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УДК 658.8:657.6        Економічні науки 

МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ: ЦІЛІ Й МОЖЛИВОСТІ 

Барановська М.І., 

Доцент кафедри маркетингу 

Одеського національного економічного університету 

м.Одеса, Україна 

Досить поширеною формою оцінки ефективності діяльності компанії є 

фінансовий аудит, тобто перевірка і аналіз фінансової звітності підприємства, 

виявлення фінансових ризиків, що надає змогу керівництву і інвесторам 

скоригувати свої подальші дії. В той час як маркетинговий аудит дає змогу 

проаналізувати маркетингову діяльність фірми. Основною метою 

маркетингового аудиту можна виокремити оцінку ефективності запровадження 

і використання маркетингових заходів, відповідність маркетингових дій бізнес- 

цілям компанії.  

 Маркетинговий аудит допомагає оцінити не лише ефективність 

використання маркетингових інструментів, але й дієвість маркетингової 

стратегії , правильність вибору цілей маркетингової діяльності, вірність оцінки 

значущості  тих чи інших факторів в очах клієнтів, партнерів або суспільства в 

цілому. Своєчасний маркетинговий аудит дає змогу заздалегідь прийняти 

рішення, щодо подальшого розвитку компанії і вжити необхідних заходів для 

безперервної ефективної роботи фірми. 

В тому випадку, коли маркетинговий аудит проводять залучені 

спеціалісти – це надає змогу ознайомитись із думкою зовнішніх експертів, які 

часто більш тверезо й неупереджено оцінюють ті чи інші маркетингові заходи, 

а також конкурентні переваги (чи недоліки). 

Успішність маркетингового аудиту визначається чотирма основними 

критеріями: 

- всебічність – має розглядати всі аспекти маркетингової діяльності 

компанії; 

- систематичність – впорядкованість дій; 
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- незалежність – відсутність впливу з боку розробників і реалізаторів 

плану маркетингу; 

- періодичність – має проводитись з регулярною частотою 

(рекомендовано проводити раз в один-два роки) [1]. 

В світовій практиці існує досить багато заходів, що можуть бути 

використані для проведення маркетингового аудиту в залежності від цілей 

перевірки, напрямків діяльності фірми, масштабів охоплення. Проте, можна 

виокремити наступні найпоширеніші напрями проведення маркетингового 

аудиту [2]: 

- SWAT-аналіз, зокрема з огляду на думку клієнтів. Тобто цікавим є 

не лише виокремлення слабких та сильних сторін компанії, але й відповідність 

очікуванням клієнтів. Сильні позиції мають відповідати вимогам, побажанням і 

можливостям клієнтів (існуючих і потенційних). 

- Дослідження клієнтів та перспектив ринку. Думка клієнтів стосовно 

компанії та продукції є дуже важливою з огляду на подальше вдосконалення та 

розвиток діяльності. 

- Аналіз конкурентів. Відомо, що конкурентні переваги залежать не 

лише від ціни та якості продукції. В залежності від сфери діяльності компанії та 

геополітичних особливостей регіону функціонування слід враховувати 

додаткові фактори, такі як сприйняття бренду, ставлення до соціального життя 

суспільства та навколишнього середовища, підтримка дружніх відносин з 

клієнтами, особисті контакти й таке інше. 

- Маркетингова оцінка внутрішніх факторів. Наявність внутрішніх 

ресурсів: трудових і фінансових, ефективність їх використання; рекламні 

заходи та їх дієвість; клієнтські бази даних та рівень їх використання і т. ін. 

- Аналіз зовнішнього середовища, зокрема PESTEL модель. Слід 

пам’ятати, що незважаючи на неможливість (в більшості випадків) впливати на 

зовнішні фактори, їх вплив на діяльність компанії дуже великий. Тож слід 

якнайкраще розібратись в перевагах і загрозах з боку зовнішнього середовища, 

та вчасно реагувати на зміни за для успішної діяльності. 
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 Підсумовуючи можна зазначити, що основною метою проведення 

маркетингового аудиту є оцінка ефективності маркетингової діяльності та 

перевірка відповідності маркетингових заходів бізнес-цілям компанії. Основні 

можливості, що отримує фірма застосовуючи цей інструмент – це вчасне 

коригування маркетингових цілей і плану маркетингу з огляду на можливості 

та недоліки діяльності, а також контроль використання ресурсів на ведення 

маркетингової діяльності. 

Література: 

1. Hendricks B. Marketing Audit: Definition, Uses & Examples 

[Електронний ресурс] /Beth Hendricks//Lesson – Electronic data. – Режим 

доступа: https://study.com/academy/lesson/marketing-audit-definition-uses-

examples.html (дата звернення 12.02.2018) 

2. winmarketing.co.uk [Електронний ресурс] : [Сайт компанії] - Режим 

доступа: http://www.winmarketing.co.uk/marketing-strategy/marketing-audit (дата 

звернення 12.02.2018) 

____________________________________________________________________ 

УДК 656.7         Економічні науки 

 

ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

Грабчак О.В. 

студентка 3 курсу спеціальності «Економіка підприємства» 

Вінницький технічний коледж 

м. Вінниця, Україна 

Діюча в Україні система загальнообов’язкового державного страхування 

є досить складною з точки зору адміністрування соціальних зборів, дещо 

обтяжливою для підприємництва та неефективною з погляду на адміністративні 

витрати на забезпечення функціонування чотирьох фондів. Необхідність 

формування вітчизняної системи збору та обліку єдиного внеску на загально-

обов’язкове державне соціальне страхування зумовлена суспільними потребами 

реформування всієї системи. Нині серед ключових питань, вирішення яких 
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належить здійснити в перспективі є зниження адміністративних витрат фондів 

за рахунок їх об’єднання у єдиний соціальний фонд. Відповідно скорочення 

таких витрат за допомогою створення єдиного соціального фонду дозволить 

зекономити обігові кошти та понизити ставки внесків. Крім того, зменшення 

навантаження на фонд оплати праці уможливить підвищення суми сплачених 

соціальних внесків. У такому контексті, помічаємо актуальність даної теми 

щодо переваг та недоліків єдиного соціального внеску (ЄСВ). 

Теоретичні та практичні аспекти єдиного соціального внеску, його 

переваги та недоліки висвітлено у працях багатьох вчених, зокрема: В. Бігдаша,  

Н. Бондаря, Л. Васечко, В. Гречка, Н. Дубровського, Л. Кириченка, 

С. Куземської, В. Міненка, М. Папієва, В. Рудня, Ю. Павленка, С. Приходька, 

Д. Соколовської, В. Стретовича, Я. Сухого, О. Царьова, В. Щербіни та ін. 

Однак враховуючи цінність досліджень вказаних науковців, дану тему 

вважаємо дискусійною, що обумовлює її вибір. 

Єдиний соціальний внесок – це консолідований страховий внесок на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, що 

сплачується в обов’язковому порядку з метою забезпечення реалізації прав 

застрахованих осіб та членів їхніх сімей у випадках, передбачених 

законодавством, на отримання страхових виплат (послуг) за соціальним 

страхуванням [1].  

Внески на соціальне страхування в тій чи іншій пропорції розподіляються 

між роботодавцями та застрахованими. Частка останніх становить від 40% до 

66% внесків. Наприклад, частка виплат застрахованих осіб стосовно загальної 

суми страхового внеску у деяких країнах становить: у Чорногорії – 28,1%, 

Німеччині – 20,2%, Австрії – 17,2%, Люксембурзі – 15 %, Чехії – 12,5%, Сербії і 

Угорщині – 11,5 [3]. 
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Із введенням в дію Закону «Про ЄСВ» змінилася методика підрахунку 

нарахувань та утримань із заробітної плати, звітність, що подається у фонди 

соціального страхування. Зараз триває процес вивчення та адаптації до нового 

законодавства та форм звітності. Зазначимо, що єдиний соціальний внесок 

нараховується в національній валюті (у гривнях) у межах максимальної суми 

заробітку (доходу) – 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 

Мінімальний розмір внеску обчислюється, виходячи з мінімальної заробітної 

плати, що діє у звітному місяці. 

Єдиний соціальний внесок має певні недоліки, оскільки як передбачали, 

навряд чи скоротяться адміністративні видатки, адже всі чотири фонди 

продовжують функціонувати і на їх утримання витрачаються кошти з бюджету. 

Також, видатки з бюджету до Пенсійного фонду збільшаться на вдосконалення 

та запровадження модернізації програмного забезпечення для подачі звітності 

(АРМ Звіт страхувальника) та формування єдиної електронної бази даних про 

страхувальників. Очевидно, щоб насправді скоротити адміністративні видатки, 

необхідно повністю реорганізувати систему соціального страхування шляхом 

закриття всіх чотирьох фондів та створення нового єдиного фонду, між 

спеціалізованими відділами якого розподілити функції діючих фондів.  

Перевагами ЄСВ на нашу думку є:  

– забезпечення прозорості фінансових потоків для суб’єктів системи 

загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

– додаткові надходження страхових коштів за рахунок розширення бази 

сплати страхових внесків; 

– виведення заробітної плати з тіньового сектору за рахунок кращого 

контролю тощо [3]. 

Отже, узагальнюючи вищерозглянуте, можна констатувати, що 

запровадження ЄСВ є позитивним кроком у реформуванні системи 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, але доцільно в 

подальшому коректувати прогалини в діючому законодавстві. 

Література: 
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1.  Податковий кодекс України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу 
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ПІДПРИЄМСТВО ЯК СКЛАДОВА АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ УКРАЇНИ 

Задоєнко Ж.В., 

аспірантка  

Національний авіаційний університет 

Світові трансформаційні процеси впливають на поведінку соціально-

економічної системи України, безперервно змінюються та не можуть 

однозначно бути визначеними. Тому при управлінні національною економікою 

потрібно залучати підходи, що враховують можливий характер впливу та 

визначають його ризики. Дані підходи ґрунтуються на основі статистичних 

даних. Але у сучасних умовах дуже важко визначити точні статистичні дані 

керованості економічними системами або їх елементами та зовнішній вплив на 

поведінку. Застосування адаптації зменшує невизначеність завдяки 

використанню інформації, отриманої в процесі управління.  

Згідно з Борсук А.М. проблема економічної адаптації є досить 

популярною темою в нашій країні. Особливої актуальності набуває 

дослідження поняття адаптивного управління. Одне з ключових завдань 

економічної адаптації є надання допомоги управлінцям. У своїй діяльності 
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підприємства часто зазнають неочікуваного впливу зовнішнього середовища. 

Успіх підприємства на міжнародному ринку залежить від того, як воно 

навчиться адаптуватися до зовнішніх впливів та як цьому сприятиме 

національна економіка[2]. 

Основною рушійною силою розвитку національної економіки є суб’єкт 

господарювання. Без нього не можливий розвиток держави. Він визначає 

структуру і якість виробництва, валовий внутрішній продукт, темпи 

економічного зростання тощо. 

Адаптивне управління підприємством – це здатність системи 

підприємства швидко реагувати на зміни внутрішнього та зовнішнього 

середовищ, перетворювати негативні результати в позитивні та уникати 

непередбачуваних ризиків та їх наслідків. Тому, підприємство слід розглядати з 

позиції адаптивного моделювання як керовану економічну систему. 

Хайман Д.Н. [3] вперше виділив три аспекти адаптації, як властивості 

ефективної організації: 

1.Соціальна адаптація – здатність враховувати зміни середовища при 

прийнятті рішень. 

2.Науково-технічна адаптація – вимоги та використання досягнень НТП в 

області нових технологій. 

3.Адміністративна адаптація – відповідність організаційних форм та 

методів управління потребам процесу і системі управління [3,с. 28]. 

Механізм забезпечення адаптивної діяльності в управлінні підприємством 

формується на основі функцій управління та включає в себе: забезпечення 

оперативної адаптації до вимог зовнішнього середовища; оцінювання 

придатності наявних виробничих умов до вимог інноваційного процесу 

(рис.1.1) [4].  
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Рис.1.1 Схема адаптивного управління підприємством (розроблено 

автором) 

Незалежно від обраного шляху адаптації, перший етап обов’язково 

містить визначення необхідності пошуку та впровадження інновації. Цей 

процес передбачає виконання певної послідовності дій[4]:  

1.Оцінювання початкового стану внутрішнього та зовнішнього 

середовища та його відповідність цілям підприємства;  

2.Оцінювання наявних чи можливих змін у внутрішньому та зовнішньому 

середовищі, а також їх потенційні наслідки для підприємства; 

3.Порівняння отриманих результатів із цільовими показниками і 

прийняття рішення щодо доцільності проведення змін;  

4.Оцінювання наявних ресурсів (технічних та організаційних рішень) 

підприємства для проведення необхідних змін та у випадку їх недостатності – 

прийняття рішення щодо здійснення інновацій [4]. 

Розрізняють 2 групи методів формування та активізації можливостей та 

поведінкових особливостей адаптації до управління підприємством[1]. 

Перша група – відносяться методи організаційного характеру: 

удосконалення організаційних структур, поліпшення стилю управління, 

створення сприятливого мікроклімату, мотивація персоналу. 

Друга група – відносяться методи підготовки та перепідготовки 

персоналу: підвищення кваліфікації, проведення тренінгів, семінарів та 

конференцій[1]. 

Результати праці та їх ритмічність – є найслабшою ланкою на 
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підприємстві. Тому найбільш дієвим напрямком підвищення ефективності 

управління на підприємстві буде впровадження таких заходів: 

1.Покращення адаптивності організаційної структури. 

2.Підвищення кваліфікації та досвіду по управлінні персоналом. 

3.Розробка системи мотивації для працівників. 

4.Створення ефективної адаптивної інформаційної системи. 

5.Створення сприятливого мікроклімату в колективі. 

6.Здійснення постійного моніторингу і контролю за процесами що 

відбуваються на підприємстві та поза його межами. 

В процесі наукового дослідження було з’ясовано, що на управління 

підприємством впливає багато чинників: зовнішніх (соціально-економічні, 

територіально-ситуаційні) та внутрішніх (фізіологічні, соціально-психологічні, 

технічні, технологічні). Щоб попередити кризовий стан національної економіки 

потрібно створити новий адаптивний механізм функціонування економічної 

системи та її складових.  
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ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ 

Козяр М.С., Колтатів С.Я. 

студентки 3 курсу спеціальності «Економіка підприємства» 

Вінницький технічний коледж 

м. Вінниця, Україна 

Значення податків як основного регулятора соціально-економічних 

процесів невпинно зростає у світових економіках. Країна використовуючи 

податкові важелі може сприяти стимулюванню чи обмеженню розвитку певних 

суб’єктів господарювання, здійснення видів діяльності, галузей, регіонів тощо.  

