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В Україні та її регіонах сформо-
вано не зовсім висококваліфікова-
ний кадровий корпус працівників 
туристичних та готельно-ресто-
ранних підприємств. Світовий до-
свід свідчить, що для просування 
національного туристичного про-
дукту на зовнішньому ринку по-
трібна централізована діяльність у 
цьому напрямі за організаційної та 
фінансової підтримки держави. 
Адже окремо взята фірма чи асоці-
ація, підприємство або навіть клас-
тер не може широко масштабно 
рекламувати національний турис-
тичний продукт [1].

Відсутність українських пред-
ставництв туристичних підпри-
ємств за кордоном призводить до 
виникнення певного кола проблем, 
з якими стикаються українські ту-

роператори. Зокрема, більшість 
громадян зарубіжних країн до цьо-
го часу ототожнює Україну та Ро-
сію, внаслідок чого туристичні ре-
сурси України не беруться до ува-
ги, а Україна як туристична держа-
ва мало відома. Це підтверджує 
підготовлений СОТ прогноз, згід-
но з яким у десятку країн – лідерів 
туризму в 2020 р. увійдуть такі кра-
їни: Китай, США, Франція, Іспанія, 
Гонконг, Італія, Велика Британія, 
Мексика, Російська Федерація, 
Чеська Республіка.

Про Україну взагалі мова не йде, 
незважаючи на її потужний турис-
тичний потенціал. Не налагоджено 
розповсюдження інформації щодо 
інвестиційної туристичної прива-
бливості України. Це не сприяє 
збільшенню потоку туристів, які б 
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бажали відвідати нашу країну, та 
відповідно не дозволяє підвищити 
завантаження підприємств готель-
ного господарства. Планується роз-
ширити систему інформування 
щодо туристичних можливостей 
України через засоби Інтернету, те-
леканалами провідних туристичних 
систем. Важливим є державна під-
тримка участі вітчизняних туропе-
раторів у престижних міжнародних 
ярмарках, салонах та біржах [1].

Велику роль у конкурентоспро-
можності туристичного бізнесу ві-
діграє кадрова політика. Підготов-
ка кадрів для туристичних підпри-
ємств традиційно була пов’язана 
лише з підвищенням кваліфікації 
працюючих, що за відсутності ба-
зової освіти не вирішувало кадро-
вої проблеми. Чисельність праців-
ників туристичної галузі України 
становить близько 100 тис. чол., а з 
урахуванням інших галузей націо-
нального господарства (транспорт, 
торгівля, зв’язок тощо) туризм на-
дає роботу 1,8 – 2 млн. чол. [2].

Розвиток туристичних підпри-
ємств в Україні як фактор форму-
вання регіональної економіки обу-
мовлює необхідність створення га-
лузевої системи підготовки та під-
вищення кваліфікації туристичних 
кадрів, яка б виховувала фахівців, 
здатних в умовах конкуренції пра-
цювати індивідуально та продук-

тивно. Це далеко не повний перелік 
заходів, які сприяли динамічному 
розвитку туристичної індустрії, 
послідовному збільшенню обсягів 
надання послуг без залучення ко-
штів з державного бюджету. Крім 
того, незважаючи на соціально  – 
економічні труднощі останніх ро-
ків, туристична індустрія України 
стала тією галуззю, яка з року в рік 
стабільно нарощує обсяги вироб-
ництва туристичного продукту. За 
розрахунками, проведеними згідно 
з рекомендаціями СОТ, обсяг спо-
живання товарів і послуг турис-
тичної та інших галузей економіки, 
забезпечений внутрішніми та між-
народними туристичними потока-
ми, становив у 2018  р. близько 
35 млрд. гривень [3].

Конкурентна боротьба посилю-
ється, коли туристичні продукти 
туристичних підприємств недостат-
ньо диференційовані. Диференціа-
ція туристичного продукту має 
можливість урізноманітнювати 
конкурентну боротьбу через їх при-
мушування шукати нові шляхи під-
вищення якості туристичних по-
слуг. Конкурентна боротьба має 
тенденцію до посилення, коли вихід 
із ринку стає дорожчим, ніж продо-
вження конкуренції. Ці та інші фак-
тори і їх реальний прояв перекон-
ливо свідчать, що конкурентне се-
редовище на туристичному ринку 
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повинно бути предметом самостій-
ного вивчення і оцінки, а відносини 
між суб’єктами ринку, які склада-
ються в ході конкурентної боротьби 
і визначають інтенсивність конку-
ренції, є важливим напрямом діяль-
ності туристичної галузі.

Література
1. Марченко О.А. Трансформації та удоско-

налення регіональної структури турис-
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О.А.   Вишневська. За ред. І. Є. Верне-
ра. – Київ: Державна служба статисти-
ки України, 2019. – 611 с.

3. Marchenko Оksana, Marmul Larysa, Pyl-
ypenko Kateryna, Velychko Tetiana, 
Hranovska Viktoriia. Financial and taxa-
tion aspects of tourism activities develop-
ment/ Оksana Marchenko, Larysa Mar-
mul, Kateryna Pylypenko, Tetiana Vely-
chko, Viktoriia Hranovska// Internation-
al Journal of Management (IJM), Volume 
11, Issue 3, (March 2020). – Р. 287–293.



 9 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT  №30

Одним з конститутивних фак-
торів стратегічного розвитку ві-
тчизняних морських портів віднос-
но перспективи реалізації іннова-
ційних можливостей є структур-
ність вантажопереробки, ціллю 
якої є створення відповідного фун-
даменту для результативного руху 
матеріальних потоків на основі ви-
користання інноваційного устатку-
вання та технологічного оснащен-
ня. Цей вид діяльності безпосеред-
ньо пов›язаний з рухом напівфа-
брикатів, готової продукції, 
матеріалів, сировини та інше, що 
виконується на складі, у виробни-
чій зоні, на оптових базах, у термі-
налах, зокрема морських торго-
вельних портів.

За для аналізу системи вантажо-
переробки нами проведено дослі-
дження в напрямку оцінки відпо-
відних критеріїв основних мор-
ських торговельних портів Украї-
ни. Головні дані для розбору було 
взято з офіційних інтернет-джерел 
аналізованих морських портів [1].

Дослідження специфіки ванта-

жообігу вітчизняних морських 
портів показало, що їх вантажообіг 
в 2017  році склав 343,1  млрд. ткм, 
чи 105,8 відсотків від потоку, одер-
жаного 2016  році. Вантажообіг 
суб’єктів морської транспортної 
мережі в 2018 році досяг 331,7 млрд. 
ткм, чи 96,6відсотків від потоку 
2017  року. В 2017  р. цими підпри-
ємствами відтранспортовано 
635,9  млн. т вантажів, що складає 
101,8  відсотків від потоків 
2016  року. А в 2018  році відтран-
спортовано 624,1  млн. т вантажів, 
що складає 98,0 відсотків від пото-
ків 2017 року. [2]. Динаміка ванта-
жопотоків вітчизняним морським 
транспортом представлена за да-
ними рисунку 1.

