком може бути позбавлений єдиного житла. Зокрема, статтею 48 Закону 
України "Про виконавче провадження" від 02.06.2016 р. передбачено, що у разі, якщо сума, 
котра підлягає стягненню, перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення 
стягнення на єдине житло боржника – допускається [8].  

Досліджуючи французьке законодавство, варто додати, що індивідуальні підприємці 
мають змогу захистити від кредиторів не лише основне місце проживання, а й інше, належне 
їм нерухоме майно, яке не використовується в підприємницьких цілях. Для цього вони 
мають звернутись до нотаріуса з декларацією про неможливість звернення стягнення на 
конкретну нерухомість. Звісно, такий імунітет не буде поширюватись на вимоги за 
зобов'язаннями, які виникли до відповідного декларування [10].  

Окрім цього, французький законодавець з метою розвитку малого та середнього бізнесу 
дозволив підприємцям набувати статусу індивідуального підприємця з обмеженою 
відповідальністю (l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée) без створення юридичної 
особи. Для цього закон, зокрема Комерційний Кодекс Французької Республіки [11], надає 
особам, що вже мають звичайний статус індивідуального підприємця, право звернутись до 
уповноваженого органу з відповідною заявою, додавши до неї опис майна, склад якого 
повинен включати всі майнові права та зобов'язання, й будь-які речі, якими володіє особа й 
які необхідні їй для здійснення певної господарської діяльності. Саме в межах відповідного 
майна особа нестиме господарсько-правову відповідальність.  

Таким чином, підприємець у Французькій Республіці має змогу створити відокремлене 
майно за аналогією з юридичною особою, розмежував особисте з тим, що використовується 
в підприємницькій діяльності. 

Висновки. Вважаємо, що французький досвід врегулювання господарсько-правової 
відповідальності так званих індивідуальних підприємців заслуговує на окрему увагу як 
варіант для запозичення з метою вдосконалення вітчизняного законодавства. Так, на нашу 
думку, надати підприємцю захист нерухомого майна від боргів, що виникли через 
господарську діяльність, а також можливість відокремити особисте майно від 
"професійного" – є рішучими кроками щодо заохочення громадян здійснювати законну 
підприємницьку діяльність без створення юридичної особи. 

Варто зазначити, що в українських реаліях нерідко особи набувають статусу підприємця, 
майже не маючи при цьому окремого "професійного" майна, яким, зокрема, можна довести 
свою платоспроможність перед кредиторами, інтереси яких також мають дуже важливе 
значення. Так, багато громадян-підприємців, що здійснюють дрібні побутові послуги, 
наприклад, щодо надання косметологічних послуг чи ремонту або виготовленню певних 
речей, не мають ані спеціального приміщення для здійснення господарської діяльності, ані 
обладнання, що унеможливлює виокремлення "професійного" майна від особистого.  
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З огляду на вищенаведене, пропонується внести зміни до чинного законодавства 
України, яке регулює господарсько-правову відповідальність громадян-підприємців. 

Вважаємо за доцільне унеможливити звернення стягнення на єдине житло підприємця за 
боргами, що виникли через господарську діяльність, разом з тим, на нашу думку, буде 
доречно передбачити можливість для підприємця захистити від кредиторів й інше нерухоме 
майно, звернувшись з відповідною заявою до нотаріуса, який, в свою чергу, матиме обов'язок 
внести записи щодо такого майна до спеціального реєстру, який має бути відкритим для 
публічного доступу. 

Що стосується запровадження в Україні статусу підприємця з обмеженою 
відповідальністю, видається вдалим законодавчо передбачити можливість громадянам, які 
здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, відокремити 
"професійне" майно від особистого, тим самим захистивши власні непідприємницькі активи 
від вимог кредиторів, що виникли через господарську діяльність, але вважаємо таке за 
доцільне лише у разі, якщо вартість такого відокремлюваного майна за експертною оцінкою 
становитиме не менш як певну, визначену законом, суму, яка буде здатна надати мінімальні 
гарантії можливим кредиторам. 
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ПРОСТИТУЦІЯ: ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ЧИ КРИМІНАЛІЗАЦІЯ 

Альона Яценко, Таісія Ярошенко 
 

PROSTITUTION: LEGALIZATION OR CRIMINALIZATION 
Alona Yatsenko, Taisiia Yaroshenko 

 
Анотація. У статті досліджується питання легалізації проституції в Україні. 