Державне регулювання у сфері податків виступає складною частиною 

усієї системи податкових правовідносин, так як стикається з інтересами 

бюджету та платників податків. Ключовим напрямом державного податкового 

регулювання є надання пільг. Податкові пільги забезпечують цілеспрямований 

вплив на економічну поведінку платників податків та підтримання 

пріоритетних напрямів господарювання. Але питання надання пільг ще не 

мають остаточного методологічного та практичного вирішення, оскільки 

система пільг постійно змінюється залежно від шляхів податкової політики та 

пріоритету в оподаткуванні окремих груп платників податків.  

Теоретичні та практичні аспекти податкових пільг як інструменту 

державного регулювання висвітлено у працях багатьох вчених, зокрема: 

В.Л.Андрущенка, Л.М.Бабич, Ю.М.Бажала, П.К.Бечка, О.Д.Василика, 

Ю.Б.Іванова, А.Я.Кізима, Н.І.Костіної, А.І.Крисоватого, І.О.Луніної, 

Д.В.Полозенка, Т.М.Реви, А.М.Соколовської, В.М.Суторміної, В.А.Ткаченка, 
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В.М.Федосова та ін. Однак враховуючи цінність досліджень вказаних 

науковців, дану тему вважаємо дискусійною, що обумовлює її вибір. 

Згідно статті 30 Податкового кодексу України податковою пільгою 

вважається передбачене податковим та митним законодавством звільнення 

платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, 

сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності особливостей, що 

характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт 

оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат 

[1].  

Зазначимо, що податкові пільги є альтернативою субсидій, дотацій та 

інших окремих інструментів пільгового кредитування, тому для застосування 

податкових пільг варто додержуватися системного підходу, який дозволить  

забезпечити поєднання усіх цих інструментів у єдиний комплекс. Система пільг 

являється певним орієнтиром для юридичних чи фізичних осіб під час вибору 

майбутньої сфери діяльності та форми одержання доходів. Однак використання 

податкових пільг має особливості. А саме платнику податків потрібно  

враховувати, що пільга – це звільнення від сплати, а не від податкового 

обов’язку, який складається з: 

– податкового обліку; 

– податкової звітності; 

– сплати податку [3, с. 263].  

Нагадаємо, що коли платник звільнений від сплати податку, то його 

обов’язок з обліку і звітності залишається. Податковим кодексом України 

окреслено шляхи надання податкових пільг, а саме [1]:  

– податкове вирахування (знижка);  

– зменшення податкового зобов’язання після нарахування податку та збору;  

– встановлення зниженої ставки податку та збору;  

– звільнення від сплати податку та збору.  

Очевидно, що надання державою пільг сприяє стимулюванню розвитку 

вагомих для суспільства напрямів діяльності суб’єктів господарювання  або 
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окремі категорії населення. Прикладом застосування податкової знижки в 

чинному законодавстві України є надання податкової соціальної пільги з 

податку на доходи фізичних осіб. Це сума, на яку платник податку має право 

зменшити суму загального місячного оподатковуваного доходу, отриманого з 

джерел на території держави від одного роботодавця у формі заробітної плати. 

Ще одним аспектом податкових пільг виступають втрати бюджету, так як 

не досить фінансуються «соціальні» статті витрат.  

Для оптимізації структурних зрушень в економіці України недостатньо 

раціонально використовується механізм податкового регулювання. 

Перешкодами є недоліки в формуванні податкової системи та суперечності 

податкової політики. Гальмують досягнення високих темпів росту нерівномірні 

податкові навантаження на платників податків, низький рівень застосування 

функцій податків. Але, вважаємо, що пільги необхідні, коли вони мають 

цілеспрямований характер – стимулюють інвестиційно-інноваційну діяльність 

та сприяють виконанню загальнодержавних програм. 

Отже, узагальнюючи вищерозглянуте, можна констатувати, що з метою 

усунення негативних наслідків при застосуванні пільгової системи 

оподаткування варто зменшити види ознак платників податків, за якими 

визначають їх приналежність до певного виду пільг та забезпечити жорсткий 

контроль над суб’єктами господарювання, що користуються пільгами. 

Література: 
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ПОДАТОК НА ДОХОДИ З ФІЗИЧНИХ ОСІБ:  

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Мрук Н.О., Капченко Є.В. 

студентки 3 курсу спеціальності «Економіка підприємства» 

Вінницький технічний коледж 

м. Вінниця, Україна 

Впродовж розвитку ринкових відносин у нашій державі податкові 

надходження відіграють важливу роль у формуванні доходної частини 

Зведеного бюджету. Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) є основним у 

групі ключових бюджетоутворюючих податків та за фіскальною значимістю 

посідає перше місце в системі прямого вітчизняного оподаткування. Відмітимо, 

що даний податок виконує роль соціального регулятора, оскільки стосується 

кожного члена суспільства. Реформування податкового законодавства, зокрема 

прийняття Податкового кодексу України та внесених змін до нього, стало 

причиною коректив у механізмі справляння податку на доходи фізичних осіб. У 

такому контексті, актуалізації набуває питання дослідження впливу цих новацій 

на функціонування ПДФО та його ролі у формуванні доходів бюджету України.  

Теоретичні та практичні аспекти податку на доходи фізичних осіб, його 

проблеми та перспективи висвітлено у працях багатьох вчених, зокрема: 

В. Андрущенка, В. Буряковського, Г. Бєха, В. Вишневського, Т. Васильціва, 

О. Данілова, О. Десятнюк, А. Дриги, Ю. Іванова, П. Кулика, А. Крисоватого, 

І. Луніної, А. Луцика, І. Лютого, І. Мартинця, П. Мельника, В. Мельника, 

В. Опаріна, А. Соколовської, Л. Стригуля, К. Швабія, В. Федосова, С. Юрія, 

С. Юргелевича та ін. Але враховуючи цінність досліджень вказаних науковців, 

дану тематику вважаємо дискусійною, що обумовлює її вибір. 

У сучасній економічній літературі податок на доходи фізичних осіб 

розглядається як загальнодержавний податок, що стягується з доходів фізичних 
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осіб (громадян – резидентів) і не резидентів, які отримують доходи з джерел їх 

походження в Україні [2]. 

Далі виділимо основні чинники, які здійснюють позитивний вплив на 

надходження ПДФО до бюджету, а саме: 

– підвищення номінального ВВП; 

– зростання витрат на оплату праці; 

– легалізація виплати заробітної плати; 

– позитивні тенденції до зростання доходів низькооплачуваних верств 

населення через державне підвищення мінімальних соціальних гарантій; 

– збільшення змішаних доходів домашніх господарств за рахунок 

індивідуальної підприємницької діяльності тощо [3, с. 98]. 

За часи незалежності України оподаткування доходів громадян зазнало 

численних перетворень методом упровадження прогресивної та пропорційної 

системи оподаткування особистих доходів. Однак в різні періоди податок на 

доходи фізичних осіб (прибутковий податок з громадян) з точки зору 

фіскальної достатності й економічної ефективності сприймався неоднозначно.  

Відтак у 90-ті роки минулого століття, основними причинами фіскальної 

недостатності надходжень ПДФО були:  

– недосконалість фіскального механізму стягнення даного податку; 

– низький рівень доходів більшості населення у державі; 

– неготовність платників до сплати податку через відсутність довіри до 

державних установ [5, с. 4]. 

З прийняттям Податкового кодексу України у 2011 р. загальні принципи 

оподаткування доходів громадян значно не змінились і знайшли є відображення 

у його розділі ІV. Однак багато проблем оподаткування ПДФО залишились 

невирішеними, зокрема недоліки в механізмі адміністрування цього податку. 

Так як, не встановлено чіткого терміну подачі податкової декларації, форма 

якої потребує спрощення. Крім того, з нормами цього документа, переважна 

більшість доходів в кінцевому результаті оподатковуються в джерела їх 

виплати. Дещо ускладнено порядок подачі податковими агентами відомостей 
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про виплату платникам податків доходів і суму утриманого податку. Разом з 

тим залишилася невирішеною проблема одержання податкової знижки, яка 

надається через механізм подачі за підсумками звітного року декларації до 

фіскального органу. 

Враховуючи вказані проблеми щодо механізму адміністрування податку 

на доходи фізичних осіб, вважаємо важливим кроком підвищення рівня довіри 

населення України до податкової системи й зменшення конфліктності між 

платниками податків і контролюючими органами. Головним завданням 

реалізації податкової політики держави в даному напрямі має бути комплексне 

поєднання загальнодержавних інтересів з інтересами суб’єктів господарювання, 

яке відображається у рівноцінному забезпеченні критеріїв оптимізації 

податкової системи: фіскальна достатність, економічна ефективність та 

соціальна справедливість.  

Отже, узагальнюючи вищерозглянуте, можна констатувати, що 

покращення механізму справляння та вирішення проблем податку на доходи 

фізичних осіб дозволить підвищити рівень сплати податків, що відповідає 

реаліям сьогодення та вимогам формування податкової системи європейського 

зразка.  

Література: 

1. Податковий кодекс України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу 

до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/2755–17/page. 13. 

2. Податкова система України [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Податкова_система_України 

3. Податкова система [Текст]: Навчальний посібник. / за заг. ред. 

Андрущенка В. Л. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 416 с. 

4. Офіційний  портал  Комітету  ВРУ  з  питань  бюджету  [Електронний  

ресурс].  –  Режим  доступу: http://budget.rada.gov.ua.   

5. Шаповал М. В. Нові методичні підходи до обґрунтування розвитку 

системи оподаткування / М. В. Шаповал // Україна: аспекти праці. – 2010. – №4 

– С. 3-5.  



19 
 

УДК 351                                                                          Економічні науки 

 

ЗАРУБІЖНІ ОРІЄНТИРИ ВИКОРИСТАННЯ ФІСКАЛЬНОГО 

ІНСТРУМЕНТАРІЮ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

 Новосад І.В. 

здобувач кафедри податків і фіскальної політики 

Тернопільського національного економічного університету 

м. Тернопіль, Україна 

 

Динамічний розвиток глобальної економіки, який обумовлює підвищення 

відкритості господарських систем більшості країн, вимагає реформування 

діючих механізмів використання фіскального інструментарію задля 

забезпечення митної безпеки кожної держави, які базувалися б на передових 

технологіях та були б узгодженими, насамперед, із національними інтересами, а 

також не створювали перешкод у досягненні фінансової стабільності та 

підвищення добробуту населення. 

Ключовим завданням митних органів від початку їх становлення було 

захищати державу від зовнішніх та внутрішніх економічних загроз. На сьогодні 

органи фіскальної служби, що реалізують свою діяльність у сфері митної 

політики, повинні забезпечувати економічну безпеку країни у багатьох 

напрямах, передусім, щодо виконання фіскальної та регулятивної функцій. 

Значення останньої важко переоцінити, так як ефективність її реалізації 

позначається на стані економіки країни загалом, її конкурентоспроможності, 

обороноздатності та забезпеченні безпеки її громадян [1, c.25]. Саме завдяки 

виконанню митного контролю за дотриманням митно-тарифних і нетарифних 

правил можна впливати на здійснення зовнішньоекономічної діяльності, 

проводити політику протекціонізму, а також, впливати на галузеву 

кон’юнктуру економіки.  
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Вивчення європейського досвіду щодо урегульованості питань 

попередження та відповідальності за митні порушення, дало можливість 

окреслити домінуючі орієнтири вибору фіскальних інструментів у забезпеченні 

митної безпеки держави. Як правило, країни-учасниці Європейського Союзу 

(ЄС) використовують різноманітні підходи до забезпечення митного режиму та 

відповідальності за митні правопорушення.  

Уряди низкидержав застосовують ліберальну політику щодо 

запровадження митних режимів, а також у частині диференціації карної 

відповідальності за їх порушення. Найвища межа покарання за відповідні 

злочини не більше десяти років позбавлення волі [4].  

Водночас у країнах із більш стабільною економікою, застосовується 

поступова максимізація ставок фінансової відповідальності щодо вчинення 

фіскальних деліктів. До прикладу, Польська Республіка, щодо питання 

врегулювання відповідальності з приводу скоєння проступків та злочинів у 

митній сфері можна використати в українській правовій системі, адже 

систематичне збільшення ставок покарань забезпечить підвищення порогу 

відповідальності потенційного порушника. Водночас науково обґрунтовані 

механізми розрахунків фінансових санкцій, прив’язаних до мінімальної 

заробітної плати, поряд із оптимальним розміром винагороди за професіоналізм 

службовців, забезпечують зменшення корупційних ризиків серед працівників 

митних органів. 

Ключовою ціллю Національної Фіскальної Служби є виявлення й 

попередження фіскальних правопорушень і потенційних загроз фінансовій 

нестабільності держави, а також забезпечення безпеки й охорони митної 

території європейського співтовариства загалом [3]. Поряд з цим, важливим 

завданням модернізованої та консолідованої служби є необхідність 

гарантування законності ввезення та вивезення товарів з території держави, а 

також контроль обов’язків щодо сплати митних платежів, у тому числі податку 

на додану вартість, акцизного податку, мита тощо. Отже, основні завдання 

фіскального органу можна сформулювати наступним чином: 
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 розпізнавання, виявлення, попередження і припинення злочинів та 

проступків, пов’язаних з порушенням правил про розміщення на польській 

території, а також вихід з неї товарів, що підлягають обмеженню або забороні 

на торгівлю через необхідність гарантування безпеки і громадського порядку, у 

тому числі міжнародної безпеки, зокрема таких як різноманітні відходи, 

вибухові, психотропні, хімічні речовини, ядерні і радіоактивні матеріали, 

наркотичні засоби, зброя, боєприпаси, товари й технології, які мають 

стратегічне значення; 

 розпізнавання, виявлення, попередження, боротьба зі злочинами та 

правопорушеннями проти обмеження торгівлі стратегічно важливими товарами 

й технологіями в мистецтві, експорту інтелектуального капіталу, а також 

послуг, які мають стратегічне значення для національної безпеки, у тому числі 

для підтримки міжнародного миру і безпеки й притягування винних осіб до 

відповідальності за вчинення злочинів, якщо вони були розкриті відповідними 

фіскальними структурами: митними і податковими органами. 

Загалом, митний союз є основою Європейського Союзу та важливим 

елементом функціонування єдиного ринку [2, c.10]. Консолідований ринок 

може функціонувати належним чином лише тоді, коли існує загальне 

застосування спільних правил та дієвих фіскальних інструментів на його 

зовнішніх кордонах. Задля цього двадцять вісім національних митних 

адміністрацій ЄС розвивають свою діяльність у такий спосіб, щоб якомога 

краще й ефективніше сприяти митній безпеці як кожної країни зокрема, так і 

ЄС загалом.  