У 2018 році морські порти Укра-
їни перевалили майже 42  млн тон 
зернових, кукурудзи, що року та 
іншої сільськогосподарської про-
дукції. Це на 1,8%, або на 0,7  млн 
тон більше обсягів 2017  року. На 
другому місці – руда – понад 28 млн 
тон, що на 2,2 % або майже на 
600  тис. тон більше показників 

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
РОЗВИТКОМ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

Габ Олексій Георгійович
Інститут Військово-Морських сил НУ «Одеська морська Академія»
Корощенко Микола Миколайович
Інститут Військово-Морських сил 
НУ «Одеська морська Академія»
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2017  року. На третьому  – метало-
продукція  – понад 18  млн. тон.. 
Збільшення у порівнянні з попере-
днім роком складає 8,5% або 
1,26  млн тон. На четвертій пози-
ції – контейнерні вантажі, перевал-
ка яких склала понад 846 тис. TEU, 
що на 18 % більше, ніж у 2017. При-
чому основними драйверами зрос-
тання вантажообігу за підсумками 
минулого року стали контейнери і 
чорні метали, які забезпечили при-
ріст вантажопотоку на 4,318  млн. 
тон. Зростання обсягу оброблених 
вантажів відбулося за рахунок 
збільшення перевезень групи таро-
штучних вантажів (на 18,8 %), се-
ред яких найбільшого підвищення 
зазнало перевезення чорних мета-
лів та контейнерів (на 1,265  та 
3,052 млн. тон.).

Найбільші втрати сталися в пе-
ревалці вугілля і будівельних ван-
тажів, де скорочення склало 

3,946  млн. тон. Як видно з даних 
таблиці контейнерні перевезення 
зростають як стосовно експортних 
операцій, так і імпортних (на 50 та 
34 % відповідно).

Підвищення обсягів обробле-
них вантажів у більшій мірі стало-
ся за рахунок зростання вантажів, 
що імпортувалися в країну, які 
зросли на 16,5 % або на 3,366 млн. 
тон., на відміну від експортних 
вантажів, збільшення обробки 
яких становило 0,5% або 517  тис. 
тон.

Імпорт товарів через морські 
порти України торік збільшився на 
3,3  млн. тон.  – до 23,7  млн. тон. 
(+16,5 %). Понад 56 % імпорту 
складають поставки руди (7,6 млн. 
тон.) та вугілля (5,7 млн. тон.). Сут-
тєво  – у 4,3  рази  – збільшився ім-
порт коксу (485 тис. тон.), хімічних 
та мінеральних добрив  – майже 
у 3 рази до 361 тис. тон. [7,9]

Рис. 1 Динаміка обсягів перевезень морським транспортом України*
*Джерело: побудовано автором на основі [3-6]
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Всього за 2018 рік морські пор-
ти України обробили 11654 судна, 
що на 370 одиниць або на 3% мен-
ше, ніж у 2017  році. Результати 
проведеного вище аналізу стану і 
показників розвитку морських 
портів України дозволяють іден-
тифікувати деструктивні чинники 
впливу на стратегічний розвиток 
вітчизняних морських портів. За-
безпечення комплексного розви-
тку морських портів України, про-
голошене метою, редакція якої на-
ведена в Стратегії розвитку мор-
ських портів України на період до 
2038 року [4,8] та передбачає здій-
снення на основі виявлених пере-
ваг, умов розвитку портової галу-
зі, проблем її функціонування, ви-
кладених у згаданому документі. 
Разом з тим, коло переваг і про-
блем морської галузі і, зокрема, 
функціонування морських портів 
може бути значно розширене за 
рахунок систематизації й узагаль-
нення результатів досліджень ві-
тчизняних науковців і практиків. 
Так, у Пояснювальній записці до 
звіту про виконання фінансового 
плану ДП «Адміністрація мор-
ських портів України» за 2018  рік 
[5] відзначається, що чистий дохід 
за 2018  року склав 6  747 880  тис. 
грн., що на 1 283 768 тис. грн. (або 
84 %) менше планового показника 
2018 року та на 885 680 тис. грн. ( 

або на 12 %) менше фактичного 
показника 2017 року.

Виходячи з викладеного, вини-
кає потреба в удосконаленні мето-
дичного інструментарію ідентифі-
кації конструктивних і деструктив-
них факторів стратегічного розви-
тку морських портів України.

Індекс глобальної конкуренто-
спроможності (The Global Compet-
itiveness Index) аналізує тільки ма-
теріально-технічну базу морських 
портів, але, на наш погляд, також 
необхідно враховувати і кількісні 
показники, такі як експорт, імпорт, 
транзит, вантажообіг, кількість об-
роблених суден та інші. Тому, що 
кількісні показники можуть про-
демонструвати як ефективно пра-
цює портова галузь в цій країні та 
наскільки рентабельним є порт не-
зважаючи на його технічну осна-
щеність.

Список літератури:
1. Diachenko O. P., Gab O. G., Marchuk P. V. 

Adaptive management approach develop-
ment of sea ports. Наукові записки 
Інституту законодавства Верховної 
Ради України, 2020. № (2), с. 121-128. 
Особистий внесок автора: розроблено 
механізм реалізації адаптивної стратегії 
інноваційного розвитку морських 
портів

2. Габ О., Корощенко М. Вантажні морські 
перевезення україни: сучасний стан та 
перспективи розвитку. Gospodarka cy-
frowa i społeczeństwo cyfrowe digital 
Economy and Digital Society: 
międzynarodowa konferencja naukowa. 



12 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach. 
(Katowice, 25-26  marca 2019). Katow-
icach. 2019. S. 235-241.

3. Гришова І. Ю., Дяченко О. П. Державна 
політика розвитку морських портів 
України в контексті розвитку міжнарод-
них транспортних коридорів.  Інвести-
ції: практика та досвід. 2019. № 13. С. 
5–11. DOI: 10.32702/2306-6814. 2019.13.5

4. Гришова І. Ю., Дяченко О. П. Державна 
інвестиційна політика розвитку мор-
ських портів України. Інвестиції: прак-
тика та досвід. 2019. № 11. С. 97–102. 
DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.97

5. Гришова І.Ю., Дяченко О.П. Аналітич-
не забезпечення державної політики 
розвитку морських портів України. Ме-
неджер. Бюлетень Донецького держав-
ного університету менеджменту. 2019. 
Том 82. №1. С. 5-16

6. Ніколюк О.В., Гарбовський М.А. Мит-
на логістика в Україні: поняття, про-
блеми та перспективи розвитку // Су-
часний стан галузей національної еко-

номіки України: проблеми та шляхи їх 
вирішення: колективна монографія / 
за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І.І. 
Савенка, д-ра екон. наук, доц. І.О. Се-
дікової  – Харків: ТОВ “Пром-Арт”, 
2018. – 431 с.

7. Ніколюк О. В., Вітюк А. В. Інноваційні 
аспекти розвитку морських портів у за-
безпеченні логістичної інфраструктури 
України.  Ефективна економіка. 2020. № 
4. – URL: http://www.economy.nayka.com.
ua/?op=1&z=7814  дата звернення: 
24.06.2020). DOI:  10.32702/2307-2105-
2020.4.13

8. Кропивко М.Ф., Ковальова О.В. Сут-
ність кластера як новітньої мережевої 
організації спільної діяльності в агро-
промисловому виробництві. Економіка 
АПК. 2018. № 6. С. 18-30.

9. Балян А.В. Узгодженість аграрної та 
регіональної політики як передумова 
прискорення інтеграції України до сві-
тового економічного простору. Еконо-
міка АПК, 2013. №11. С. 92-98



 13 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT  №30

В умовах сучасного сьогодення 
поїздки за кордон не є чимось не-
звичним і недосяжним. Навпаки, 
все більше українців, бажаючи 
отримати яскраві, незабутні вра-
ження, віддають перевагу закор-
донним подорожам та відпочинку 
на заморських курортах. Тому, зби-
раючись у подорож корисно знати, 
скільки можна перевозити через 
кордон грошей чи інших ціннос-
тей, аби не виникло проблем із 
митницею. Зокрема, мова буде іти 
про правила перевезення ювелір-
них виробів, що особливо актуаль-
но для прекрасної половини люд-
ства, яка завжди бажає виглядати 
чарівною і привабливою на мор-
ському узбережжі, а також попо-
внити свою колекцію прикрас ви-
робами іноземного ювелірного 
мистецтва.