Проаналізовано досвід зарубіжних країн, сучасний стан проституції в Україні та 
запропоновано можливий варіант розвитку відносин держави із секс-працівниками.  

Ключові слова: проституція, легалізація проституції, криміналізація проституції, 
декриміналізація проституції. 

 
Summary: The article deals with the issue of legalization of prostitution in Ukraine. The 

experience of foreign countries, the current state of prostitution in Ukraine is analyzed and a 
possible variant of development of relations of the state with sex workers is offered. 

Legalization involves legitimizing prostitution and bringing it to the level of ordinary labor. 
Therefore, the article defines the rights and obligations that will apply to employees of this 
profession, possible pros and cons of legalization of prostitution, such as health insurance for the 
people, who work in this business area, or age limits. 

The article examinescurrent attitude of Ukrainians to possible legalization of prostitution, 
which is very ambiguous. Most people regard this issue negatively, considering that prostitution 
has no right to exist at all. Authors of this article tried to consider both positions of supporters and 
opponents and main reasons for those positions. 

The criminalization of prostitution provides returning to the Criminal Code of Ukraine the 
provisions on the illegality of sex services. Some people see this as a positive moment, because 
criminalli ability ent ails more serious consequence sthan administrative ones. This, inturn, can 
help to reduce the number of sex workers. Although, the rest of the people are convinced that this 
will not affect the overall figure in anyway. In order for the provisions of the Criminal Code to 
operate un question ingly, a stronglaw en forcement base isr equired. 

Key words:  prostitution, legalization, criminalization, decriminalization. 
 
Постановка проблеми. Питання легалізації проституції завжди викликало неоднозначне 

ставлення до нього. Суспільство відносить її до однієї з "найдавніших" професій і вважає 
аморальним та ганебним заняттям. Проте, якщо звернутися до витоків світової історії, то 
виявляється, що проституція мала священне значення, адже нею займалися з ритуальною 
метою. З часом вона втратила таке значення і набула сучасних обрисів. Уряди різних країн в 
різні епохи постійно експериментували з регуляцією та дерегуляцією ринку секс-послуг. 

Для прикладу, в добу Середньовіччя в Англії було заборонено змушувати займатися 
проституцією, а також надавати послуги даного виду у святкові дні. Пізніше, у 1546 році, 
Генріх VIII намагався закрити борделі, щоб попередити розповсюдження сифілісу. 
Ухвалений три століття тому в 1864 році Закон про інфекційні захворювання дозволив 
поліції заарештовувати повій в портах і військових містечках та приводити їх на примусовий 
огляд для перевірки на наявність венеричних захворювань [1, Mylovanov, 2015]. 

В останні роки на телебаченні, радіо, на сторінках періодичної преси секс-бізнес став 
предметом пожвавленого обговорення. З однієї сторони, наголошується на його пагубному 
впливі на підростаюче покоління, ганебність, аморальність, а з іншого – на ліберальне 
ставлення. 

Тож сьогодні думки з даного питання розділилися: існують ті, хто за легалізацію 
проституції і ті, хто проти, вбачаючи в ній загрозу моральності суспільства. 
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Метою даної статті є дослідження витоків цього поняття, аналіз досвіду різних країн 
світу в цьому питанні, її сучасний стан в Україні, а також розглянути прийнятний варіант 
розвитку відносин з секс-працівниками в нашій державі.  

Дослідженням даної проблеми займалися такі науковці, як Талавера О.В., 
Милованов Т.С., Горпиненко І.І., Александров Ю.В., Воднік В.Д., Мінц М.О., Вольнова Л.М. 
та інші. 

Виклад основного матеріалу. У сучасному світі держави по-різному регулюють 
відносини з особами, що надають послуги у секс-індустрії. Так, наприклад, у Німеччині 
проституцію легалізовано ще з 2002 року. На сьогодні офіційно у цій сфері зайнято близько 
400 тис. осіб, а щорічний обіг становить 6 млрд. євро. Німецький приклад взяли за основу і 
Нідерланди. Якщо проаналізувати досвід Франції, то вона пішла іншим шляхом: надання 
секс-послуг не є злочином, проте поза законом їх придбання. Така модель має назву 
"шведська", коли покаранню підлягає сам клієнт.  

На іншому боці спектру – такі країни, як Швеція, де платний секс є протизаконним і 
тягне за собою кримінальне покарання у вигляді штрафів для клієнтів. Проте багато країн 
обрали середній шлях між цими двома крайнощами, коли одні види діяльності в індустрії 
комерційних сексуальних послуг заборонені, а інші – дозволені. 