Гармонізована електронна система дозволяє у короткі терміни 

здійснювати усі можливі процедури пов’язані з митним оформленням, 

декларуванням, контролем руху товарів і послуг, здійснювати моніторинг 

пасажирообороту через кордон усередині ЄС та за його межами, а також 

забезпечити якісну роботу митних органів щодо проведення превентивного 

контролю, попередження та мінімізації можливих ризиків, пов’язаних із 

здійсненням зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. В 
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українських реаліях такий досвід може позитивно посприяти не лише у 

спрощенні процедур, забезпеченні якісного контролю, профілактиці можливих 

й мінімізації наявних ризиків, що цілком позитивно вплине на зміцнення 

митної безпеки але й суттєво зменшити прояви корупції державних службовців 

у цій сфері.  
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В умовах ринкової економіки в Україні основним джерелом прибутку 

держави виступає акцизний податок (до 2011 р. – акцизний збір). Нагадаємо, 

що реформування цього платежу було зумовлене тим, що акцизний збір, який 

функціонував у країні до вказаного часу не належно виконував свої регулюючі 

завдання, про що свідчать переваги на вітчизняному ринку контрабандних 

підакцизних товарів та продукції, що були виготовлені підпільними цехами без 

здійснення контролю щодо її якості та без сплати певних податків. До того ж, 

зміни у механізмі акцизного оподаткування, обумовлені прийняттям окремих 

положень Податкового Кодексу України. 

Теоретичні та практичні аспекти акцизного податку, його проблеми та 

напрями оптимізації досліджено у працях багатьох вчених, таких як: 

В. Андрущенко, В. Буряковський, Г. Бєх, В. Вишневський, Т. Васильціва, 

О. Данілова, О. Десятнюк, А. Дрига, Ю. Іванов, А. Крисоватий, І. Луніна, 

А. Луцик, І. Лютий, П. Мельник, В. Мельник, В. Опарін, А. Соколовська, 

В. Федосов, С. Юрій, С. Юргелевич та ін. Однак враховуючи цінність 

досліджень вказаних науковців, дана тема є досить дискусійною, що обумовлює 

її вибір та актуальність. 

Зазначимо, що акциз являє собою податкову форму, що має свою історію 

розвитку, так як цей платіж справляється у Європі і в Україні чимало століть. 

У сучасній економічні літературі акцизний податок трактується як 

непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари, що включається 
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до ціни цих товарів і сплачується в кінцевому підсумку покупцем, а не 

виробником товарів [3, с. 114]. 

Відмітимо, що акцизний податок формує вагому частину доходів 

зведеного бюджету України, але наразі механізм справляння акцизного податку 

не є досконалим,  проблеми його функціонування пов’язані із зростанням 

фіскальних можливостей та зменшенням регулюючого впливу цього платежу.  

Окреслимо недоліки акцизного оподаткування: 

– суттєве підвищення ставок акцизного податку зумовило з одного боку 

зростання цін на підакцизні товари, а з іншого – збільшення обсягів тіньового 

обігу підакцизних товарів; 

– низький рівень захисту від підробок вітчизняних марок; 

   недостатній рівень повноважень працівників фіскальних та митних 

органів задіяних у сфері контролю та виробництвом і обігом підакцизних 

товарів, а також низька відповідальність за їх дії чи бездіяльність у сфері 

контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів [2]. 

Враховуючи вище розглянуті недоліки акцизного оподаткування, можна 

виокремити основні напрями його оптимізації:  

– мораторій на підвищення розмірів ставок цього податку протягом 

тривалого періоду;  

– запровадження захищених від підробок акцизних марок на алкогольні і 

тютюнові вироби;  

– розширення прав та підвищення відповідальності працівників 

фіскальних та митних органів, задіяних у сфері контролю за виробництвом і 

обігом підакцизних товарів;  

– розширення переліку підакцизних товарів за рахунок ювелірних виробів 

та інших предметів розкоші [4]. 

Отже, узагальнюючи вищенаведене, можна констатувати, що 

реформування механізму акцизного оподаткування дозволить сформувати 

прозоре і стабільне правове поле діяльності платників цього податку, 
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сприятиме становленню справедливого конкурентного середовища та 

спричинить підвищення обсягів надходжень до державного бюджету. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  

Степанюк Н.А., 

кандидат економічних наук, доцент, 

Рівненський обласний інститут  післядипломної педагогічної освіти 

Децентралізація національної економіки сьогодні проголошена головним 

завданням реформування системи державного управління в Україні. Це 

офіційно затверджено прийнятим курсом на децентралізацію, на пошук 

оптимальних підходів для вирішення питань правового, організаційного, 

фінансово-економічного, ресурсного та методологічного характеру, тобто 

формування та функціонування нових підходів до управління у межах регіону. 

За цих  умов політика децентралізації має бути направлена на створення умов 

для підвищення конкурентоспроможності регіонів як основи для динамічного 

та ефективного розвитку держави.  
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Звичайно, все нове має неоднозначних характер, саме тому для України 

найважливішим є переорієнтація економіки регіонів на інноваційну модель 

розвитку. Серед головних чинників економічного зростання в регіонах можна 

віднести  структурні процеси та зміни, реформи і людські ресурси, за яких 

регіони можуть регулювати свій потенціал, та, у результаті максимально 

збільшувати свій внесок у національну економіку, забезпечивши нарощування 

конкурентних переваг на регіональному, національному та світовому ринках. 

Поряд з цим важливим є врахування і ризиків при проведенні 

децентралізації та розробка механізмів протидії можливим негативним змінам. 

Ці питання потребують більш глибоких досліджень. 

Аналіз сучасних показників соціально-економічного розвитку України 

свідчить, що держава  потребує докорінних змін у всіх напрямах її існування. 

Особливістю 2017 року стало інтенсивне впровадження низки реформ, а саме 

територіальної, управлінської, бюджетної, правової та інших. Хоча, варто 

зазначити, що повна децентралізація влади з досягненням її основної мети, 

якою є формування самостійних і дієздатних територіальних громад, – процес 

тривалий і багатогранний. 

Україна знаходиться на початку цього шляху. Побудова місцевого 

самоврядування, спроможного ефективно вирішувати місцеві питання, 

впроваджувати підходи до розбудови території, залучати інвестиції, залежить 

від свідомості громадян, адже центральна влада, як показав досвід багатьох 

років, цього зробити не здатна. 

Метою проведення реформи визначається суттєве підвищення якості 

життя громадянин в країні за рахунок створення умов для розвитку 

територіальних громад як самостійних і дієздатних об'єднань, члени яких 

матимуть можливість ефективно захищати власні права та інтереси шляхом 

участі у вирішенні питань місцевого значення та розширення можливостей в 

доступності якісних соціальних і адміністративних послуг. Тому, сьогодні і 

надалі залишається актуальним завданням визначення та запровадження в 

Україні власної моделі децентралізації в управлінні, яка дасть змогу досягти 
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значно більшого рівня ефективності публічного управління для забезпечення 

громадян необхідною кількістю та якістю соціальних і адміністративних послуг 

[1, с. 189]. 

В той же час, при дослідженні децентралізації, багато науковців 

підкреслюють важливість пошуку балансу централізації й децентралізації як 

необхідність забезпечення ефективної діяльності органів місцевої влади та 

центральної влади. Серед причин, які спонукають до передачі більшого обсягу 

повноважень органам місцевого самоврядування, фахівці виділяють більший 

рівень ефективності й підзвітності органів місцевого самоврядування, кращі 

перспективи місцевого розвитку, а також упровадження демократії та захист 

прав людини.  Тому для просування реформи потрібно пояснювати переваги 

нового устрою не тільки представникам влади, а й самим членам громад. Крім 

цього, варто чітко усвідомлювати і, за можливості, передбачати та уникати 

ризикыв та проблем в процесі  децентралізації (табл. 1). Ми вважаємо, що 

результат розважливого впровадження реформи автоматично вплине на 

розвиток економіки України та підвищення добробуту населення. 

Таблиця 1 

Актуальні проблеми  децентралізації та заходи запобігання ним  

з/п Проблеми Заходи 

1. Труднощі та непорозуміння, які 

виникають під час перегляду меж 

адміністративно-територіальних 

одиниць при  укрупненні територіальних 

громад. 

Прийняття Закону про адміністративно-

територіальний устрій, розробка Стратегії 

розвитку територій. 

 

2. Розрив між громадами (соціально-

економічний стан громади). 

Спочатку субвенції та дотації з державного 

бюджету, а з часом перехід на 

самофінансування 

3. Неефективна або відсутня система 

належного нагляду і контролю. 

Розробка чіткої стратегії розвитку громади 

та чіткий контроль за ефективним 

досягненням поставлених завдань. 
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4. Загострення проблем бюджетної системи 

та міжбюджетних відносин  

Законодавчо закріпити всі види 

міжбюджетних відносин. Розробити 

методичні рекомендації для допомоги в 

розподілі фінансових ресурсів в 

територіальних громадах 

5. Недосконале і нестабільне 

законодавство. 

В частині децентралізації розмежування 

повноважень має бути закріплено 

законодавчо. 
6. Нечітко визначене коло повноважень. 

7. Етапи реформи. Розробити і оприлюднити стратегічний 

план проведення реформ у кожній сфері 

народного господарства. 

8. Низька кваліфікація людей, які 

працюють в об’єднаних громадах. 

Проведення курсів підвищення 

кваліфікації і тематичних занять. 

Створення  науково-педагогічної системи 

роз'яснення нових правил та підходів в 

умовах децентралізації.  

9. Корупція в місцевих органах влади.  Створення систем, які виключають зустрічі 

з чиновниками (прозорі аукціони,  

електронна системи закупівель, система 

безконтактних адміністративних послуг, 

створення центрів надання 

адміністративних послуг у громадах).  

10. Утвердження на місцевому рівні ідей та 

інтересів, які суперечать 

загальнонаціональним інтересам. 

Можлива втрата країною території. 

 Надання можливостей для власної 

ідентифікації місцевості. Контроль за 

розширенням повноважень національних 

меньшин та територіальних об'єднань.  

           (розроблено автором) 

Безумовно, під час розгляду кроків реформування місцевого 

самоврядування необхідно враховувати перелічені проблеми й передбачати 

застосування механізмів послаблення їх негативного впливу. Водночас поява 

тих чи інших складностей стимулюватиме владу на швидке реагування та 

пошук засобів вирішення наявних проблем [2, с. 17–20]. 

Отже, процес децентралізації направлений на покращення добробуту 

населення України. 

Прояв досліджених проблем може призвести до втрати мобільності 

держави, поширення корупції на місцях, створення криміногенних угруповань, 

скорочення робочих місць державного апарату,  небезпеки провалу серйозних 

державних перетворень. 
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Визначено, що потенційно центральна влада неспроможна ефективно 

розв’язувати локальні проблеми, гнучко та своєчасно реагувати на змінні 

потреби місцевих громад. З цього випливає необхідність чіткого визначення й 

законодавчого закріплення повноважень, спроможностей та відповідальності 

між різними рівнями публічного управління. 

Отже, за розумних та зважених підходів децентралізація відіграє важливу 

роль у розвитку  демократії та проведенні змін в  суспільстві, переходу до 

інститутів, заснованих на ініціативі та відповідальності громади та окремої 

людини. Однак необхідно брати до уваги той факт, що успіх і ефективність 

процесу децентралізації також залежить від загального ходу адміністративної 

реформи, розвитку інфраструктури, реформи правоохоронних органів, протидії 

корупції. Крім фіскальної децентралізації і розвитку законодавства в сфері 

самоврядування, процес децентралізації залежить від соціальних і правових 

реформ, які проводяться в Україні.  

За допомогою децентралізованого управління, усі механізми на 

місцевому рівні простіше налагодити та постійно моніторити, а тоді і вся 

економіка України запрацює ефективно.  
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м. Київ, Україна  

В умовах ринкових трансформацій проблема формування оптимальної 

стурктури капіталу для корпоративного сектору економіки стає особливо 

актальною. Глобалізаційні процеси вивели на новий рівень діяльність  

корпорацій, які завоювали домінуючі позиції на ринку, завдяки можливості 

формувати значний капітал на фондовому ринку та здатності вирішувати 

глобальні завдання. 

Проблемою оптимізації структури капіталу займалися відомі вітчизняні 

та зарубіжні вчені, зокрема Ю.Н. Воробйова, І.А. Бланк, Г.Г. Кірейцев, В.В. 

Ковальов, Р.С. Квасницька, Г.А. Семенов, О.Г Борщ, Ф. Модільяні, М. Міллер 

та інші. 

Оптимізація структури капіталу є одним із найбільш важливих і складних 

завдань, які доводиться вирішувати у процесі фінансового управління 

корпорацією. Встановлення оптимального співвідношення між власним та 

позичковим капіталом, формування інструментарію визначення такого 

співвідношення, своєчасне та ефективне реагування на зміну зовнішніх 

факторів є необхідною умовою ефективного функціонування акціонерного 

товариства [3, c. 21].  

У наукових колах виділяють наступні етапи процесу оптимізації 

структури капіталу: 
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1) формування цілей розвитку капіталу підприємства; 

2) визначення оптимального співвідношення між власним і позиковим 

капіталом; 

3) оцінка розробленої структури капіталу [1, c.136]. 

В Україні більшість підприємств нехтують науковими підходами до цього 

питання, що неправильним, оскільки від співвідношення між власним і 

позиковим капіталом залежить результат діяльності підприємства та його стан 

у майбутньому. Тому вкрай важливо чітко визначити, за рахунок яких 

фінансових ресурсів буде сформовано його капітал [5, c. 11]. 

Аналіз економічної літератури свідчить, що можна виділити три 

найбільш поширені критерії оптимізації структури капіталу, а саме: 

• оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня 

прогнозованої фінансової рентабельності;  

• оптимізація структури капіталу за мінімізацією її вартості;  

• оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня 

фінансових ризиків.  

Метод оптимізації структури капіталу за критерієм максимізації рівня 

прогнозованої фінансової рентабельності передбачає використання механізму 

фінансового левериджу. При цьому для розрахунку ефекту фінансового 

левериджу використовують відому формулу: 

                

Де Спл – ставка податку на прибуток;  

КБРа – коефіцієнт валової рентабельності активів (відношення валового 

прибутку до середньої вартості активів), %; 

 ВКпк – середній розмір відсотків за кредит, сплачених за використання 

позиченого капіталу, %;  

ПК – середня сума використаного позиченого капіталу;  

ВК – середня сума власного капіталу [4, c. 46]. 
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Процес оптимізації структури капіталу за критерієм мінімізації її вартості 

засновано на попередній оцінці вартості власного і позикового капіталу за 

різних умов його залучення та здійснення багатоваріантних розрахунків 

середньозваженої вартості капіталу.  

Метод оптимізації структури капіталу за критерієм мінімізації рівня 

фінансових ризиків передбачає процес диференційованого вибору джерел 

фінансування різних складових частин активів підприємства. 