Прагнення держави зберігати і 
підтримувати встановлений нею 
правовий порядок у сфері митного 
регулювання зумовлює необхід-
ність правової охорони суспільних 

відносин, що виникають у процесі 
або з приводу переміщення пред-
метів через митний кордон Украї-
ни. Для досягнення цієї мети дер-
жава запроваджує межу між дозво-
леним і недозволеним, вимагає від 
суб’єктів митних правовідносин 
утримання від дій, здатних пору-
шити встановлені нею 
загальнообов’язкові правила забо-
ронного типу у сфері державної 
митної справи [3].

Щоб не опинитися в неприємній 
ситуації при перетині кордону, 
уникнути конфіскації виробів і 
кримінальної відповідальності, не-
обхідно ознайомитися з положен-
нями Митного кодексу України, в 
якому зазначені правила вивезен-
ня, ввезення та пересилання осо-
бистих ювелірних прикрас.

У ст. 365 Митного Кодексу Укра-
їни вказано, що громадяни за умо-
ви дотримання вимог цього Кодек-
су та інших актів законодавства 
України можуть переміщувати че-
рез митний кордон України будь-

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН 
УКРАЇНИ ЮВЕЛІРНИХ ПРИКРАС

А. Б. Дмитрик
к. ю. н., доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін 
Львівського державного університету внутрішніх справ
Н. Попович
здобувач вищої освітиюридичного факультету 
(Львівський державний університет внутрішніх справ)
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які товари, крім тих, що забороне-
но до ввезення в Україну (у тому 
числі з метою транзиту) та виве-
зення з України [1].

Відповідно до норм митного за-
конодавства України, особисті речі, 
що переміщуються громадянами 
через митний кордон України у 
ручній поклажі, супроводжувано-
му та несупрововоджуваному бага-
жі, підлягають декларуванню шля-
хом учинення дій усно, або за ба-
жанням власника чи на вимогу ор-
гану доходів і зборів, письмово, не 
оподатковуються митними плате-
жами та звільняються від подання 
документів, що видаються держав-
ним органами для здійснення мит-
ного контролю.

Як зазначається у ст. 370 Митно-
го кодексу України, особистими ре-
чами вважаються, зокрема, особис-
ті прикраси, у тому числі з дорого-
цінних металів та каміння, що ма-
ють ознаки таких, що були у 
користуванні [1].

Як передбачає діюче митне за-
конодавство, товари, в тому числі і 
золоті та срібні ювелірні вироби, 
персні, сережки, придбані в іншій 
країні, сумарна вартість яких не 
перевищує еквівалент 1000  євро, 
що ввозяться громадянами у руч-
ній поклажі та/або супроводжува-
ному багажі через пункти пропус-
ку через державний кордон Украї-

ни, відкриті для повітряного спо-
лучення (через аеропорт), та 
товари, сумарна фактурна вартість 
яких перевищує еквівалент 
500  євро та сумарна вага яких не 
перевищує 50 кг, що ввозяться гро-
мадянами на митну територію 
України у ручній поклажі та/або 
супроводжуваному багажі через 
інші пункти пропуску через дер-
жавний кордон України (напри-
клад, морський порт), не підляга-
ють письмовому декларуванню та 
не є об`єктами оподаткування мит-
ними платежами. На таких самих 
умовах не оподатковуються й інші 
особисті речі, що ввозяться відпо-
видним транспортом. Разом із тим 
митник має право попросити вас 
письмово їх задекларувати [2].

Вищевказана норма застосову-
ється у разі, якщо особа, яка вво-
зить ювелірні прикраси на митну 
територію України, в’їжджає в 
Україну не частіше одного разу 
протягом однієї доби. З метою за-
безпечення дотримання цієї умо-
ви посадові особи органів охоро-
ни державного кордону, які здій-
снюють паспортний контроль у 
пунктах пропуску через держав-
ний кордон України, безпосеред-
ньо в процесі здійснення такого 
контролю інформують посадових 
осіб органів доходів і зборів про 
громадян, які в’їжджають в Украї-
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ну частіше одного разу протягом 
однієї доби. У разі якщо товари в 
обсягах, що не перевищують вста-
новлених обмежень, ввозяться на 
митну територію України особою, 
яка в’їжджає в Україну частіше 
одного разу протягом однієї доби, 
такі товари підлягають письмово-
му декларуванню.

У разі, якщо вартість придбаних 
товарів перевищує зазначені вище 
обмеження, але не перевищує екві-
валент 10000 євро, дані товари та-
кож підлягають письмовому декла-
руванню та оподатковуються ввіз-
ним митом за ставкою 10 відсотків 
і податком на додану вартість за 
ставкою, встановленою Податко-
вим кодексом України, в частині 
що перевищує еквівалент 
1000  євро  – для перевезення пові-
тряним транспортом, та 500 євро – 
для перевезення автомобільним та 
морським видами транспорту у 
санкціонованих пунктах перетину 
державного кордону. Загалом до-
плата становитиме близько 30% 
«надмірної» суми. Тобто якщо ку-
плена вами каблучка коштує 
1010  євро, то сплатити мито дове-
деться лише з 10  євро. Тобто вам 

прийдеться сплатити суму у розмі-
рі близько 3,30 євро.

У будь-якому разі, при покупці 
будь-яких ювелірних прикрас за кор-
доном, доцільно зберегти чеки, які 
засвідчать вартість ваших придбань.

Таким чином, володіючи елемен-
тарною інформацією про існуючі за-
конодавчі заборони і обмеження 
щодо переміщення через митний 
кордон такої категорії товарів, як 
ювелірні вироби, можна запобігти 
виникненню неприємних моментів, 
які можуть затьмарити враження від 
закордонної подорожі. І в свою чергу 
ви так можете заощадити власний 
час і власні кошти.
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Year by year, the available space 
problem in contemporary urban lo-
calities is becoming more and more 
pressing, as urban population needs 
new residential areas. Thus, multi-
storey housing design and construc-
tion is nowadays more preferably im-
plemented in housing clusters, than in 
urban infill.

The implementation of integrated 
urban development projects for hous-
ing construction, including drawing 
up area planning documentation, 
land plot allocation within a desig-
nated area, construction of transport, 
utility, social and other facilities with-
in the assigned land plots in compli-
ance with area planning documents 
enables to work out modern, high-
quality urban habitat and to solve 
problems arising due to involuntary 
urban infill.

To start an integrated urban devel-
opment project, a local authority 
chooses an undeveloped area, where 
an upcoming housing estate will ap-
pear. Then you need to form a land 
plot therefrom.

According to the Land Code of 
Russian Federation, a land plot is real 
estate represented by a piece of land 
surface and having characteristic fea-
tures which define it as a non-fungible 
thing. Such land plot should be regis-
tered with state cadastral bodies by 
means of cadastral survey. As a result 
of cadastral survey, an area demarca-
tion plan is drawn up and submitted 
to Russian Federal Service for State 
Registration, Cadastral Records and 
Cartography, which files the cadastral 
data to the Unified State Register of 
Real Estate.

When a cadastral number is as-
signed to the land plot, it becomes a 
full-fledged player at real estate mar-
ket. A local authority holds a tender to 
sell leasehold rights to such land plot. 
Only legal entities are entitled to bid 
for the right to enter into a land lease 
contract for integrated urban devel-
opment [2].

A winning bidder makes two con-
tracts  – a land lease contract and an 
integrated urban development con-
tract [1].

INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT PROCEDURE 
FOR MULTI-STOREY HOUSING CONSTRUCTION

Shafeeva E.I.
docent, FSBEI HE Bashkir SAU

Keywords: complex development of the territory, planning project, survey-
ing project, land plots.
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Upon registration of the leasehold 
right with Russian Federal Service for 
State Registration, Cadastral Records 
and Cartography, a winning bidder 
(real estate developer) starts the pro-
cess of integrated urban development, 
undertaking to mark the area into in-
dividual land plots, common land, 
infrastructure facilities.