У Великобританії надання сексуальних послуг за гроші не вважається злочином, хоча 
існує ціла низка незаконних видів діяльності, пов’язаних з ним. Зокрема, домагання в 
громадському місці, пересування на авто в пошуку секс-працівників, сутенерство та 
звідництво вважаються злочинами. Крім того, закон передбачає кримінальну 
відповідальність за купівлю сексуальних послуг в осіб, які не досягли 18-річного віку, або в 
осіб, які "стали жертвами насильства". 

Також, забороняється володіти або керувати секс-закладами (борделями), якими 
вважаються приміщення, де знаходиться більше ніж один працівник. Тим не менш, особи, 
що надають секс-послуги, які працюють самі на себе, жодним чином не порушують закон [1, 
Mylovanov, 2015]. 

Незважаючи на різноманітність підходів, більшість західних країн поділяють такий 
принцип – політика уряду повинна бути перш за все спрямована на зниження ризиків 
насильства, злочинів і поширення захворювань, що передаються статевим шляхом, які 
пов'язані з індустрією комерційних сексуальних послуг, а не на покращення суспільної 
моралі чи подібні цілі. 

В Іспанії проституцію декриміналізували ще у 1995 році. Однак офіційно вважалося, що 
секс-працівники не мають трудових прав. Лише у 2015 році суд Барселони прийняв рішення, 
згідно з яким іспанські повії повинні мати такі права та отримувати допомогу з безробіття. 

У США заняття проституцією вважається порушенням суспільного порядку у всіх 
штатах, окрім Невади. 

Повністю заборонена секс-робота у Росії, Казахстані, Китаї та інших країнах 
[2, Belovolchenko, 2017]. 

В Україні склалася інша ситуація. За радянських часів ця тема замовчувалася і 
вважалося, що проституція є пережитком капіталізму, тому не було потреби „піднімати” її у 
суспільстві та не існувало ефективних засобів боротьби з нею. 

До 2006 року заняття проституцією було злочином і каралося відповідно до положень 
статті 303 Кримінального кодексу України "Систематичне заняття проституцією". 
Порушникам закону загрожувало покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до п’ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк до ста 
двадцяти годин, що згідно зі ст. 12 КК України відносило таку протиправну діяльність до 
категорії злочинів невеликої тяжкості. Проте 11 років тому Верховна Рада прийняла Закон 
"Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення 
відповідальності за торгівлю людьми та втягнення в заняття проституцією" [3]. Положення 
цього Закону були спрямовані на приведення Кримінального кодексу України у 
відповідність до норм Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності, 
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шляхом скасування кримінальної відповідальності за заняття проституцією з одного боку та 
посиленням кримінальної відповідальності за сутенерство та втягнення особи в заняття 
проституцією з іншого [2, Belovolchenko, 2017]. Відтак, і сама стаття змінила назву на 
"Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією". Відтепер за заняття 
проституцією особа притягається до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.  

У 2015 році народний депутат А. Немировський зареєстрував законопроект, яким 
пропонував легалізувати проституцію в Україні, а самим повіям надати статусу фізичних 
осіб-підприємців, які надають послуги інтимного характеру на платній основі. Проте, вже 
через місяць законопроект було відкликано через його активне негативне обговорення. 
Фахівці визнали, що законопроект був недосконалим, погано продуманим і не захищав 
інтереси самих секс-працівниць, а мав на меті, скоріше, звичайний збір податків. Тож 
виникає питання: чи можлива легалізація проституції в Україні? Чи варто повернути 
первинний вигляд ст. 303 Кримінального кодексу України? І чи готове суспільство України 
до таких змін? 

Для того, щоб зрозуміти, в якому напрямку варто рухатися Україні, пропонуємо 
детальніше зупинитися на понятті "легалізація" та "криміналізація" проституції. 

Легалізація передбачає узаконення проституції і віднесення її до рівня звичайної праці. 
Повії повинні мати трудові права на рівні з іншими працюючими громадянами. Держава 
зобов’язується контролювати кількість секс-працівниць, шляхом реєстрації їх як фізичних 
осіб-підприємців. Це означає, що отримуючи доходи від надання послуг вони будуть 
сплачувати податки. Регулярно особи, що надають секс-послуги, проходитимуть медичне 
обстеження, що дозволить мінімізувати розповсюдження венеричних хвороб та інших 
захворювань, що передаються статевим шляхом. В обов’язковому порядку мають 
запроваджуватися вікові обмеження. Також існує можливість надання борделям ліцензій для 
їх законного функціонування. 