Окрім вищезазначених методів, визначення оптимальної структури 

капіталу вимагає застосування як кількісних, так і якісних оцінок структури 

фінансових джерел.   

Одним з представників групи методів кількісної оцінки структури 

капіталу є метод витрат на капітал. Згідно даного методу оптимальною 

визначається така структура капіталу, при якій досягається максимальна 

вартість корпорації на фінансовому ринку при мінімальній ціні капіталу. 

Основна ідея методу полягає в мінімізації витрат на капітал або бар'єрної 

ставки прибутковості капіталу. Сукупні витрати на капітал розраховуються як 

середньозважена величина. Незважаючи на те, що розрахункова 

середньозважена вартість капіталу змінюється у досить вузькому діапазоні, 

вона все ж залишається одним із ключових факторів цінності бізнесу, 

виконуючи роль бар'єрної ставки доходності капіталу. Досягнення 

мінімального рівня такої бар'єрної ставки збільшує можливості підприємства у 

плані здійснення ефективних інвестицій та робить його інвестиційну політику 

більш гнучкою. Зміну рівня доходності також можна розглядати як важливий 

показник ефективності управління структурою капіталу. В рамках даного 

підходу доходність капіталу визначається як відношення чистого доходу до 

обсягу акціонерного капіталу [2, c. 181].  

Таким чином, власний капітал є базисом функціонування акціонерного 

товариства, а його оптимізація є однією з центральних проблем фінансового 

менеджменту, яка полягає у визначенні такого співвідношення власних і 
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позикових коштів, за яких досягається максимальна ефективність діяльності 

підприємства.  
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Майже кожен економічний суб’єкт підпадає під вплив коливань 

валютного курсу на власні фінансові результати. Але найбільш гостро його 

вплив відчувають на собі учасники зовнішньоекономічних відносин. У зв’язку 

із нестабільністю на світовому і внутрішньому валютних ринках проблема 

хеджування валютних ризиків компаніями реального сектору економіки набула 

особливої значимості. 

Класифікація методів управління валютними ризиками досліджена: І.Б. 

Хмельовим, А.Н. Неппом, В.А. Денисовим, Р.В. Шинетковим, Ю.О. Каховичем. 

Усі наведені дослідники висловлюють одностайні підходи до загальної 

класифікації інструментів управління валютними ризиками, але їхні думки 

щодо механізму проведення мінімізації ризиків досить сильно різняться. 

У сучасних наукових публікаціях фінансовий ринок є системою 

економічних відносин, пов’язаних з мобілізацією тимчасово незастосованих 

грошових ресурсів фізичних і юридичних осіб та їх перерозподілом на 

комерційній основі між різними секторами економіки (рис. 1).  

Як видно зі схеми, фінансовий ринок можна представити як сукупність 

ринку грошових коштів і ринку капіталів.  

Ринок капіталів поділяється на ринок позикових капіталів та фондовий 

ринок.  

 

Рис. 1. Структура фінансового ринку. 

Джерело: складено автором на основі [4]. 

Строкові фінансові інструменти (або деривативи) є об’єктом обігу на 

строковому ринку. Основною ознакою відмінності цього набору інструментів 
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від нестрокових є строк виконання умов контракту (більшим, ніж три робочі 

дні). Тому  ринкова невизначеність здатна привести до настання несприятливих 

для підприємства подій [4]. 

Ліквідація ринкової невизначеності дає змогу нам розглядати такого 

суб’єкта, як хеджер, що страхується від несприятливої ринкової кон’юнктури. 

Нині існує низка їхніх класифікацій [1], однак найбільш вдалою, на наш 

погляд, є класифікація, подана в публікації І.Б. Хмельова. Усі інструменти 

хеджування автор поділяє на дві групи, а саме біржові та позабіржові (рис.2).  

До біржових деривативів належать ф’ючерси та опціони на них, до 

позабіржових – форварди і товарні свопи [2]. 

Ця класифікація має відчутну перевагу серед інших, оскільки вона 

відповідає типології інструментів хеджування, яка застосовується українською 

фіскальною службою.  

Треба відзначити, що у цій класифікації наявні деякі недоліки. По перше, 

вона охоплює всю сукупність фінансових ризиків підприємств реального 

сектору економіки, тоді як предметом даного дослідження виступають лише 

валютні ризики. 

 

Рис. 2. Класифікація інструментів хеджування валютних ризиків під час 

здійснення ЗЕД. 

Джерело: складено автором на основі [5]. 
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По-друге, розвиток ринку строкових фінансових інструментів останніми 

роками привів до того, що деякі позабіржові інструменти почали потрапляти в 

обіг на біржах, в результаті чого ознака обіговості на біржі втратила 

актуальність. 

Ключовими ознаками класифікації інструментів, за допомогою якої 

відбувається хеджування валютного ризику, є складність конструкції та 

особливості ціноутворення деривативів.  

Сучасні науковці визначають форвардний контракт як фінансовий 

інструмент, який визначає права і обов’язки одної сторона  через певний час 

поставити певну кількість товару, а інша – оплатити за заздалегідь вказаною 

ціною [5].  

 Отже, валютні форварди ми поділили на ті, що маржуються, та ті, які не 

маржуються.  

Форвардний контракт, базовим активом якого є іноземна валюта, – це 

найбільш часто використовуваний інструмент хеджування валютних ризиків. 

Покупець валютного форварду бере на себе обов’язок придбати певну кількість 

валюти за зафіксованим курсом в майбутньому, а продавець форварду – 

продати своєму за цим курсом [5]. Таким чином, покупець форварду (або 

імпортер) є захищеним від зростання курсу іноземної валюти, а продавець (або 

експортер) –від його зниження [3]. 

Підвищена волатильність на внутрішньому валютному ринку України 

змушує вітчизняні банки вимагати хеджувати валютні ризики. При цьому в ролі 

контрагента за форвардними оборудками нерідко виступає сам банк-кредитор 

або партнер банку, а різниця між курсом іноземної валюти є винагородою 

банку.  

Однак існує думка про те, що цей ризик взяв на себе продавець форварда, 

тому що рехеджує ризик від подорожчання іноземної валюти, купивши форвард 

з аналогічними параметрами у третьої особи. Теоретично контрагенти, які 

уклали форвард, звільнені від необхідності передоплати. Однак в умовах 



37 
 

невизначеності контрагенти все ж таки вимагають її внесення (3-10% від 

поточної вартості базового активу).  

Наприклад, хеджування відкритої валютної позиції на суму 1 млн. дол. 

США за курсом 30 грн. за 1 дол. зажадає від покупця  форварда внесення як 

гарантійне забезпечення від 900 тис. до 3,0 млн. грн. (залежно від поточної 

волатильності на валютному ринку), що наочно демонструє переваги 

хеджування перед іншими методами управління валютними ризиками під час 

здійснення ЗЕД [4]. 

Отже, на сьогодні питання розрахунку та прогнозування валютних 

ризиків є достатньо актуальне. Це спричинено нестабільністю на світовому і 

внутрішньому валютних ринках. Тому процес хеджування набуває важливого 

значення.  

В результаті дослідження складено детальну класифікацію інструментів 

хеджування валютних ризиків під час здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності. Виконано аналіз впливу процесу хеджування на стабільність 

валютних контрактів та виділено форвардні контракти, як найзручніші у 

використанні та з найкращими умовами. 
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Постановка проблеми. Актуальність проблеми формування правової 

культури учнів зростає не тільки у зв'язку з високою динамікою соціальних 

процесів, що відбуваються в демократичному правовому суспільстві, а й у 

зв'язку з підвищеними вимогами науково-технічного прогресу. Для того, щоб 

точніше та глибше розібратися в розмаїтті політичного життя, у динамічних 

змінах, у всіх сферах сучасного правового суспільства, необхідне гнучке 

мислення, стійкі правові світоглядні переконання і послідовна правова позиція.  

Аналіз попередніх досліджень. Сьогодні українські та зарубіжні вчені 

досягли значних результатів у дослідженні цілої низки проблем аналізу 

категорії правосвідомості, правового виховання і правової культури в різних 

аспектах та у взаємодії з іншими правовими категоріями (А.В. Аверін, Г.Р. 

Ішкильдіна, А.М. Морозов, В.В. Райко Т.Ю. Камолова, Н.Я Соколов та ін.). Ряд 

науковців розглядає правосвідомість і правову культуру різних соціальних груп 

(А.А. Андрєєв, О.А. Андрєєва, О.А. Зарічанський, М.С. Зав'ялова, А.М. 

Морозов, В.В. Райко, Л.Д. Соломенко, М.М. Юрашевич та ін.), інші аналізують 

співвідношення правового виховання і правосвідомості, правового виховання і 

правової культури (М.Л. Гранат, О.А. Зарічанський, Є.А. Пєвцова, О.О. 
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Нікітіна, М.Б. Смолєнський та ін.), деформацій правосвідомості ( А.А. Гуліп, 

Р.А. Кузнєцов, В.В. Попов та ін.), тощо.  

Мета статті – провести дослідження формування правової культури як 

основного показника правового виховання школярів.  

Виклад основного матеріалу. Поняття «правова культура» як вид 

соціальної культури дозволяє розглядати її як здатність людини в рамках 

нормативних вимог суспільства самостійно знайти своє місце в житті на 

підставі усвідомлення власних цілей, засобів їх досягнення і відповідальності за 

прийняте рішення і наслідки його реалізації [1]. Даний підхід дозволяє 

педагогам змоделювати особистість учня, що має адекватні знання сучасного 

розвитку правового суспільства. 

Такий учень вміє: відстоювати свої права і права інших людей; ставити 

мету і вибирати шляхи її досягнення на основі моральних і нормативних вимог; 

грамотно і усвідомлено діяти при зіткненні з неправовими реаліями світу.  

Правова культура особистості школяра включає правові знання, вміння, 

навички, що реалізуються в життєдіяльності людини. У структурі даного 

поняття виділяється система поглядів і переконань, морально-правових 

цінностей, які забезпечують адекватну оцінку якості правового життя 

суспільства і виконання правових норм [2]. 

Сутність правової культури характеризується високим рівнем оволодіння 

правовими знаннями й уміннями; сформованим соціально-ціннісним 

ставленням до права; розвиненими якостями особистості, що дозволяють їй 

найбільш повно реалізувати себе в правовій та соціально-орієнтованій 

діяльності. З точки зору комплексного підходу, правова культура пов'язана з 

політичною, моральною, естетичною, екологічною, економічною культурою. 

Вона включає інтелектуальний, емоційно-ціннісний і практичний компоненти 

правового порядку і формується в процесі правової освіти та правового 

виховання [4]. 

Під правовою освітою учнів розуміється процес оволодіння системою 

правових знань, практичних умінь і навичок, підвищення рівня правової 
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компетентності і відповідного рівня правової культури особистості, які в 

сукупності визначають її соціально-правовий вигляд. Правова освіченість є 

необхідною складовою частиною культурного образу людини і передумовою 

успішної життєдіяльності в суспільстві [5]. 

Правове виховання - це систематична цілеспрямована діяльність 

державних і громадських організацій (в тому числі школи), а також окремих 

громадян, спрямована на формування правових поглядів і переконань, 

позитивних морально-правових ціннісних орієнтацій і установок, які 

забезпечують виконання правових норм і формують активну позицію 

особистості в правоохоронній та правотворчій діяльності [6]. 

Отже, правова культура є більш широким поняттям, ніж правова освіта і 

правове виховання, оскільки охоплює не тільки рівень правової освіченості і 

вихованості, включає не тільки формування позитивних правових орієнтацій і 

установок, які забезпечують виконання правових норм, але й охоплює цілий 

культурний пласт, систему ціннісних установок, соціально-ціннісне ставлення 

людини до навколишнього світу, передбачає відповідальність людини за свою 

діяльність. Коли мова йде про правову культуру, то мається на увазі не тільки 

процес створення законів та інших нормативних правових актів, а й те, як ці 

акти реалізуються в житті. Враховується також рівень правової свідомості, 

виходячи з того, які цінності домінують у державі та суспільстві, які 

складаються традиції, реальне положення особи в суспільстві, її 

взаємовідносини з державою [3]. 

Правова культура є основним показником результативності правової 

освіти та правового виховання, які виступають в якості основного механізму 

формування правової культури особистості.  

Формування правової культури в школі спрямоване на вирішення ряду 

конкретних завдань, а саме: озброєння учнів системою правових знань, 

розвиток умінь і навичок свідомої, юридично правильної поведінки в 

суспільстві; виховання поваги до прав, свобод, обов'язків особистості в 
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суспільстві; виховання почуття відповідальності за свою поведінку; 

формування внутрішньої потреби в захисті законності правопорядку.  

Формування правової культури в навчально-виховному процесі включає 

наступні етапи: цілеспрямоване формування правових знань і понять; 

вироблення правових переконань; формування етико-правових установок; 

виховання правових почуттів; формування досвіду законослухняної поведінки; 

формування активної соціально-правової позиції.  

Формування правової культури здійснюється за трьома основними 

напрямками, відповідними основними компонентами правової культури, які 

взаємопов'язані і взаємозалежні: інтелектуальному - правові знання, уміння і 

навички, які реалізуються в життєдіяльності людини; емоційно-ціннісному - 

система поглядів і морально-правових цінностей, які забезпечують адекватну 

оцінку якості правового життя суспільства; практичному - виконання правових 

норм, соціально-активна позиція у правоохоронній діяльності [7]. 

Технологія ефективного формування правової культури становить цілісну 

систему, що включає поетапні взаємопов'язані дії: визначення цілей і 

пріоритетів процесу формування правової культури; діагностика рівнів 

правової культури; цілепокладання; визначення педагогічних умов успішного 

формування правової культури; організацію освітнього процесу, спрямованого 

на формування правової культури, відповідно до його основних етапів; 

співвідношення досягнутих показників з планованими [8].  

При формуванні правової культури учнів шкіл необхідно розвивати в 

учнів критичне мислення, яке, у свою чергу, контрольоване, обґрунтоване і 

цілеспрямоване. Людина з таким мисленням здатна аналізувати, оцінювати і 

при можливості вирішувати проблеми.  

Це забезпечує перехід від переважно нерефлексивного використання 

знань в життєдіяльності людини (в тому числі навчальної та позаурочної) до 

усвідомленого оволодіння ними. Тому в школі необхідно вводити спеціальні 

курси з формування правової культури на уроках правознавства. Крім того, 

відповідно до погодженого розумінням сутності цивільно-правової освіти і 
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правової культури, можна внести зміни до змісту навчання в ряд навчальних 

предметів (біологія, німецька мова, англійська мова, російська мова, література, 

історія, суспільствознавство): вивчення прийомів аналізу та оцінки 

правильності визначень та класифікації тих чи інших понять, суджень, доказів, 

питань і проблем, прийоми опису своєї діяльності та її обґрунтування, які 

включають аналіз власної діяльності, зіставлення її результату і способу із 

заданою нормою (теорією) і внесення корективів до приведення її у 

відповідність з цією нормою; деякі додаткові пізнавальні операції: прийняття 

рішень, імовірнісні судження (думки), перевірка гіпотез і деякі ін. 