The following area planning docu-
ments are needed:

1) A draft area plan.
2) A draft area demarcation plan.
A draft area plan is an urban plan-

ning document, determining urban 
planning pattern, zoning, site devel-
opment, cultural, social, transport 
and engineering facilities. That is, 
the layout of prospective land plots 
designated for multi-storey housing 
construction and other social and 
engineering facilities for neighbour-
hood improvement is determined for 
the area. The draft area plan is the 

basis for draft area demarcation plans 
work out.

A draft area demarcation plan is 
worked out to determine formed and 
changed land plot boundaries loca-
tion. Cadastral survey is performed 
and land plots demarcation plans are 
prepared basing on an approved de-
marcation project. The demarcation 
plans are thereafter submitted to the 
Federal Service for State Registration, 
Cadastral Records and Cartography 
so as to register the land plots with 
state cadastral bodies.

Urban land development plans are 
subsequently prepared for previously 
demarcated land plots. An urban 
land development plan with a cross-
hatched building area is worked out 
before applying for a construction 
permit (Fig. 1).

Land-use planning and urban de-
velopment zoning documents, urban 
planning standards, area planning 
documents, the data kept in the Uni-
fied State Register of Real Estate, 
federal state information system of 
land use planning, federal state ur-
ban development information sys-
tem, as well as the specifications of 
(technical) connection of capital 
construction facilities to utility net-
works are used as data sources for 
urban land development plan prepa-
ration. A multi-storey housing com-
plex construction stage starts when 

Figure 1. A fragment of an urban 
development plan of a land plot allotted for 
housing construction
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all the aforesaid documents are pre-
pared.
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Nowadays, offences against prop-
erty rights are one of the most well-
known. Social networks and Internet 
development generate human activity 
online for different purposes. Not just 
communicative or educational, but 
the business aim is common in our 
times for computer users. The Inter-
net became a global net for the whole 
of mankind. In such conditions the 
protection of property rights is an ur-
gent need, thus the legal regulation of 
this process is a relevant theme for 
scientific investigations to understand 
a state of theoretical background and 
give really practically useful sugges-
tions.

According to Dorokhina Yu., the 
current domestic legislation does not 
fully satisfy the processes that occur 
during the liability for encroachment 
on another’s property [1].

As a result of the creation of the 
normative, factual and procedural ba-
sis of administrative liability, the state-

power relations regulated by legal 
norms on the protection of property 
rights are formed regarding the im-
plementation of administrative penal-
ties and compensation for damages 
caused to the owner. These adminis-
trative-legal relations can be of mate-
rial and procedural nature [2, p. 68].

In accordance with Chapter 6  of 
the Code of Ukraine on Administra-
tive Offences “Administrative Offenc-
es Encroaching on Property”, the leg-
islator determined 7  compositions of 
offences in this area under Articles 
47-51-4 [3].

Thus, Plugatyr M. considers it pos-
sible to divide them into two groups: 
offences that encroach on state prop-
erty relations and offences that en-
croach on property relations in gen-
eral [4, p. 97].

We consider it possible to support 
his point of view. Thus, in our opin-
ion, the offences under articles: 47 
“Violation of state ownership of sub-

ADMINISTRATIVE-LEGAL REGULATION OF OFFENCES 
AGAINST PROPERTY RIGHTS

Myronets O.M.,
PhD in Law,  
National Aviation University
Shyrkin V.T., Shuba D.Yu.,
students, 
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Keywords: administrative offences, property rights, offences against prop-
erty rights, administrative-legal regulation.
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soil”, 48 “Violation of state ownership 
of water”, 49 “Violation of state own-
ership of forests”, 50 “Violation of 
state ownership of wildlife” really en-
croach on state property. And offenc-
es under articles 51 “Minor theft of 
another’s property”, 51-2 “Violation of 
rights to an object of intellectual prop-
erty rights”, as well as a rather new 
51-4 “Violation of rights to geospatial 
data and metadata” can be considered 
as against as offences property in gen-
eral.

Obviously, the composition of the 
last offence reflected the needs of today. 
Thus, according to Lychenko I., chang-
es in the socio-economic infrastructure 
of the state, expanding the range of 
private property, the emergence of new 
areas of economy, intensification of re-
search and the formation of new ob-
jects of intellectual property rights 
should be reflected in the Code of Ad-
ministrative Offences of Ukraine. Ex-
ternal manifestations of such changes 
may be the expansion of the range of 
administrative offences, strengthening 
of administrative liability for their com-
mission, revision of the system of ad-
ministrative penalties in accordance 
with the existing socio-economic 
changes in the state [2, p. 71-72].

According to Dorokhina Yu., the 
process of sentencing even for 
crimes against property contains 
many contradictions, which are due 

to changes taking place in a society, 
which leads to new problems that 
need to be constantly analyzed and 
solutions sought [1].

Expanding the use of alternative 
sanctions will allow the subject of 
administrative jurisdiction in the ad-
ministrative proceedings to take into 
account all the circumstances of the 
case, the identity of the offender, his/
her financial situation, permanent 
employment, awareness of the ille-
gality and the ability to voluntarily 
perform the imposed administrative 
penalty, other circumstances affect-
ing the possibility of enforcing the 
decision on the imposed administra-
tive penalty [2, p. 134].

Thus, we agree with the mentioned 
above, however, we believe that the 
modernization of modern adminis-
trative legislation on legal liability for 
property offences should take into 
account the needs of reality, under the 
influence of various changes in the 
adaptation of Ukrainian legislation to 
the requirements of the European 
Union law.
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Актуальним є питанням щодо 
вдосконалення організаційно-ін-
ституційного державного регулю-
вання захисту економічних інтер-
есів аграрного виробництва. 
Окрім цього передумовами для 
забезпечення захисту економіч-
них інтересів аграрного виробни-
цтва слугуватиме сформована на 
рівні держави сприятлива, «еко-
номічно еквівалентна» ситуація 
ринкового середовища. Регулюю-
ча дія в цьому випадку повинна 
здійснюватися шляхом проведен-
ня гнучкої кредитної, податкової і 
амортизаційної політики; розши-
рення можливості використання 
товаровиробниками всіх видів 
фінансового лізингу; забезпечен-
ня науково-обґрунтованого ціно-
утворення; стимулювання під-
приємницької діяльності; виді-
лення пріоритетних напрямів га-
лузевого інвестування та ін.

Забезпечення ефективного 
функціонування і економічної за-
хищеності суб’єктів аграрного ви-
робництва передбачає перетворен-
ня інструментів державного регу-
лювання та підтримки у напрямі 
формування умов для синхроніза-
ції стратегій розвитку товарови-
робників із стратегічними програ-
мами держави, що визначали відо-
мі вчені – економісти Балян А.В.[2], 
Ковальова О.В.,[1, 3 ] Гришова 
І.Ю.,[ 7,8 ] Лупенко Ю. А.,[ 5 ] Кро-
пивко М.Ф,[ 4 ] Хаустова В.[6] Ні-
колюк О.В. [ 9 ] Тож, із врахуван-
ням результатів проведеного дослі-
дження, виявлених передумов, 
встановлених взаємозв’язків, виді-
лених функціональних підсистем, 
це дозволяє нам сформувати та 
навести модель стратегічного за-
безпечення розширення економіч-
ної стійкості на умовах інтегруючої 
взаємодії держави та середовища 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНИХ 
ІНТЕРЕСІВ АГРОБІЗНЕСУ
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агробізнесу (рис. 1).
Запропонована модель передба-

чає орієнтацію інструментів дер-
жавної підтримки суб’єктів аграр-
ного виробництва на їх розширене 
відтворення і забезпечення захис-
ту економічних інтересів, а інстру-
ментів державного регулювання  – 
на збереження продовольчої без-

пеки через балансування аграрних, 
і н н ов а ц і й н о - і н в е с т и ц і й н и х , 
кон’юн ктурних, зовнішньоеконо-
мічних і інших напрямів. Її реаліза-
ція дозволить синхронізувати 
стратегічні дії суб’єктів з довго-
строковою аграрної політикою дер-
жави, кардинально поліпшити 
умови функціонування аграрного 

Рис. 1. Структурно-функціональна модель імперативів забезпечення захисту еконо-
мічних інтересів аграрного виробництва
*Джерело: розроблено автором
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сектора, істотно прискорити темпи 
освоєння галузевих інновацій при 
активній державній підтримці, 
створить сприятливий інвестицій-
ний клімат і на цій основі значно 
збільшити обсяги виробництва 
аграрної продукції при істотному 
зниженні затрат на її виробництво.