Існують, звісно, і противники легалізації, позицію яких теж варто розглянути. Вони 
вважають, що в сучасній Україні вона неможлива і непотрібна з декількох причин: 

1. держава не зможе контролювати надходження податків до бюджету. Будуть винайдені 
схеми, що дозволять пустити грошовий потік повз державну скарбницю; 

2. відсутність потреби контролювати стан здоров`я повій. Переважна більшість осіб, що 
надаютьсекс-послуги першими усвідомили всю загрозу ВІЛ-інфікування, а тому ретельно 
стежать за своїм інтимним здоров`ям. До того ж, якщо вони забажають обійти дане питання, 
то з легкістю зможуть придбати будь-яку медичну довідку; 

3. виникає проблема з пенсійним віком жриць кохання. До 40-45 років повії втрачають 
свої позиції на ринку секс-послуг. Враховуючи, що їм надані трудові права, вони з легкістю 
зможуть вийти на "пенсію", що не є вигідним для держави, адже з кожним роком пенсійний 
вік інших громадян збільшується. Отже, виходить, що повії матимуть "наймолодший" 
пенсійний вік через те, що просто фізично вже не зможуть продовжувати працювати у цій 
сфері [4, Horpynchenko]. 

Стосовно криміналізації проституції, то вона передбачає повернення до Кримінального 
кодексу України положень про незаконність надання секс-послуг. Деякі люди вбачають у 
цьому позитивний момент, адже кримінальна відповідальність тягне за собою серйозніші 
наслідки, ніж адміністративна. Це в свою чергу може допомогти зменшити кількість секс-
працівників. Хоча, інша частина людей переконана, що це ніяким чином не вплине на 
загальну цифру.  

На сучасному етапі наша країна не здатна легалізувати проституцію. Україна досить 
слабка держава і просто не спроможна ефективно провести легалізацію і здійснювати 
подальший контроль за діяльністю секс-працівників [2, Belovolchenko, 2017].  

Боротися з проституцією як з соціальним явищем марно, але звести до мінімуму її 
негативні наслідки необхідно. Легалізація проституції в нашій країні призведе до зменшення 
кількості злочинів, полегшіть медико-санітарний контроль, врятує проституток від шантажу 
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і домагань. Державний контроль забезпечить дотримання прав людини, і, крім усього 
іншого, принесе додатковий дохід в державний бюджет України.  

Проте суспільство України теж не готове до легалізації проституції з моральної точки 
зору. Цю професію осуджують і воліють вдавати, що її в нашій державі немає. Якщо особи, 
що надають секс-послуги, постраждали від акту насильства, то скоріше за все не будуть 
звертатися до правоохоронних органів за захистом порушених прав, адже, по-перше, 
понесуть адміністративну відповідальність, а по-друге – жоден працівник правоохоронних 
органів не зможе ставитися до такої особи неупереджено. Хоча вони також люди, які мають 
такі ж права і свободи на рівні з іншими громадянами. Отже бачимо, що секс-працівники є 
вигнанцями сучасного українського суспільства.  

Висновки. До питання легалізації проституції потрібно підходити виважено і 
комплексно. Сучасні науковці радять почати з проведення досліджень у даній сфері для того, 
щоб зрозуміти причини та умови даного явища.  

Наступний крок – винесення даної проблеми на громадське обговорення. Необхідно 
допомогти людям зрозуміти, що повне викорінення проституції в короткий термін 
неможливе: вона існувала і буде існувати. Закривати на це очі – просто нерозумно і 
неправильно. Коли суспільство прийме факт існування проституції в Україні, можна буде 
говорити і про ліквідацію адміністративної відповідальності. 

В подальшому це призведе до декриміналізації статті 302 "Створення або утримання 
місць розпусти і звідництво" Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну 
відповідальність за утримання борделів, та до подальшого ліцензування такої діяльності. 
Проте, цьому має передувати створення дієвої нормативної бази, щоб секс-працівники могли 
звернутися за допомогою у разі порушення їхніх прав.  

Однак, найголовніша мета – спроба викорінити цю "професію", шляхом створення нових 
робочих місць і залучення молоді до розбудови держави. Наразі, декриміналізація 
проституції – це короткострокова стратегія, яка допоможе зрозуміти чи потрібна Україні 
легалізація, чи можливо у проституції є шанс піти у небуття. 
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