Висновки. Таким чином, педагог з основ правознавства повинен 

створювати умови для співвідношення учнями результату навчальних дій і 

завдань (педагогом) нормативних рамок діяльності, з одного боку, і власних 

цілей, цінностей і можливостей - з іншого. Отже, вчитель організовує роботу 

учнівського колективу, у процесі взаємодії якого учасники аналізують питання, 

задані один одному, внаслідок чого оцінюється результат та спосіб його 

отримання. 
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Нині соціальні мережі стали невід’ємною частиною життя майже кожної 

людини. Не є секретом, що тими матеріалами, котрі викладає особа в мережу 
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нічого протизаконного, а в деяких випадках і присвоювати собі чужі 

досягнення.  

Останні роки розвиток авторського права характеризується збільшенням 

обсягу прав і посиленням їх охорони та захисту. Однак сьогодні дана позиція 

зустрічає як схвалення так і критику та все більший опір у суспільстві. Деякі з 

критиків традиційної охорони авторського права пропонують нові підходи в 

основу яких покладено вільних доступ і обмін інформацією між авторами та 

суспільством. Оскільки поширення інформації  в соціальних мережах нині 

відбувається досить інтенсивно, то проблемним стає питання захищеності 

авторського права [4].  

На конституційному рівні в нашій державі закріплено право кожного 

володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності [1]. Відповідно авторське право виступає 

однією зі складових частин права інтелектуальної власності, а незаконне 

використання чужих матеріалів в інтернеті, як своїх виступає порушенням 

даного права.  

Згідно Закону України «Про авторське право і суміжні права» поміж 

різних об’єктів, які охороняє авторське право, окреме і досить вагоме місце 

посідають фотографічні твори. Порушення даного права гостро проявляється у 

соціальних мережах, адже саме в глобальній мережі кожен може скачати 

викладене кимось фото і використовувати його у власних цілях (зробити 

обличчям якогось бренду, розміщувати у власних соціальних сторінках, при 

цьому не отримавши згоди прямого автора). Відповідно до загального правила, 

прописаного в вищезазначеному законі, без згоди автора фотографії інші особи 

не мають права будь-яким способом її використовувати або розповсюджувати. 

Фотограф самостійно вирішує, публікувати свої роботи чи ні, робити це за 

винагороду чи безкоштовно, указувати під час публікації своє справжнє ім’я, 

псевдонім або взагалі залишатись анонімним [2].  

В реальному житті в Україні діє так звана презумпція авторства. 

Авторське право виникає через сам факт створення фотографії, а не її 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/print1443083454483817
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оприлюднення, і автором вважають ту особу, яка її зробила. Виходячи з цього, 

для того, щоб виникло авторське право на фотографію, не потрібно 

дотримуватися жодних формальностей, таких, як реєстрація, оформлення тощо 

[4]. Однак, щоб отримати правову охорону, фотографічний твір повинен 

відповідати певним критеріям, які водночас виступають його характерними 

ознаками.  

Для правомірного використання фотографічних творів як об’єктів 

авторського права, необхідно отримати дозвіл від автора чи іншого суб’єкта 

авторського права на ці твори. Публікація фото без згоди автора визнається 

незаконною та такою, що порушує права прямих авторів даного твору [3]. 

На законодавчому рівні чітко прописано як особисті немайнові так і 

майнові права автора на відповідний твір, що перебуває в його власності [2]. 

Лише автору належить право надавати дозвіл або забороняти використання 

власних творів, та встановлювати умови їх використання, сприятливі для нього, 

при цьому не порушуючи прямого авторського права. 

У більшості сучасних зарубіжних країн авторсько-правові відносини як і 

в нашій державі регулюються спеціальними законами. У німецькому 

законодавстві окремими підрозділами описані особливості авторського права 

щодо кожної сфери діяльності (кінематограф, фотографія, архітектура та ін.). 

Це дозволяє більш повно охопити проблему збереження авторства. 

Цікавим є і той факт, що у законі про охорону авторського права 

Великобританії чітко вказано, що охороняються оригінальні твори – 

літературні, драматичні, образотворчого мистецтва тощо. Поділ на оригінальні 

й не оригінальні твори притаманний і американському праву, де адвокати 

можуть дискутувати з приводу того, наскільки є близьким до оригіналу 

відповідний твір, а отже, має змогу підпадати під дію закону про авторське 

право. В Україні ж такого критерію як оригінальність не передбачено: законом 

охороняється будь-яка фотографія, що зафіксована на матеріальному носії. Так, 

в Україні об'єктом авторського права є й фоторепродукція [5].  
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Виходячи з різних журналістських досліджень найбільше крадіжок фото 

відбувається в Китаї. Слідом за Китаєм у топ-3 порушників опинилися Франція 

та США. Слідом за ними розташувалися Туреччина, Росія, ОАЕ, Іспанія, 

Україна, Нідерланди та Італія [6, c. 16]. 

В Кримінальному кодексі України передбачена відповідальність за 

порушення авторського права у вигляді штрафу або виправних робіт або 

позбавленням волі. Розміри такої відповідальності визначається залежно від 

умов за яких було скоєно злочин. Однак на практиці, щоб притягнути особу до 

відповідальності, необхідні досить вагомі докази, що безпосередньо вкажуть на 

порушення авторського права.  

Законодавство США передбачає кримінальну відповідальність за 

порушення авторського права  у вигляді штрафу та позбавлення волі, що 

міститья в Зводі законів США. У Великобританії також передбачена 

кримінальна відповідальність за вищезгаданий вид злочину у вигляді штрафу 

або позбавлення волі на певний строк, або ж обидва покарання призначаються 

одночасно. У Німеччині за порушення авторських прав міра покарання 

визначається від штрафу до тюремного ув’язнення строком до 3 років [6, c. 17-

20]. Покарання призначається з огляду на обставини в яких було вчинено 

злочин. Загалом покарання за порушення авторських прав в Україні та 

іноземних державах схожі, однак різняться розмірами штрафів та строками 

позбавлення волі, а також можливістю притягнення до відповідальності.  

І хоча на законодавчому рівні в різних країнах існує ряд норм котрі 

забезпечують авторське право законного власника, однак мало хто 

добросовісно користується чужими творами, при цьому дотримуючись всіх 

правил їх використання. Не всі у випадку користування ними посилаються на 

автора, при цьому можливо і не бажаючи, але порушуючи авторські права 

прямого  власника.  

Отже, можна дійти висновку, що з огляду на сучасну популярність 

соціальних мереж, нині проблемним є забезпечення авторського права на твори 

котрі розміщують в Інтернеті. І хоча в законі ці права закріплено, однак все 
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більше користувачів соціальних мереж нехтують ними, тому забезпечення 

даного права потребує чіткого та точного регулювання на практиці. 
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УДК 342.565.2 (043.2)       Юридичні науки 

 

ІНСТИТУТ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ 

Мельничук І. С., 

студентка Навчально-наукового Юридичного інституту, 

Національного авіаційного університету,  

м. Київ,  Україна 

Науковий керівник: Толкачова І. А., к.ю.н., доцент 

Зарубіжні демократичні країни у своїй судовій системі практикують 

такий вид судочинства як конституційне правосуддя. В Україні ми також 

можемо спостерігати таку практику, яка зародилася відносно нещодавно в 

судовій системі. Оскільки Україна перейшла на новий шлях розвитку, де панує 

демократичний режим, зародилась нова ланка в судовій системі – 

Конституційне судочинство, яке провадить Конституційний Суд України. 

Кожен може звернутись до Конституційного Суду, подавши конституційну 

скаргу, як одну з форм звернення. 

Будь-який громадянин України чи орган державної влади має право 

звертатись до Конституційного Суду України з метою вирішення питань, що 

стосуються відповідності Конституції України законів України, тлумачення 

Конституції України чи з інших питань, віднесених до компетенції 

Конституційного Суду України.  

На підставі Закону України «Про внесення змін до Конституції України 

(в частині правосуддя) ч. 3 ст. 55 Конституції України передбачено, що 

кожному гарантується право звернутись із конституційною скаргою до 

Конституційного Суду України з підстав, установлених цією Конституцією, та 

у порядку, визначеному законом. Тобто, в українському законодавстві 

з’явилось конституційне ампаро – особлива процедура запиту органу 

конституційного контролю зі сторони фізичної чи юридичної особи, чиї права 

та свободи порушені будь-яким актом державної влади. Процедура ампаро є 

можливістю безпосереднього звернення до органу контролю.  
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Наприклад, п. 2 ст. 53 Конституції Іспанії передбачено, що «будь-який 

громадянин може вимагати захисту прав і свобод, визнаних в статті 14 і в 

частині першій другого розділу перед будь-яким судом, причому справа 

повинна розглядатися на підставі принципів преференції, з проведенням 

попереднього слідства, а в разі необхідності, надіславши заяву про оскарження 

до Конституційного Суду». Так, в Латинській Америці, Німеччині, Іспанії – це 

ефективний інструмент для захисту особистих прав громадян [1, с. 223]. 

Конституційна скарга – це подане до Суду письмове клопотання щодо 

конституційності закону України чи його окремих положень, що застосований 

в остаточному судовому рішенні у справі суб’єкта права на конституційну 

скаргу [2]. 

У конституційній скарзі зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові (за 

наявності) громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, адреса 

зареєстрованого місця проживання особи (для іноземця чи особи без 

громадянства – місця перебування) або повна назва та місцезнаходження 

юридичної особи, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, 

якщо такі є; відомості про уповноважену особу, що діє від імені суб’єкта права 

на конституційну скаргу; короткий виклад остаточного судового рішення, в 

якому було застосовано відповідні положення закону України; опис перебігу 

розгляду відповідної справи в судах; конкретні положення закону України, які 

належить перевірити на відповідність Конституції України, та конкретні 

положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити 

закон України; обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону 

України чи його окремих положень із зазначенням того, яке з 

гарантованих Конституції України прав людини, на думку суб’єкта права на 

конституційну скаргу, зазнало порушення внаслідок застосування закону; 

відомості про документи та матеріали, на які посилається суб’єкт права на 

конституційну скаргу, із наданням копій цих документів і матеріалів; перелік 

документів і матеріалів, що додаються [3]. 
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Окрім цього, суб’єкт права на конституційну скаргу повинен засвідчити в 

суді копію остаточного рішення у своїй справі. 

На відміну від інших форм звернення до Конституційного Суду 

(конституційного звернення і конституційного подання), де суб’єктами права 

виступають органи державної влади, суб’єктом права на конституційну скаргу є 

особа, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі 

закон України чи його окремі положення суперечить Конституції України. До 

суб’єктів права на конституційну скаргу не відносяться юридичні особи 

публічного права. 

Отже, довгий час в нашій державі планували запровадити інститут 

конституційної скарги, щоб розширити можливості громадян для захисту їх 

прав та свобод. Нарешті ми досягли цієї мети і відповідно до змін, внесених до 

Конституції України, кожен має право звернутись до Конституційного Суду не 

тільки для тлумачення певної норми. Такі якісні зміни сприяють лише розвитку 

нашої держави. 

Література: 

1. Толкачова І. А. Запровадження інституту конституційної скарги в 

Україні / І. А. Толкачова // Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні 

правові парадигми: Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 24 лютого 2017 р. 

Том 1. – Тернопіль : Вектор, 2017. – С. 223–224. 

2. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. 

– Ст. 141. 

3.  Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 

1996 року № 422/96 — ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. 

– Ст. 272. 

____________________________________________________________________ 

 

 



51 
 

УДК 340         Юридичні науки 

 

СТРАТЕГІЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ЗА ЛАНЦЮГ-МЕТОДОМ 

«НАУКА - БІЗНЕС – ДЕРЖАВНА СЛУЖБА – ГРОМАДСЬКІСТЬ» 

Паливода Т. В., 

головний спеціаліст – юрисконсульт 

відділу правової роботи управління правового забезпечення 

Міністерство культури України 

м. Київ, Україна 

В сучасних умовах для вітчизняної економіки з метою успішної інтеграції 

в світовий бізнес -  простір  необхідна розробка і реалізація комплексної 

стратегії міжнародного співробітництва на основі правової культури. 

Відповідно пропонуємо узагальнений ланцюг – метод стратегії співробітництва 

«наука – бізнес –державна служба – громадськість», що повинна базуватись на 

такому ключовому чиннику, як правова культура.  

Важливо зазначити, що правова культура сприятиме, по-перше, 

забезпеченню діяльності на основі принципу верховенства права, законності 

тощо; по–друге, незважаючи на сучасні жорсткі умови прагматизму, 

дотримуватись загальнолюдських цінностей для збереження і розвитку 

природного середовища та культурної матеріальної і нематеріальної спадщини.  

 Отже, запропонована нами дана стратегія складається із таких етапів. 

Етап 1. Аналіз інформації з питань виходу на світовий ринок товарів, 

робіт, послуг на основі: 

наукових досліджень; 

статистики проблем і перспектив розвитку вітчизняних підприємств; 

дозвільної системи держави; 

скарг, пропозицій громадян, громадської активності. 

Етап 2. Управління активної співпраці науковців, бізнесменів, 

громадськості та державних службовців, які зобов’язані діяти на підставі, в 



52 
 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України. 

Співпраця сприятиме розвитку та активізації соціальної відповідальності. 

Стратегія партнерства можлива на основі прозорості, відкритості у досягненні 

чітко визначеної мети досягнення позитивних результатів.  

Важливим є те, що стратегія такої співпраці – це нові можливості, нові 

цікаві креативні рішення на принципі рівноправності, що базуються на 

застосуванні таких основних ресурсах, як: 

науковці можуть запропонувати інтелектуальні, інноваційні підходи та 

експертні висновки 

бізнес може запропонувати фінансові ресурси; 

державна служба – адмінресурси, правові, соціальні; 

громадськість – інформаційні ресурси. 

Зазначимо, що розподіл ресурсів є умовним, і кожен партнер може 

доповнити ресурсну базу задля вирішення відповідного  питання. Задля  блага 

всього суспільства стратегія партнерства  повинна базуватись  на відносинах 

«суб’єкт - суб’єкт». 

Етап 3. Стратегія регулювання за результатами співпраці «наука – бізнес 

–державна служба – громадськість». 

Стратегія на даному етапі передбачатиме гнучкість прийняття важливого 

рішення для вирішення проблеми. Адже кожна сторона забезпечуватиме 

самоконтроль і контроль всього процесу від обговорення проблеми – прийняття 

рішення – вирішення проблеми. 