Отже, забезпечення захисту 
економічних інтересів аграрного 
виробництва неможливе без здій-
снення гнучкої системи державної 
підтримки і регулювання цієї галу-
зі на імперативному організаційно-
інституційному рівні. Встановле-
но, що досягнення бажаного рівня 
захисту економічних інтересів 
аграрного виробництва значною 
мірою визначається обсягами на-
даної державної підтримки з роз-
рахунку на гривню виручки і на 
гривню витрат на виробництво і 
реалізацію аграрної продукції. Ви-
ходячи з цього, доцільним для 
впровадження є механізм розподі-
лу державної підтримки між сіль-
ськогосподарськими товаровироб-
никами з урахуванням внеску да-
ного суб’єкта в загальний резуль-
тат розвитку галузі, його ресурсний 
потенціал (за допомогою методів 
факторного і кореляційно-регре-
сійного аналізу). Його застосуван-
ня дозволяє підвищити дієвість 
прямої державної підтримки на 
основі її адресного надання і ство-

рити сприятливі умови для забез-
печення захисту економічних ін-
тересів аграрного виробництва і 
зростання результативності функ-
ціонування як агротоваровироб-
ників, так і аграрного сектора зо-
крема.

Через існуючі сьогодні пробле-
ми із забезпечення ефективності, 
результативності та дієвості полі-
тики регулювання аграрного сек-
тора національної економіки, слід 
забезпечити її комплексність в ор-
ганізаційно-інституційному пла-
ні. Задля цього потрібно змінюва-
ти інституційну структуру систе-
ми регулювання, забезпечивши її 
комплексність (політики, структу-
ри) в організаційно-інституційно-
му плані. Потрібно змінювати ін-
ституційну структуру системи ре-
гулювання, забезпечивши поєд-
нання дій держави з функціями, 
дією ринку. Важливо враховувати 
інституційні зміни, які з формаль-
ного погляду й функціональних 
підвалин розвитку аграрного ви-
робництва виникли в зв’язку з 
підписанням Україною Угоди про 
асоціацію з країнами ЄС, а також 
створення в рамках цієї Угоди 
Зони вільної торгівлі з Європей-
ським Союзом. [9] Це зовсім но-
вий аспект розвитку механізмів 
державної регуляторної політики, 
які мають розбудовуватися за зо-
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всім новими для України інститу-
ціональними стандартами. Це 
перш за усе: створення конструк-
тивного механізму взаємодії 
аграрного виробництва й держа-
ви, розвитку системи інформацій-
но-консультаційного забезпечен-
ня сільських товаровиробників, 
становлення функціональних са-
морегулівних організацій, удоско-
налення механізму співпраці дер-
жави та аграрного виробництва в 
форматі державно-приватного 
партнерства. Іншими словами  – 
слід забезпечити удосконалення 
інституційних засад взаємодії дер-
жави та бізнесу в аграрному ви-
робництві України, унормувавши 
взаємне визнання інтересів.
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Затверджена в Українській ака-
демії аграрних наук Програма інно-
ваційного провайдингу передбачає 
створення регіональних агротехно-
кластерів з виробництва сільсько-
господарської продукції, а також 
іншої високоякісної продукції за пе-
редовими технологіями з інвести-
ційним забезпеченням. Інститутом 
інноваційного провайдингу розро-
блені спільні програми на прикладі 
мережі Академії, програми підпри-
ємницької мережі концерну «Віа-
дук» та Агротехнополісу, який за-
реєстровано Академією. Для регіо-
нів Програма передбачає визначен-
ня провайдерів-виконавців 
програми, які на основі договорів з 
уповноваженими НААНУ та облас-
ним керівництвом забезпечують ре-
алізацію інноваційно-інвестицій-

них бізнес-процесів. Проте така мо-
дель співпраці науки, влади та інно-
ваційного бізнесу на практиці не 
реалізована. [1] Основними пере-
шкодами формування системи ін-
новаційного провайдингу в Україні 
можна назвати: недосконалість за-
конодавчої бази (нескоординова-
ність законодавчих актів між собою 
та їх невідповідність економічній 
ситуації в країні); відсутність бю-
джетного фінансування інновацій-
них перетворень; неефективність 
стимулів для залучення підпри-
ємств в інноваційно-інвестиційний 
процес; недосконалість правового 
захисту інтелектуальної власності.
Стратегічно в національній аграр-
ній структурі важливою є інформа-
ційна складова – засади й принципи 
поширення серед виробників, ін-
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формації про аграрні новинки в ор-
ганізації ведення бізнесу, технології 
вирощування сільгоспкультур, ви-
робництва продукції тваринництва. 
Це є вкрай важливо для розвитку 
перш за усе невеликих господарств і 
на цьому потрібно зосередити ува-
гу, активізувавши функцію дорад-
чих служб. [1,3]

Механізми інноваційного розви-
тку аграрної сфери досліджують 
А. Балян[2], І.Гришова[4], М.Малік, 
П.Саблук, К.Кащук, О.Ніколюк[5], 
Т.Шабатура[6], В.Хаустова, Т. Гна-
тьєва [9], А.Кравчук, І.Хома, І.Яців 
та інші.

Проте, інноваційний провайдинг 
в аграрній сфері потребує розробки 
адекватних державних механізмів, 
що повинні спиратись на стратегіч-
не бачення сталого розвитку вітчиз-
няних інституцій.

Цілеспрямоване формування 
системи інформаційного забезпе-
чення виробників сільськогоспо-
дарської продукції і продоволь-
ства – це значимий елемент інфор-
маційної політики, на який сьогодні 
потрібно звернути особливу увагу. 
Наслідок реалізації заходів інфор-
маційної складової структурної по-
літики – це відповідна результатив-
ність інноваційного розвитку галу-
зі, а значить переорієнтація з сиро-
винної на постіндустріальну модель 
господарювання. [2,4]

Інституційними інструментами 
здійснення структурної політики є 
індикативні плани й цільові програ-
ми трансформацій, підтримки, сти-
мулювання сфер, функцій еконо-
мічної системи, галузі, на які спря-
мовано галузевий вплив. Підвалини 
та організаційні умови здійснення 
структурної політики формуються 
прийняттям необхідних для струк-
турної реформи нормативно-пра-
вових актів, створенням забезпечу-
вальної фінансової бази стимулю-
вання й підтримки, що відповідним 
чином закріплюється до виконання 
цільовими програмами.

В ринковому середовищі най-
більш дієвими вважаються стиму-
ляційні заходи, які спрямовані на 
підвищення рівня конкурентоспро-
можності суб’єктів господарювання 
і підвищення добробуту громад, а 
також формування ефективних ре-
гулятивних структур, яким делего-
вані окремі функції управління.