Отже, підсумовуючи узагальнену модель співпраці  «наука – бізнес –

державна служба – громадськість» зазначимо про актуальність, доцільність у 

подальшій розробці та реалізації з метою забезпечення конкурентних переваг 

вітчизняних підприємств та збереження культурних надбань для майбутніх 

поколінь України. 

____________________________________________________________________ 
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УДК 347.6                                                                                          Юридичні науки 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ БІОЛОГІЧНИХ БАТЬКІВ ЯК 

СТОРОНИ ДОГОВОРУ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

Ткач О. Р., 

студентка ІІ курсу магістратури 

 юридичного факультету 

Київського університету права  

Національної академії наук України 

м. Київ, Україна 

Актуальність обраної теми полягає у тому, що на сьогоднішній час 

відносини пов'язані з сурогатним материнством (СГ) набувають все більшого 

поширення серед населення.  І хоча на законодавчому рівні у Сімейному 

кодексі України (СК України) та ряді нормативних актів даний метод 

передбачений, але єдиної законодавчої бази щодо регулювання даних відносин 

поки що не створено.  

Питанням СГ присвячено праці багатьох науковців, таких як Н. А. 

Аблятіпова, С. Б. Булецька, В. В. Ватрас, В. І. Верес, Х. І. Вонсович, Н. М. 

Басай, А.П. Головащук, Ф. В. Дахно, Н. М. Квінт, А. С. Коломієць, Ю. В. 

Коренга, Р.А.Майданик, Я. Р. Марко, О. В. Оніщенко, О. В. Розгон, Ю. Ю. 

Таланов та інші, а також зарубіжні вчені Л. К. Айвар, Н. С. Байбороша, Г. В. 

Богданова, Т.Е. Борисова, І.А. Дикова, Е.С. Митрякова, А.А. Пестрикова, Ю.А. 

Чернишева тощо.  

Варто зазначити, що в різних державах питання СГ вирішується по-

різному: в деяких країнах воно заборонене законом (Італія, Німеччина, 

Франція, Швейцарія, Австрія, Іспанія, Португалія, Болгарія, Туреччина тощо); в 

інших — відсутня заборона, проте і відсутня його правова регламентація 

(Бельгія, Ірландія); країни, у яких цей метод дозволений, але заборонені 

комерційні договори (Вірджинія, Нью-Гемпшир (США)); держави, в яких СГ 

дозволено (Україна, Великобританія, США, Бразилія, Аргентина, Ізраїль, Ру-

мунія, Росія тощо) [1, с.35]. 
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Не дивлячись на те, що в Україні СГ закріплено на законодавчому рівні та 

проводиться понад 10 років, але й досі немає визначення поняття біологічних 

батьків та їх правового статусу. Проте в законодавстві визначається ряд вимог 

до осіб, які можуть бути стороною договору СГ. Отже, такими вимогами є: 

1. Стороною договору може бути лише подружжя. Так, згідно з ч. 2 ст. 

123 СК України у разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, 

зачатого подружжям (чоловіком та жінкою) в результаті застосування ДРТ, 

батьками дитини є подружжя [2].  

Однією з умов, яка діє в більшості держав, є приналежність майбутньої 

подружньої пари до різної статі. В зв'язку з легалізацією одностатевих шлюбів і 

союзів в ряді країн, у одностатевих пар з'явилася можливість реалізації 

програми СГ. У таких країнах, як Данія, Норвегія, Швеція, Голландія були 

прийняті спеціальні акти, які легалізують так звані "партнерства" осіб однієї 

статі. Вони хоч і тягнуть за собою цілий комплекс правових наслідків шлюбу, 

але не мають на меті визнання за такими парами батьківських прав. Так, 

відповідно до шведського закону від 1994 р. зареєстровані одностатеві пари не 

можуть мати в спільному вихованні дитину, не можуть разом усиновити дитину 

та не мають доступу до медичних процедур зі штучного запліднення [1, с.21].  

Залишається неврегульованим питання, чи  може брати участь у програмі 

СГ самотні жінка чи чоловік, а також пари, які не перебувають у шлюбі. Проект 

Закону України "Про допоміжне материнство" від 17.06.2011 № 8703 містив 

визначення замовників ДРТ методом СГ. Відповідно до ст. 1 ними можуть бути 

подружжя або один із подружжя, чоловік та жінка, що не перебувають у шлюбі, 

самотні чоловік або жінка, що звернулися, або яких було направлено за 

медичними показаннями до лікувального закладу за медичною допомогою з 

питань безпліддя з метою застосування ДРТ методом допоміжного материнства 

[3]. Можливість участі у програмі СГ одинокими особами та парами, які не 

перебувають у шлюбі передбачено в ст. 10 Закону про СГ штату Іллінойс 

(США) [4], а також ст. 11 аналогічного закону штату Невада (США). В 

останньому зазначається, що майбутній батько/матір — це особа, яка перебуває 
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або не перебуває в шлюбі та виявляє намір стати законним батьком/матір'ю 

дитини, народженої в результаті допоміжної репродукції [5]. 

Тому, підсумовуючи вищесказане, ми вважаємо, що факт реєстрації 

шлюбу не може бути правомірним обмеженням права на використання 

репродуктивних прав у разі безпліддя. Ми переконані, що на законодавчому 

рівні необхідно закріпити право одиноких жінок та чоловіків брати участь у 

програмі СГ, а також закріпити положення про те, що для пар, які перебувають 

у фактичних шлюбних відносинах, будуть застосовуватися ті ж правила, що і 

для осіб, які перебувають у шлюбі, що зареєстрований в передбаченому 

законом порядку. 

2. Наявність медичних показань до сурогатного материнства. Такі 

медичні показання передбачені в п. 6.2 Порядку застосування ДРТ в Україні 

затверджені наказом МОЗ України від 09.09.2013 р. №787 [6]. Такий підхід 

законодавця до визначення кола осіб, які можуть брати участь у програмі СГ є 

виправданим, оскільки закріплені вимоги передусім для того, щоб запобігти 

випадкам, коли здорове подружжя винаймає сурогатну матір через небажання 

проходити всі тяжби вагітності та народження дитини. Це можна пояснити тим, 

що репродуктивна технологія має на меті боротьбу з безпліддям жінок, а не 

бути комерційною забаганкою заможних людей. 

3. Подружжя (або один з майбутніх батьків), в інтересах якого 

здійснюється СГ, повинно (повинен) мати генетичний зв’язок з дитиною. При 

цьому законодавство також зазначає, що сурогатна мати не повинна мати 

безпосередній генетичний зв’язок з дитиною. Дозволяється виношування 

вагітності близькими родичами майбутніх батьків (мати, сестра, двоюрідна 

сестра тощо) [6]. 

4. Окрім медичних критеріїв, на нашу думку, на законодавчому рівні 

потрібно закріпити і певні соціальні критерії, яким повинні відповідати 

майбутні батьки дитини. Зокрема, майбутнім батьком/матір'ю може бути 

дієздатна особа віком не молодша 21 року. Доцільно передбачити вимоги, 



56 
 

аналогічні тим, що встановлені для осіб, які не можуть бути усиновлювачами 

відповідно до ст. 211 СК України. Ними є: 

1. обмежено дієздатна або недієздатна особа; 

2. особа, позбавлена батьківських прав, якщо ці права не були 

поновлені; 

3. були стороною договору СГ, але договір розірвано з їхньої вини; 

4. були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними 

батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було 

скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи 

діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини; 

5. перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи 

наркологічному диспансері; 

6. зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами; 

7. не мають постійного місця проживання та постійного заробітку 

(доходу); 

8. страждають на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ України; 

9. були засуджені за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та 

гідності, статевої свободи та статевої недоторканності особи, проти громадської 

безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, 

передбачені ст.ст. 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 КК 

України, або мають непогашену чи незняту в установленому законом порядку 

судимість за вчинення інших злочинів; 

10. за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду;  

11. є особами без громадянства [2]. 

Негативним аспектом національного законодавства є відсутність правової 

регламентації прав та обов'язків майбутніх батьків як сторони договору СГ. 

Тому це питання повинно повною мірою вирішуватися між сторонами у 

договорі. Зокрема, майбутні батьки-замовники мають право на:  
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3. вибір медичного закладу, що має право діяльності з надання послуг 

з використанням ДРТ;  

4. отримання інформації щодо своїх прав, обов’язків та стану власного 

репродуктивного здоров’я;  

5. отримання інформації щодо сутності СГ, про медичні та правові 

аспекти такої процедури та її наслідків; 

6. на вільний вибір сурогатної матері; 

7. отримання інформації щодо даних медико-генетичного обстеження 

сурогатної матері, її вік, національність, психічний стан;  

8. інформування про стан здоров’я плоду і сурогатної матері під час 

вагітності;  

9. право на таємницю відомостей, пов’язаних із застосуванням цього 

методу ДРТ;  

10. відшкодування витрат у випадку невиконання сурогатною матір’ю 

умов договору; 

11. усю сукупність батьківських прав щодо дитини, народженої 

сурогатною матір’ю. При цьому, за українським законодавством після 

народження дитини генетичні батьки автоматично набувають усю сукупність 

батьківських прав на дитину. Таке ж положення передбачено і в деяких штатах 

США (Невада, Іллінойс).  У Каліфорнії дещо інше регламентовано дане 

питання. Відповідно до законодавства штату визнання батьківських прав та 

відносин між батьками та дітьми вирішується судом. Немає автоматичного 

права майбутніх батьків на дитину. Перед народженням дитини до суду 

повинен бути поданий позов, разом з копією договору про СГ. Суд визначає, чи 

відбулися якісь порушення закону під час укладання договору та періоду 

вагітності, та вирішує питання по суті. Своїм рішенням суд припиняє 

батьківські права сурогатної матері та її чоловіка [7, с.43]. 

У договорі сторони можуть передбачені інші додаткові права, окрім 

вказаних вище, наприклад, право замовників бути присутнім на пологах та ін. 
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Розглядаючи питання стосовно обов'язків батьків-замовників, перш за все 

слід зазначити, що у випадку застосування ДРТ методом СГ повинна бути 

інформована добровільна згода на використання цього методу подолання 

безпліддя. Така згода повинна бути оформлена письмово. 

У договорі сурогатного материнства також необхідно зазначити наступні 

обов'язки майбутніх батьків: 

1)  надавати всю інформацію, яка необхідна для здійснення програми СГ;  

2) компенсувати витрати на медичне обслуговування, втрати заробітної 

плати сурогатної матері та інші дії встановлені договором; 

3) відшкодувати моральні витрати сурогатної матері, пов’язані з 

використанням програми СГ, в обсязі, передбаченому договором;  

4) зберігати в таємниці всю інформацію щодо особи сурогатної матері;  

5) після народження дитини виплатити грошову компенсацію за умови 

комерційного СГ у строки, розміри і порядку, передбаченому договором; 

6) прийняти дитину, народжену сурогатною матір'ю та зареєструвати її у 

встановленому законом порядку. Відповідно до п. 6.9 Порядку про 

застосування ДРТ в Україні у разі народження дитини жінкою, якій в організм 

було перенесено ембріон людини, зачатий подружжям у результаті 

застосування ДРТ, державна реєстрація народження дитини проводиться за 

заявою подружжя, яке дало згоду на таке перенесення. У цьому разі одночасно 

з документом, що підтверджує факт народження дитини цією жінкою, 

подається заява про її згоду на запис подружжя батьками дитини, справжність 

підпису на якій має бути нотаріально засвідчена, а також довідка про генетичну 

спорідненість батьків (матері чи батька) з плодом [6]. Таке ж положення 

містить в Правилах державної реєстрації актів цивільного стану України від 18 

жовтня 2000 р. № 52/5 [8] а також в Роз’ясненні Мін'юсту України від 11 травня 

2012 р. "Визначення походження дитини від батьків при державній реєстрації 

народження" [9].  

Проте в такі ситуації може виникати ряд проблем, зокрема яким чином 

здійснювати реєстрацію, коли сурогатна матір не зможе дати своєї згоди, 
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наприклад через смерть при пологах або надзвичайно важкий стан здоров’я 

після пологів. В українських реаліях можливим будуть кілька способів для 

забезпечення своєчасної реєстрації народження дитини: 

— повна відмова від оформлення заяви сурогатної матері про згоду на 

запис подружжя батьками; 

— оформлення такої заяви до пологів; 

— чітке визначення особливостей реєстрації народження дитини у 

випадку смерті сурогатної матері або важкого стану здоров’я після пологів 

(наприклад, заміна заяви копією договору про виношування дитини) [10]. 

7) обов'язок батьків утримувати дитину народжену за допомогою методу 

СГ. Такий обов'язок встановлений в законодавстві більшості штатів США 

(зокрема, в Каліфорнії та Неваді) [5; 11]. 

8) одне з положень, яке необхідно передбачити в договорі, на підставі 

зарубіжного досвіду, є обов'язок наймання незалежних адвокатів, які будуть 

представляти як майбутніх батьків, так і сурогатну матір та консультувати з 

усіх питань, що стосуються СГ та договору. Сторони повинні підписати 

письмове свідчення про те, що вони отримали інформацію про правові, 

фінансові та договірні права, штрафи, обов’язки та наслідки за договором СГ.  

Отже, хоча в Україні існують певні нормативно-правові акти, які 

регулюються питання СГ, все ж відсутність в законодавстві поняття 

біологічних батьків-замовників та їх правого статусу не дає змоги повною 

мірою захистити права та інтереси цієї сторони. Таким чином, на підставі 

вищесказаного, пропонуємо закріпити на законодавчому рівні таке визначення 

замовників: "Майбутні батько/мати (замовники) — подружжя або один з 

подружжя, чоловік та жінка, які не перебувають у шлюбі, самотні 

чоловік/жінка, які за медичними показаннями звернулися до ліцензованого 

закладу охорони здоров'я з метою застосування ДРТ методом сурогатного 

материнства  на підставі укладеного та нотаріально посвідченого договору з 

сурогатною матір'ю".  
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ЕЛЕКТРОННЕ СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІ ЯК ВИМОГА 

СУЧАСНОСТІ 
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Студентка ННІЗДН 

Національної академії внутрішніх справ 

м. Київ, Україна 

Україна, як і весь світ, стрімко рухається вперед у напрямі побудови 

нового інформаційного суспільства. Суспільства, однією з ознак якого є 

переведення максимальної кількості комунікацій звичайної життєдіяльності 

людини в електронну, інформаційну, форму. Однією з таких сфер є 

судочинство. З кожним роком ми спостерігаємо сталу тенденцію до 

нововведень в законодавстві, не став винятком і прийдешній рік. Новий рік – 

нові зміни. Так, однією з найважливіших реформ стала судова, а її головним 

здобутком – запровадження електронного судочинства в Україні. 

Почну з того,що ідея інформатизації всіх сфер суспільного життя, 

включаючи судочинство, була запроваджена ще Законом України «Про основні 

засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 9 

січня 2007 р. № 537‑V [1]. Розбудову інформаційного суспільства в Україні та 

впровадження новітніх технологій в усі сфери суспільного життя і в діяльність 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування було 

проголошено одним із стратегічних пріоритетів державної політики України. В 

подальшому, в 2012 році була розроблена Концепція «Електронний суд» 
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Державним підприємством «Інформаційні судові системи» [2] з метою 

розвитку положень Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 7 

липня 2010 р. № 2453‑VІ [3], «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 

2005 р. № 3262‑І V [4], «Про Національну програму інформатизації» від 4 

лютого 1998 р. № 74198‑ВР [5], а також Концепції галузевої програми 

інформатизації судів загальної юрисдикції, інших органів та установ судової 

системи [6] та Стратегічного плану розвитку судової влади в У країні на 2013–

2015 роки [7]. 

Власне, перші кроки до запровадження системи «Електронний суд» в 

Україні були здійснені згідно з наказом Державної судової адміністрації 

України від 31.05.2013 р. №72 «Про реалізацію проекту щодо обміну 

електронними документами між судом та учасниками судового процесу»[8]. 

Відповідно до цього наказу, з 2013 року в Україні діє система «Електронний 

суд», що забезпечує швидкий і зручний доступ громадян до інформації про 

перебіг судової справи, час і місце її розгляду, обмін процесуальними 

документами між судом та учасниками процесу із застосуванням електронного 

цифрового підпису. Окрім цього, з 03.04.2017 року Державною судовою 

адміністрацією України було запроваджено дослідну експлуатацію підсистеми 

«Електронний суд» в 7 пілотних судах (Апеляційний суд Одеської області; 

Київський районний суд міста Одеси; Одеський апеляційний господарський 

суд; Господарський суд Одеської області; Київський апеляційний 

адміністративний суд; Вінницький апеляційний адміністративний суд; 

Вінницький окружний адміністративний суд). 

 Вищезазначене дає підстави говорити про реальні дії на шляху 

інформатизації сфери судочинства в Україні. Проте, найбільш вагомим сьогодні 

є Закон України №2147 -VIII від 03.10.2017 р. «Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 

кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів»[9], що вступив у дію 15 грудня 2017 року. Саме цей Закон 

дає початок роботи електронного суду в Україні. Його головною новелою є 
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створення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, що має 

забезпечити обмін документами в електронній формі між судами, між судом та 

учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу. Також 

встановлено, що суд буде проводити розгляд справи в електронній формі з 

можливістю використання електронних доказів. Прикінцеві й перехідні 

положення закону визначають, що переведення судочинства в режим 

електронного правосуддя відбуватиметься поступово, а обов’язок щодо його 

реалізації покладено на ДСА України. Додам, що наказом Державної судової 

адміністрації України від 22.12.2017 №1126 затверджено План заходів щодо 

реалізації ДСА України Закону №2147-VIII. В свою чергу, ДСА розробляє 

проект Положення про  ЄСІТС для затвердження Вищою радою правосуддя.  

Отож, низка інноваційних положень свідчить про спрямованість 

спрощення доступу до правосуддя, пришвидшення судового процесу та 

приведення його у відповідність до європейських стандартів. Не можливо не 

погодитись з думкою Неллі Голубєвої стосовно того, що впровадження ІТ-

технологій у судовій системі – це не данина моді, а необхідність і вимога 

сьогодення, це однин зі шляхів прозорої діяльності суду та забезпечення 

доступності до судочинства. Саме ці технології допомагають наблизити суд до 

громадянина [10]. 

Однак, поряд з позитивними зрушеннями, існують певні прогалини, що 

потребують вирішення для дієвого впровадження такої інновації. Водночас, не 

варто забувати, що запровадження електронного суду в Україні наразі 

перебуває, скажімо, на початковому етапі. Звісно, попереду ще чимало роботи 

для повноцінного втілення у життя цього проекту,але початок закладено. 

Відповідна законодавча база вже напрацьована, норми набули чинності. 

Питання щодо необхідного оснащення суддів наразі залишається актуальним та 

активно обговорюється суддівською спільнотою. Впевнена, що всі перепони 

вдасться подолати, невдовзі електронні новації остаточно замінять паперову 

рутину і суттєво полегшать звернення громадян до суду, з одного боку, та 
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зроблять діяльність судів менш корумпованою і більш ефективною – з другого, 

а українське судочинство в цілому крокуватиме в одну ногу з часом. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ С. І. КИСЕЛЬОВА НА ПОСАДІ ГУБЕРНСЬКОГО 

СТАРОСТИ ПОДІЛЛЯ (1918 Р.) 

Бита О.А., 

вчитель історії  

Хмельницького навчально-виховного комплексу №4 

м. Хмельницький, Україна 

Поліщук В.В., 

вчитель історії  

Хмельницького навчально-виховного комплексу №4 

м. Хмельницький, Україна 

Новітня історія України багата на яскравих політичних діячів. Але у 

дослідженнях пріоритет віддано висвітленню діяльності лідерів 

загальноукраїнського масштабу. Однак, наукова системність вимагає вивчення 

всього комплексу політичної активності представників українських регіонів. Це 

в повній мірі стосується Поділля і такого його діяча періоду Української 

революції (1917-1921 рр.) як Сергій Іванович Кисельов (1877-1937 рр.) - 

губернський староста Поділля періоду Гетьманату. [1] 

Гетьман П. Скоропадський вважав створення дієздатної влади й 

відновлення правопорядку одним з основних  напрямів  внутрішньополітичної 

стабілізації. Головна роль у створенні сильної влади на місцях відводилася 

губернським старостам. На цю посаду в Подільській губернії 13 травня 1918 р. 

було призначено Сергія Івановича Кисельова (1877-1937 рр.). Він був за 

освітою юристом, мав досвід управлінської діяльності, здобутий в судових 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2147-19
http://rsu.gov.ua/ua/news/elektronnij-sud-vcimosa-u-persih
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органах Російської імперії на Поділлі (1901-1907 рр.), під час керівництва 

Проскурівською земською управою (1910-1917 рр.) та на посаді 

Проскурівського повітового комісара (1917-1918 рр.). За соціальним станом С. 

І. Кисельов був службовцем.  [3] 

Сергій Іванович Кисельов народився 13 вересня 1877 р. у с. Чорний 

Острів Проскурівського повіту Подільської губернії. Його батьки – Іван 

Петрович Кисельов і Олександра Іванівна (донька колежського радника І. 

Євтушевського) створили велику багатодітну родину. Про батька С. Кисельова 

відомо, що його родина походила з купців, він був київським спадковим 

Почесним громадянином, служив землеміром при Проскурівсько-

Летичівському з’їзді мирових посередників, володів маєтком «Смолянка» (148 

десятин землі) поблизу м. Чорний Острів [14, арк. 12]. Не відомо, чи був його 

родичем тодішній власник маєтку (282 десятини землі) в с. Верхівці 

Проскурівського повіту Андрій Петрович Кисельов, який 1891 р. допоміг 

збудувати в селі церкву великомучениці Параскеви, 1904 р. був членом 

Проскурівсько-Летичівського сільськогосподарського товариства. Не відомо у 

кого І. П. Кисельов придбав землі свого маєтку. Маєток в Чорному Острові 

належав 1903 р. графині Катерині Леонідівні Ігнат’євій, 1905-1911 рр. – родині 

князів Волконських. За національністю Кисельови були росіянами. Водночас, 

сам С. Кисельов володів українською мовою.  

Очевидно навчання С. Кисельов розпочав у Чорному Острові (в 

початковій школі або вдома), у 1889-1897 рр. вчився у ІІ Кишинівській (за 

іншими даними у Київській) гімназії. Наслідуючи приклад старшого брата, у 

1897-1901 рр. С. Кисельов навчався на юридичному факультеті 

Імператорського університету Св. Володимира у Києві. 20 вересня 1901 р. він 

був направлений «молодшим кандидатом на посади» по судовому відомству у 

Кишинівський окружний суд. З 19 листопада 1901 р. він працював у І 

Цивільному відділені суду. Наказом голови Одеської судової палати від 28 

лютого 1902 р. С. Кисельов був переведений у розпорядження голови 

Проскурівського з’їзду мирових суддів. [1] 
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В період Української революції, за часів Гетьманату, процес 

налагодження адміністративного апарату на Поділлі відбувався повільно. С. 

Кисельов приступив до обов’язків губернського старости 19 травня 1918 р. , 

майже за три тижні після проголошення гетьманату. Він констатував основні 

проблеми нової адміністрації: перебування на своїх посадах багатьох повітових 

комісарів Центральної Ради; наявність значної кількості зброї у сільського 

населення, яке може чинити опір розпорядженням влади; відсутність у влади 

достатніх збройних сил, оскільки охоронні сотні, під командуванням повітових 

комендантів лівих поглядів були ненадійними; відкрита протиурядова агітація; 

бездіяльність міліції; недостатня кількість австро-угорських частин. Відтак 

губернський староста вважав, що для встановлення порядку в краї потрібно: 

якнайшвидше призначити повітових старост, замінити повітових комендантів 

авторитетними, незаполітизованими офіцерами; роззброїти та розпустити 

охоронні сотні, а потім набрати нові з надійних хліборобів та офіцерів; надати 

губернському старості право призначати начальників міліції; відпустити 

кредити на створення відділів розшуку політичних противників Української 

держави; провести вибори сільських та волосних посадових осіб, які б в 

адміністративному відношенні підлягали повітовим старостам; посилити 

особовий склад австро-угорських військ у краї; збільшити штати державних 

чиновників і підвищити їх оклади до прожиткового рівня; надати кошти для 

створення та підтримання діяльності зазначеної адміністративно-примусової 

системи. [5] 

Важливе завдання у відновлені правопорядку влада поклала на нову 

силову структуру. 18 травня 1918 р. було ліквідовано міліцію та утворено 

Державну варту. Варта була виведена з-під контролю органів самоврядування й 

підпорядкована старостам. Фінансування варти покладалося на державний 

бюджет. На Поділлі налагодженням роботи нового правоохоронного органу 

безпосередньо займався С. І. Кисельов. Зокрема, 9 червня 1918 р. С. І. Кисельов 

застерігав повітових старост, що у варті повинні працювати тільки, безумовно, 

чесні, виховані, тактовні, енергійні, ретельні професіонали. З метою 
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забезпечення професіоналізму, на керівні посади у варті запрошували осіб з 

відповідним досвідом роботи у Російській імперії (до 60% офіцерів варти 

служили жандармами до 1917 р.). Інспектором варти на Поділлі міністерство 

внутрішніх справ призначило М. В. Потатуєва. Були призначені начальники 

варти міст (Балта, Вінниця, Кам’янець, Проскурів, Могилів-Подільський) і 12-

ти повітів. Важливим питанням було джерело фінансування варти. Так 8 червня 

1918 р. у зверненні до повітових старост C. І. Кисельов радив їм прохати у 

поміщиків фінансової підтримки на збільшення варти, «яка повинна 

представляти дуже поважну силу, розгнуздане село рахувалося з нею». 17 

червня 1918 р. С. І. Кисельов просив міські управи фінансової допомоги в 

організації варти. Загалом формування підрозділів Державної варти на Поділлі 

було завершено у червні 1918 р. Вони налічували близько 3, 5 тис. осіб, а в усій 

Українській державі - бл. 60 тис. осіб. [3] 

Водночас, з метою піднесення авторитету влади, 20 червня 1918 р. С. 

Кисельов у листі до єпископа Подільського і Брацлавського Пімена 

запропонував йому оголосити звернення церкви до народу про підтримку 

гетьмана. [5] 

С. І. Кисельов був людиною ліберальних поглядів. Він прагнув 

спрямувати процес відновлення правопорядку у межі закону. [3] 

В цей період в аграрній сфері було відновлено приватну власність, але не 

ринкові методи господарювання. Примусового характеру набув навіть збір 

врожаю на полях поміщиків. 24 липня С. Кисельов видав постанову, що всі 

роботи на полях землевласників покладаються на громади сіл, де раніше 

грабували маєтки. Передбачалася грошова або натуральна оплата праці селян. 

Реалізацію цієї постанови забезпечували спеціальні загони австрійців, 

підрозділи Державної варти або комендантські сотні. Одним з наслідків цього 

було загострення продовольчої проблеми. Постановою губернського старости 

Поділля у липні 1918р. передбачалося створення комісій з боротьби із 

спекуляцією продуктами харчування і предметами першої необхідності. [5] 
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Також 1 червня 1918 р. С. І. Кисельов наказав подолянам здати 

вогнепальну зброю. Водночас обмежувалися громадянські права. 16 червня 

1918 р. С. І. Кисельов заборонив будь-які збори громадян без дозволу старост. 

Однак селяни, невдоволені політикою влади, зокрема, відновленням 

поміщицького землеволодіння, ігнорували її розпорядження. Це викликало 

застосування заходів примусового характеру. 18 червня 1918 р. С. І. Кисельов 

наказав повітовим старостам обеззброювати селян при допомозі австро-

угорських військових загонів, не спиняючись перед застосуванням збройного 

примусу, включаючи обстріли сіл. Звернення за допомогою до австро-угорців 

було викликано тим, що чисельність варти на Поділлі (бл. 3, 5 тис. осіб) була 

недостатньою для відновлення правопорядку у краї з населенням 4 млн. осіб. 

Урядовці Поділля разом із загонами австро-угорців з конфіскаційною метою 

здійснювали по селах рейди. Вони часто набували характеру карних 

експедицій, які накладали на селян за нездану зброю та неповернуте 

поміщицьке майно позасудові примусові санкції, а найчастіше - контрибуції, 

здійснювали екзекуції (тілесні покарання), арешти й розстріли непокірних. 

Часто такі карні експедиції організовували самі поміщики. Все це відвертало 

селянство від влади. С. І. Кисельов заборонив здійснювати відновлення 

поміщицької власності за допомогою карних експедицій, і наголосив на 

необхідності відновити приватну власність правовим шляхом і за допомогою 

«земельно-ліквідаційних комісій» (27 липня 1918 р.) та мирових посередників 

(17 вересня 1918 р.). Але результату це не дало. Негативне ставлення селян до 

влади проявлялося у поширенні агітації, розвитку повстанського руху. Це 

змусило уряд розширити повноваження старост до поліцейсько-політичних 

функцій. За ініціативною С. І. Кисельова, яку підтримали інші старости, у 

складі варти 29 червня 1917 р. було створено губернські освідомчі відділи (19 

осіб), основна функція яких полягала у боротьбі із державними злочинами. 

Начальником цього відділу на Поділлі було призначено П. О. Ніколіна. 