Заходи галузевої структурної 
політики з формування у свою чер-
гу інноваційної моделі, має бути 
функціонально спрямована на ак-
тивізацію процесу дифузії іннова-
цій, інтенсифікацію інноваційного 
розвитку. Відповідне стимулюван-
ня інновацій – це важливий, пріо-
ритетний напрям здійснення 
структурної політики, зокрема 
щодо формування сприятливого 
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інноваційно-інвестиційного кліма-
ту як умови структурного оновлен-
ня економіки галузі. [7,8]

В рамках концепції політики 
обов’язковим елементом є струк-
турні пріоритети трансформації 
аграрного сектору до моделі сталого 
розвитку. Загалом вважаємо, що 
успішна реалізація структурної по-
літики щодо забезпечення якісних 
соціально-економічних перетво-
рень, можлива лише при умові сис-
темного стимулювання інновацій-
ного розвитку, а в стратегічному 
вимірі – запровадження інновацій-
ної моделі функціонування галузі. 
Інноваційний тип розвитку аграр-
ного сектору економіки України має 
бути основним орієнтиром у роз-
робці й запровадженні заходів галу-
зевої структурної політики.

З огляду на протилежні тренди, 
що склались в світі – зростання по-
питу на продовольство, як через 
зростання чисельності населення, 
так і через економічне зростання 
країни з великою чисельністю насе-
лення, що спричиняє зростання по-
питу на продукцію тваринництва з 
одного боку, та ресурсну обмеже-
ність виробництва сільськогоспо-
дарської продукції з територіаль-
ним зменшенням площ із сприятли-
вими умовами природно-кліматич-
ними для сільськогосподарського 
виробництва (рослинництва та тва-

ринництва), на перший план вихо-
дять інновації та адаптація націо-
нального виробника до змін, а та-
кож стимулювання застосування 
інноваційних технологій.
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В теперешній час стрімкого роз-
витку цифрових технологій та ін-
новаційних продуктів, на жаль, все 
ще не вирішено проблему продо-
вольчого забезпечення, оскільки 
приблизно три мільярди чоловік в 
усьому світі не мають можливості 
повноцінно та якісно харчуватися, 
а понад два мільярди чоловік 
страждають від дефіциту пожив-
них мікроелементів. Одночасно із 
успіхами в космічній сфері та циф-
ровізації аграрної сфери, експерти 
Міжнародної організації ООН 
свідчать про хронічне недоїдання 
майже 25  відсотків дітей у віці до 
п›яти років [ 1] Все це свідчить про 
актуальність досліджень проблем 
екологічної безпеки та виробни-
цтва органічної продукції для на-
шої країни із використаннях світо-
вого досвіду. Забезпечення еколо-
гічної безпеки за рахунок поліп-
шення систем виробництва 
харчових продуктів лежить в осно-
ві роботи міжнародних інституцій 
та декларується в декількох ЦУР 

ООН ( цілях устойчивого розви-
тку). Проблемами екологічної без-
пеки опікуються відомі вчені 
аграрники А.Балян [6], І Гришова[ 
3,7 ] Т. Гнатьєва [2 ], О.Ковальова[4, 
5], Т. Шабатура, О. Ніколюк та інші. 
Проте, питання сертифікації орга-
нічної продукції залишаються не 
вирішеними та такими, що потре-
бують нормативного забезпечення, 
зокрема сучасних науково-обґрун-
тованих рекомендацій оцінки екві-
валентності малих та середніх то-
варовиробників органічної про-
дукції  – суб’єктів аграрного бізне-
су, що дозволить подолати 
економічні та організаційні труд-
нощі стосовно контролю якості ор-
ганічної продукції.

З урахуванням міжнародного 
досвіду[9] ми вважаємо, що серти-
фікація та щорічна інспекція такої 
органічної продукції повинна про-
водитись в регіональній локації на 
основі внутрішнього контролю в 
групі товаровиробників, до якої 
відносять дрібних фермерів, які 
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мають зовнішню вартість сертифі-
кації до 5% їх обороту. Перевірка 
більш великих суб’єктів агробізне-
су, експортерів та переробників, 
безумовно, повинна щорічно про-
ходити перевірку зовнішніми ін-
спекційними органами. По прин-
ципу утворення такої групи неве-
ликих фермерів – виробників орга-
нічної продукції її організація 
повинна обрати центральний 
управлінській орган, встановити 
процедури прийняття рішень та 
правоздатність та характеризува-
тись дієвою системою внутрішньо-
го контролю – документально під-
твердженою внутрішньою систе-
мою якості на договірній основі з 
кожним окремим суб’єктом госпо-
дарювання. Внутрішні інспектори 
призначаються групою та здійсню-
ють внутрішній контроль. Вони 
повинні пройти відповідну підго-
товку. Внутрішня система якості 
встановлює правила, яких слід 
уникати або обмежити потенційні 
конфлікти інтересів внутрішніх ін-
спекторів. Внутрішні інспектори 
проводять щонайменше один ін-
спекційний візит до кожного інди-
відуального оператору, включаючи 
відвідування полів та споруд. Сис-
тема внутрішнього контролю збе-
рігає відповідну документацію, 
включаючи, принаймні, опис ферм 
та господарств, плани виробни-

цтва, продукцію. [3,7] Система 
внутрішнього контролю повинна 
включати застосування санкцій до 
фізичних осіб- членів, які не відпо-
відають стандартам виробництва, 
про виявлення порушень та невід-
повідностей інформується орган 
зовнішньої інспекції, а також реко-
мендуються коригувальні заходи, 
накладені із узгодженим часом на 
завершення.[8]

Зовнішній орган управління 
оцінює ефективність системи вну-
трішнього контролю, з остаточною 
метою оцінити відповідність усім 
виробничим стандартам окремих 
операторів. З а оглядовий період 
здійснюється щонайменше одна 
щорічна перевірка групи товарови-
робнків. Інспекція повинна вклю-
чати інспекційний візит ряду окре-
мих господарств з метою інспекції 
відповідність стандартам та для 
оцінки ефективності внутрішнього 
контролю.[4,8]

Орган зовнішнього контролю 
має задокументовану політику 
щодо санкцій щодо груп. У випад-
ках, коли система внутрішнього 
контролю виявляє відсутність на-
дійності та ефективності, орган зо-
внішньої інспекції застосовує санк-
ції до групи в цілому, в тому числі, 
у випадку серйозних недоліків, від-
кликання сертифікації групи. У 
своєму звіті перед відповідними 



32 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

контролюючими органами орган 
зовнішнього контролю повинен 
посилайтесь на всі елементи цього 
керівного документа. [5,8]

Отже, складової екологічної без-
пеки у сфері виробництва та реалі-
зації орагнічної продукції україн-
ських фермерів та інших субєктів 
аграрного бізнесу повинні бути 
жорсткі правила сертифікації якос-
ті такої продукції, що підвищить її 
конкурентоспроможність на світо-
вих ринках.
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Сьогодні Китай відіграє на сві-
товому ринку лідируючу позицію 
як одна з високо розвинутих техно-
логічних країн із інноваційною 
економікою, а нарощення міжна-
родних торгівельних відносин, зо-
крема в аграрній сфері, характери-
зує такі економічні взаємини як 
стратегічне партнерство для нашої 
держави. Досягнення Китаю в сфе-
рі екологічної безпеки в аграрній 
політиці в останні роки, їх вади та 
пріоритети є досить вагомими та 
актуальними щодо їх дослідження 
в якості успішного досвіду для по-
будови пріоритетних напрямів 
співробітництва на державному 
рівні з метою виконання науково-
практичних завдань, що ставить 
Національна аграрна Академія 
Наук України перед науковою 
спільнотою. Виокремлені драйвери 
державної аграрної політики під 
впливом глобальних викликів пан-
демії COVID-19 свідчать про необ-

хідність активізації вітчизняних 
інноваційних провайдерів науко-
ємної продукції в агропромислове 
виробництво з урахуванням     на-
ціональних інтересів, недостатній 
обсяг маркетингових досліджень 
сучасної кон’юнктури аграрного 
ринку наукоємної продукції та удо-
сконалення   технологій   впрова-
дження   бізнес-проектів   у вітчиз-
няних агро формуваннях на інно-
ваційній основі.