Державна варта успішно боролася з кримінальними елементами, відновлювала 

приватну власність поміщиків, обеззброювала селян, арештовувала агітаторів 
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та інших правопорушників. Зокрема, 1 січня 1918 р. у в’язницях Поділля 

утримувалося 518 в’язнів, а 1 липня 1918 р. - 945, 4 листопада 1918 р. - 1789 

осіб. Зокрема, на Поділлі у червні-листопаді 1918 р. варта арештувала 608 

антиурядових агітаторів. 

Важливим завданням варти була боротьба з повстанським рухом, який 

організовували політичні противники гетьмана - українські соціал-демократи, 

есери, більшовики. Підрозділи варти разом з австро-угорцями знешкоджували 

повстанські загони. Окремим успіхом Державної варти на Поділлі у боротьбі з 

повстанським рухом була ліквідація промонархістської російської організації 

«Общество красной точки» (літо 1918 р.). У діяльності варти були й недоліки, 

зокрема, прояви корупції. У силових структурах були поширені анархістські 

настрої. Зокрема, у повстанні в Могилів-Подільському повіті взяв участь 

комендант А. Вовк. 3 вересня 1918 р. С. І. Кисельова наказав обеззброїти 

Літинську охоронну сотню, що готувалася до повстання. 

Восени 1918 р. на Поділлі було відновлено лише відносний 

правопорядок. У зв’язку з цим С. І. Кисельов продовжив втілення заходів 

забезпечення правопорядку. 4 вересня 1918 р. він пропонував повітовим 

старостам організувати лояльну частину населення в гуртки «задля 

недопущення у села повстанців та агітаторів». Прагнучи контролювати 

пересування противників режиму, 17 жовтня 1918 р. губернський староста 

наказував «всім домовласникам і господарям квартир, господарям готелів і 

мебльованих кімнат» протягом 48 годин завести домові книги і адресні листки 

про тих, хто прибував, і тих, хто виїжджає. Усвідомлюючи недоліки Державної 

варти, її недостатню чисельність, 18 жовтня 1918 р. С. І. Кисельов пропонував 

повітовим старостам створювати добровільні загони з «свідомих хліборобів та 

інтелігенції», які мали допомагати варті. [3] 

С. Кисельов прагнув впливати на розвиток культурних процесів у краї. 

Так 26 липня 1918 р. він звернувся до міністра освіти з проханням вжити 

заходів щодо звільнення австрійськими й українськими підрозділами шкільних 

приміщень з метою їх підготовки до нового навчального року. У відповідь на 
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звернення голови Подільського земства В. Приходька, губернський староста в 

обіжнику від 24 серпня 1918 р. повітовим старостам вимагав, щоб вони не 

заважали роботі «Просвіт». Процедура скликання зборів «Просвіт» була 

врегульована С. Кисельовим 10 вересня 1918р. За декілька днів до скликання 

зборів, постановки вистави чи інших заходів «Просвіти» були зобов’язані 

повідомити старосту або начальника Державної варти, щоб вони могли на ці 

заходи «Просвіт» направити службовця варти.  Однак уряд не зміг поліпшити 

матеріального становища інтелігенції, припинити переслідування окремих її 

представників проросійськими місцевими службовцями, зокрема, ліквідувати 

перешкоди у діяльності «Просвіт». Це зумовило опозиційність освіченого 

прошарку населення гетьманській владі. 

28 жовтня 1918 р. Австро-Угорщина оголосила про свій намір укласти 

перемир’я з Антантою. Незабаром в імперії почалася революція. Її наслідки 

проявилися у деморалізації австро-угорських військ в Україні, втрати ними 

дисципліни. На початку листопада 1918 р. вони почали повертатися на 

батьківщину, здійснюючи при цьому погроми поміщицьких маєтків, 

українських в’язниць, обмінюючи селянам зброю за продукти. Це призвело до 

виникнення стихійних правопорушень у Балтському, Вінницькому, 

Летичівському, Могилів-Подільському, Ямпільському повітах губернії. 

Українські органи влади не були пасивними спостерігачами безчинств 

підрозділів австро-угорського війська. С. Кисельов наказав повітовим 

старостам обеззброювати ті їх частини, які порушували правопорядок. 

Українські військові роззброїли окупаційні частини у Вінниці, припинили 

вчинені ними грабування у Жмеринці та Кам’янці-Подільському. Державна 

варта активно арештовувала правопорушників, станом на 4 листопада 1918 р. у 

в’язницях губернії перебувало 1789 осіб. 5 листопада 1918 р. губернський 

староста знову запропонував повітовим старостам на допомогу Державній варті 

створити охоронні загони з інтелігенції і тепер - з колишніх офіцерів. [5] 
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Ці заходи дали можливість припинити це свавілля, але попередити 

падіння гетьманської влади на Поділлі не вдалося. Причиною цього був перехід 

на бік Директорії УНР командира 2-го Подільського корпусу П. Єрошевича.  

Отже, у травні-листопаді 1918 р., за часів існування Української держави 

гетьмана Скоропадського, на Поділлі було відновлено відносний правопорядок. 

Професіонал і прагматик, С. І. Кисельов застосовував системний підхід у 

стабілізації суспільно-політичної ситуації, поєднуючи при цьому правові та 

силові методи. Причини падіння гетьманської влади на Поділлі мали 

загальноукраїнський характер. Гетьманат не зміг комплексно підійти до 

питання відновлення правопорядку, не здійснив аграрну реформу і 

консолідацію української еліти. Це «забезпечило» Директорію УНР соціальною 

базою і сприяло падінню влади П. Скоропадського. Сам С. І. Кисельов був 

змушений 20 листопада 1918 р. передати у Кам’янці-Подільському службові 

справи представнику Директорії УНР Г. Степурі. [3] 

 Після цього С. Кисельов виїхав до Проскурова, де невдовзі був 

заарештований за наказом отамана Біденка і ув’язнений у Проскурівській 

в’язниці. [5] 

Кисельов вийшов на волю лише після захоплення Проскурова Червоною 

армією 6 квітня 1919 р. Як здібний фахівець і організатор він був призначений 

новою владою членом колегії повітового продовольчого комітету. Крім того, за 

спогадами І. Розгіна, С. Кисельов у 1919 р. був головою Проскурова (за даними 

С. Єсюніна, головою Проскурова у 1917-1920 рр. був М.В. Сікора [4]). і 

очолював місцевий осередок Червоного Хреста. У 1920-1930-х рр. він був 

діячем львівської «Просвіти», депутатом польського парламенту (віце-

маршалком сейму), засновником УНДО. 

Загалом, проскурівський період в житті і діяльності С. Кисельова відіграв 

важливу роль в його становленні як службовця судового відомства, земця, діяча 

Червоного хреста, зрештою – професіонала-управлінця. Професійна діяльність 

Кисельова на чолі земства Проскурівщини у 1912-1917 рр. сприяла підтримці 

розвитку інфраструктури, економіки і культури краю. [1] 
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Наприкінці 1990-х – початку ХХІ ст. діяльність земельної громади в 

українському доколгоспному селі досліджували І.Є. Громенко, В.В. Анісімов, 

І.В. Кривко, В.В. Бойко. В.В. Калініченко намагається здійснити комплексне 

дослідження інституту земельної громади [3, с. 31–34]. 

Земельна громада, як поземельне об’єднання селянських господарств, 

брала активну участь землеробстві. Сільськогосподарські завдання земельної 

громади почасти покладалися на громаду державою, почасти визначалися 

самою громадою в її статуті [2, ст. 10, 48, 52, 59, 61, 62; 4, с. 9–11; 7, ф.27, оп.7, 

спр. 22, арк. 35–36].  

Системи землеробства змінювалися в залежності від розвитку 

продуктивних сил. Сучасні дослідники виділяють такі системи землеробства: 

примітивна (перелогова та підсічна), екстенсивна (трипільна, травопільна, 

зерново-трав’яна), інтенсивна (плодозмінна, паро-просапна, зерново-просапна, 

просапна) [1, с. 384]. 

Системи землеробства відрізняються одна від одної інтенсивністю 

використання земельних угідь, що проявляються в таких зовнішніх 

організаційних ознаках господарства як характер використання ріллі (пар, 

толока, переліг, посіви) і розподіл посівної площі між різними культурами 

(озимі та ярові зернові, просапні, сіяні трави тощо).  

В 1920-х рр. стало поширеним в земельних громадах Наддніпрянської 

України таке явище, як рябопілля. Рябопілля походить від різних систем 

землеробства, а тому його можна виокремити в окрему систему. В тих 

земельних громадах Степу, де зберігалися у великій кількості перелоги, а 

процес переходу до рябопілля не завершився, слід виділити перехідну від 

перелогової до рябопільної систему. Водночас, і при трипіллі, і при рябопіллі в 

земельних громадах сіяли просапні культури і трави, що витісняли толоку і 

зернові, реформуючи старі системи в напрямі поліпшеної просапної або 

травопільної систем землеробства. Тому пропонуємо, для аналізу еволюції 

систем землеробства в земельних громадах Наддніпрянської України в 1920-х 

роках, таку класифікацію: перехідну від перелогової до рябопільної систему; 
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рябопільну систему; парову трипільну систему; поліпшену просапну систему; 

поліпшену травопільну систему. 

Перехідна від перелогової до рябопільної системи землеробства 

характерна тим, що при ній не менше 10–15% ріллі була під багатолітніми 

перелогами, які або косили, або використовували як толоку. Решту ріллі 

щороку орали і засівали, зазвичай, зерновими культурами, до повного 

виснаження землі. Потім ділянку закидали, вона поступово заростала травою, а 

натомість розорювали переліг. 

При рябопіллі всю землю засівали без певного чергування культур. Але в 

такому чистому вигляді рябопілля в земельних громадах у 1920-х рр. майже не 

збереглося. Щоб підтримувати родючість ґрунту і мати пасовисько для худоби, 

земельні громади Наддніпрянської України все ж залишали до 15% ріллі під 

толокою. 

При паровій трипільній системі всю землю розорювали щороку, але 

частину земельні громади залишали під паром (толокою), а решту засівали. 

Згідно з класичним трипіллям треба було, щоб під паром мало перебувати не 

менше 1/3 ріллі. Але на практиці класичне трипілля в земельних громадах 

зустрічалося рідко. Зазвичай, селяни мали під паром 15–30% ріллі. У тих 

громадах, де пару було менше 15%, трипілля перетворювалося на рябопілля. 

Ознакою поліпшеної просапної або травопільної системи є наявність 

обов’язкового просапного або трав’яного клину в сівозміні (не менше 25% 

ріллі) [3, с. 206].  

У 1917–1930 рр. у Наддніпрянській Україні були виділені такі 

сільськогосподарські райони: І-а – Поліський правобережний паровий; І-б –

 Поліський правобережний рябопільний; ІІ – Поліський лівобережний паровий; 

ІІІ – Правобережний лісостеповий паровий; IV – Лівобережний лісостеповий 

паровий; V – Лівобережний лісостеповий рябопільний; VI – Степовий 

рябопільний; VII – Степовий перехідний від перелогового до рябопільного. 
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В районах І-а, ІІ, ІІІ, ІV переважала парова трипільна система рільництва. 

Станом на 1916 р., вона охоплювала 34% селянських земель у Наддніпрянській 

Україні [3, c. 208].  

Рябопільна система рільництва станом на 1916 р. охоплювала 40,3% 

селянських земель, передусім в районах І-б, V, VI [5, с. 9–10; 6, с. 160–261]. 

Перехідна від перелогового до рябопільного система охоплювала в 

1916 р. 25,7% площі селянських земель і переважала в земельних громадах 

Катеринославської губернії (VII район) [3, с. 208]. 

Попит на цукровий буряк, картоплю, коноплі, льон, хміль, продукти 

тваринництва в умовах ринкової економіки змушував селян ламати толоку та 

заводити просапні культури, сіяні трави. Так, у надрах трипілля і рябопілля 

з’явилися умови для появи нових поліпшених систем землеробства, поки що у 

вигляді елементів, а не панівної системи. Сіяні трави теж займали скромне 

місце в посівах й жодній громаді не перевищували 5% посівних площ, що 

означало зародковий стан травосіяння в селянських господарствах [13, с. 160–

261]. 

У 1916–1922 рр. в землеробстві в Наддніпрянської Україні сталися 

негативні зміни. Так, у сільськогосподарських районах І-а, ІІ, ІІІ, IV питома 

вага трипілля зросла з 34% у 1916 р. до 42% у 1922 р. [3, c. 209] Причиною 

такого стану став загальний занепад сільського господарства, викликаний 

громадянською війною та політикою «воєнного комунізму».  

У роки непу відродилися прогресивні тенденції. Площа, зайнята 

трипіллям, скорочувалася. Якщо в 1921–1922 рр. вона складала 42% 

сільськогосподарських площ земельних громад Наддніпрянської України, то в 

1926 р. – 38,4%. Трипілля в земельних громадах поступово замінювалося 

поліпшеною просапною системою, що охоплювала в 1929 р. 37% 

сільськогосподарських площ земельних громад [3, с. 210–211]. 

У 1920-х рр. в системах землеробства й агрокультури в земельних 

громадах Наддніпрянської України відбулися позитивні зміни. Відсталі 

системи землеробства поступово витіснялись поліпшеними системами.  
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Чорні, чисті пари, зайняті пари в земельних громадах у 1920-х рр. 

поступово витісняли відсталу толоку і зернове безпар’я. Громади збільшували 

площі злущеної стерні, розширювали оранку на зяб, угноювали все більше 

ріллі. Однак брак тягла, відставання землевпорядження, переділи землі 

(особливо в громадах з общинною формою землекористування), нестача 

насіння сіяних трав, проблеми з ринком збуту просапних культур помітно 

гальмували поширення інтенсивних передових методів агротехніки в земельних 

громадах. У заможних господарствах швидше застосовувалися передові 

технології агротехніки. Аналіз стану селянської агротехніки в 1920-х рр. 

свідчить, що радикально змінити існуючі системи землеробства, докорінно 

поліпшити агрокультуру в земельних громадах можна було лише за умов 

аграрної політики, спрямованої на підтримку селянства, комплексного 

вирішення проблеми землевлаштування, зокрема поширення громадських 

сівозмін, механізації сільського господарства; подолання кормової проблеми 

худоби та її переведення на стійлове утримання; створення стимулюючих умов 

для реалізації врожаю просапних культур; сприяння поширенню серед 

селянства передових методів агротехніки. Без реалізації таких заходів не можна 

було сподіватися на швидкі зміни в селянській агрокультурі, збільшення 

обсягів сільськогосподарського виробництва. Земельні громади мали потенціал 

щодо вирішення зазначених завдань. Але радянська влада не використала цей 

потенціал, й в 1930 р. земельні громади були ліквідовані. 
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