Одним із ключових напрямків 
співробітництва між Україною та 
Китаєм в аграрній сфері можна ви-
ділити органічне виробництво. 
Зростаючий попит в Китаї на орга-
нічну продукцію вітчизняних това-
ровиробників, де державна страте-
гія випливає з усвідомлення того, 
що кліматичні і перш за все еколо-
гічні аспекти китайської моделі 
зростання відповідають інтересам 
самого Китаю, свідчить про конку-
рентоспроможність та високу 
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якість органічного виробництва. 
Вектор дій в області екологічної та 
кліматичної політики Китаю зада-
ється і направляється в потрібне 
русло «зверху», політичної керівної 
елітою країни. Прикладом тому 
служить виступ Сі Цзіньпіна на 
XVIII з›їзді партії в 2012  році, в 
якому йдеться про розворот від 
суто кількісного до якісного зрос-
тання. Політичне керівництво по-
стійно рекламує ці цілі і вимірює 
успіхи суб›єктів прийняття рішень 
в провінціях дотриманням цих ви-
мог. [1] За оцінками міжнародних 
експертів під органічним виробни-
цтвом у Китаї сьогодні знаходиться 
3 млн гектарів, або 60%   всіх сіль-
госпземель.

Зауважимо для порівнння, що у 
2018 році Україна займала четверте 
4 місце за обсягами експорту орга-
нічної продукції до ЄС, поступаю-
чись Китаю, Еквадору та Доміні-
канській Республіці. В умовах сві-
тової пандемії COVID-19  Китай 
залишається одним із надійних та 
перспективних імпортерів україн-
ської аграрної продукції і сирови-
ни та майже не зупиняв купівлю 
української кукурудзи або продук-
тів переробки олійних, за винят-
ком лютого (державні свята та пік 
епідемії коронавірусу в Китаї). На-
разі серед зернових культур Украї-
на експортує до Піднебесної куку-

рудзу і ячмінь, що, певним чином, 
обумовлено торгівельною війною 
Китаю та США та нарощенням 
внутрішнього споживання. За про-
гнозами на кінець 2020 року Украї-
на й надалі нарощуватиме постав-
ки зерна, гороху та кукурудзи до 
Китаю через великий попит на зер-
нові для формування запасів дер-
жавних страхових продуктових ре-
зервів внаслідок надзвичайних си-
туацій та забезпечення продоволь-
чої безпеки, але за умови 
підписання Протоколу фітосані-
тарних вимог щодо експорту цих 
культур.

Окрім зерна, Китай може бути 
перспективним ринком збуту м›яса 
птиці, однак на сьогодні в україн-
ських виробників курятини відсут-
ня можливість для прямих поста-
вок їх продукції в КНР, процес 
отримання акредитації для поста-
вок Україною м’яса птиці високої 
якості до Китаю все ще в довгому 
процесі.

Оскільки Китай посідає четвер-
те місце серед найбільших органіч-
них ринків за вартістю, прогнози 
зростання продажів їх органічної 
продукції зумовлені тенденцією до 
загального оздоровлення населен-
ня та забезпечення продовольчої 
безпеки. За даними експертів, орга-
нічне молоко переважає в загаль-
ній вартості продажів і становить 
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понад 70% загальної ринкової вар-
тості. На 2018 рік в Китаї зафіксо-
вано 6308  органічних виробників, 
6865 органічних переробників. Пе-
реважно всю продукцію країна екс-
портує, в країні зареєстровано 
майже 1200 експортерів органічних 
продуктів харчування   і 66  імпор-
терів.[1] Ці цифри мають тенден-
цію до стрімкого росту.

Отже, країна, яка відома своїми 
екологічними проблемами, на дер-
жавному рівні опікується покра-
щенням якості життя та продо-
вольчої безпеки населення, демон-
струє свій вплив на світових про-
довольчих ринках та імідж 
екологічності своєї органічної про-
дукції і безпеки за допомогою жор-
сткого державного контролю, сер-
тифікації своєї продукції, дієвих 
державних механізмів, участі у сві-
тових екологічних програмах, по-
літичній волі та соціальної відпо-
відальності бізнесу. В основному 
експортується продукція на ринки 
Північної Америки, Європи та 
Японії. До таких продуктів нале-
жить мед, соєвий порошок, квасо-
ля, кунжут, волоські горіхи, гарбу-
зове насіння, зерно, олія, овочі, 
фрукти, напої, молочна продукція, 
птиця та аквакультура. [2]

В Китаї не приховують наяв-
ність конфлікту між економічними 
та екологічними цілями в кризових 

умовах. Досягнення високого рівня 
зайнятості і суспільної стабільнос-
ті в умовах боротьби з економічни-
ми наслідками пандемії 
COVID-19 можливе на основі кіль-
кісного зростання, де вимоги впро-
вадження екологічних технологій в 
довгостроковій перспективі роз-
глядаються як потенціал економіч-
ного піднесення. Але в коротко-
строковій перспективі внутрішній 
економічний облік природоохо-
ронних витрат свідчить про подо-
рожчання виробництва і необхід-
ності надання субвенцій на ці цілі, 
відволікаючих ресурси, яких не ви-
стачає в інших сферах. Проте, Ки-
тай впевнено демонструє курс на 
реалізацію заходів щодо захисту 
навколишнього середовища. В об-
ласті захисту навколишнього се-
редовища китайські політики за-
ради власних інтересів підуть шля-
хом сталого розвитку економіки.

Список літератури:
1. https://www.ipg-journal.io/rubriki/

ehkologija-i-ustoichivoe-razvitie/statja/
show/nebo-nad-pekinom-889/

2. Балян А.В. Регіональні особливості ін-
вестиційної діяльності в сільському 
господарстві. Збірник наукових праць 
Уманського національного університе-
ту садівництва. 2014. №84(2), 207–213.

3. Ковальова О.В. Роль структурної полі-
тики у забезпеченні сталого розвитку 
економіки. Облік і фінанси, №4 (78), 
2017. C. 147–152

4. Ковальова О.В. Структурно-організа-
ційні чинники та сучасні тенденції роз-



36 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

витку сільськогосподарської коопера-
ції в Україні. Наукові горизонти, №5 
(68), 2018 р. С.3-11

5. Кропивко М.Ф., Ковальова О.В. Сут-
ність кластера як новітньої мережевої 
організації спільної діяльності в агро-
промисловому виробництві. Економіка 
АПК. 2018. № 6. С. 18-30.

6. ГришовaІ.Ю., Якайтіс І.Б. (2018). Дер-
жавна політика щодо реалізації меха-
нізмів управління іннoваційним 
рoзвиткoм освіти та науки в Украї-
ні.  Наукові записки Інституту законо-
давства Верховної Ради України, (2),87-

93. Retrieved із   https://instzak.com/
index.php/journal/article/view/770

7. Gryshova I., Nikoliuk O., Marchuk L. 
Institutional aspects of the regulation of 
economic security of the agricultural 
production // Food Industry Economics. 
2019. Vol.11, Issue 3. P. 23-32. doi: 
10.15673/fie.v11i3.1458

8. Гнатьєва Т. М., Лівінський А. І. Методо-
логічне забезпечення виробничого по-
тенціалу підприємств аграрного вироб-
ництва. Інвестиції: практика та досвід. 
2019. № 5. С. 25–31. DOI: 10.32702/2306-
6814.2019.5.25



 37 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT  №30

З-поміж комплексу заходів (ор-
ганізаційних, фінансових, право-
вих), спрямованих на досягнення 
цілей реформування державної 
служби, надважливу роль виконує 
її правове регулювання.

Нормативно-правове регулю-
вання, як зазначає Є.  Додін, охо-
плює цілісну сукупність норматив-
но-правових актів, що містять осно-
вний масив норм національного 
права, чи єдність, забезпечену пере-
дусім встановленими у Конституції 
принципами, іншими вихідними 
положеннями, та складається з ін-
ститутів, функціонально орієнтова-
них на досягнення цілей і ідеалів, 
позначених в її центральній підсис-
темі – законодавстві [1, с. 71].

На основі аналізу дисертаційних 
досліджень у галузі адміністратив-

ного права, нормативно-правового 
регулювання діяльності державних 
службовців в Україні доцільно ви-
окремити особливу роль Конститу-
ції України. Це зумовлено, по-
перше, тим, що вона, будучи актом 
вищої юридичної сили, становить 
правову базу поточного законо-
давства соціальної держави [2, c. 
11–12]. У ній отримують юридичне 
закріплення різні види правових 
актів, що видають державні орга-
ни. По-друге, Конституція України 
є системо-утворюючим правовим 
актом, оскільки у ній відображено 
вертикальну та горизонтальну 
структури національного законо-
давства. По-третє, крім регулятив-
ної функції, Основний Закон краї-
ни забезпечує внутрішню єдність 
норм національної правової систе-
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ми й ефективні правові зв’язки із 
міжнароднім законодавством.

Сучасне нормативно-правове 
регулювання діяльності державних 
службовців охоплює Закон України 
«Про державну службу» від 
10.12.2015  року №889основними 
новелами якогоє: виведення за 
межі сфери його дії політичних по-
сад та посад патронатної служби, а 
також посад працівників, які ви-
конують функції з обслуговування 
та допоміжні функції; політичну 
неупередженість державних служ-
бовців; визначають повноваження 
керівника державної служби в дер-
жавних органах; систему класифі-
кацію посад державної служби за-
лежно від характеру та обсягу по-
вноважень державних службовців, 
їх кваліфікації та професійної ком-
петентності; єдині умови вступу на 
державну службу шляхом прове-
дення відкритого конкурсу; ство-
рення комісії з питань вищого кор-
пусу державної служби, уведення 
щорічного оцінювання результатів 
службової діяльності державного 
службовця; уведення системи дис-
циплінарної відповідальності дер-
жавних службовців з вичерпним 
переліком підстав щодо притягнен-
ня до дисциплінарної відповідаль-
ності та порядком накладення 
стягнень за дисциплінарні про-
ступки; встановлення вичерпного 

переліку підстав припинення дер-
жавної служби тощо [3].

Право державної служби (цей 
термін відомий конституційному 
праву розвинутих країн  – ФРН, 
Франції, Великій Британії) – це пу-
блічне право, тобто право багато-
національного народу  – конститу-
ційного законодавця України  – на 
безумовне виконання, а за необхід-
ності, забезпечення виконання 
його Конституції і законів, а також 
право громадян України на вико-
нання державної служби у консти-
туційному порядку (рівноправного 
доступу до державної служби) і за-
конодавчо-адміністративному по-
рядку, що встановлює процедури 
вступу, виконання, проходження 
та припинення державної служби 
[4, с.153].

Право державної служби реалі-
зується законодавчо у формі дер-
жавного права, що охоплює норми 
конституційного, адміністративно-
го, кримінального та бюджетно-фі-
нансового права. Право державної 
служби не може бути вичерпано і 
забезпечене за допомогою контрак-
тно-трудових форм, оскільки не 
може бути зведене ні до відрядно-
трудових операцій, ні до погодинної 
форми оплати трудових відносин.

Діяльність державних службов-
ців регулюють, певною мірою, За-
кони України «Про Кабінет Міні-
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стрів України» [5], «Про централь-
ні органи виконавчої влади» [6], 
«Про запобігання корупції» [7], 
«Про професійні спілки та гарантії 
їх діяльності» [8].

Акти Президента України також 
відіграють важливу роль у реалізції 
права громадян на державну служ-
бу та її проходження, за необхіднос-
ті Президент видає укази, розпоря-
дження, зокрема і в галузі держав-
ної служби, які мають обов’язкову 
силу на території України [9]. Важ-
ливими є укази Президента Украї-
ни: щодо схвалення Концепції адап-
тації інституту державної служби в 
Україні до стандартів Європейсько-
го Союзу; Про затвердження Річної 
національної програми співробіт-
ництва Україна – НАТО на 2015 рік; 
про Національну стратегію сприян-
ня розвитку громадянського сус-
пільства в Україні на 2016  – 
2020 роки; про стратегію державної 
кадрової політики на 2012-
2020  роки, щодо удосконалення 
управління державною службою в 
Україні, про День державної служби 
та інші [10; 11; 12; 13].

Істотне значення для норматив-
но-правового регулювання діяль-
ності державних службовців мають 
постанови Кабінету Міністрів 
України, що забезпечують вико-
нання Конституції України, зако-
нів, указів та розпоряджень Пре-

зидента України. З-поміж них до-
цільно виокремити Постанови Ка-
бінету Міністрів України: від 
25  березня 2015  р. № 171  щодо По-
рядку проведення спеціальної пере-
вірки стосовно осіб, які претенду-
ють на зайняття посад з підвище-
ним корупційним ризиком; від 
29 квітня 2015 р. Антикорупційної 
стратегії на 2015–2017  роки» та 
інші [14; 15; 16].

Основні цілі реалізації держав-
ної кадрової політики у сфері про-
ходження державної служби визна-
чені в Стратегії державної кадрової 
політики на 2012-2020  рр., у якій 
передбачаються подолання нега-
тивних тенденцій розвитку люд-
ських ресурсів та стимулювання 
позитивних процесів кадрового 
розвитку; створення правового, 
організаційного, ресурсного забез-
печення для всебічної реалізації 
трудового, творчого та інтелекту-
ального потенціалу особистості; 
консолідацію зусиль усіх суб’єктів 
державної кадрової політики в 
процесі її узгодженого формуван-
ня і реалізації; забезпечення висо-
кої динаміки професійного зрос-
тання кадрів та ефективного вико-
ристання їх потенціалу [17].

Удосконалення законодавства, 
що регламентує службові відноси-
ни державних службовців, прямо 
пов’язане з виконанням завдання 
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кардинального підвищення ефек-
тивності державної служби. Зако-
нодавство про державну службу 
спрямоване на створення стимулів 
до сумлінного й ініціативного ви-
конання службових обов’язків, 
введення необхідних обмежень і 
заборон, встановлення адекватно 
витраченим зусиллям винагороди 
за працю. Ці чинники, своєю чер-
гою, безпосередньо впливають на 
результати професійної діяльності 
державних службовців, а отже, на 
здійснення відповідним органом 
покладених на нього функцій. За-
вдання формування обґрунтованої 
системи нормативно-правового 
регулювання діяльності державних 
службовців України покликане 
сприяти ефективному і сталому 
розвитку держави.

Отже,  нормативно-правове ре-
гулювання діяльності державних 
службовців в Україні – це специфіч-
ний різновид правового регулюван-
ня, що підпорядковується загально-
соціальним закономірностям, які 
відображають об’єктивні зв’язки, 
що існують між системою права, 
яка визначає державно-управлін-
ські відносини, та іншими соціаль-
ними системами  – політичною, 
економічною, культурною.
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На відміну від зарубіжних моде-
лей, українська дистанційна освіта 
більш наближена до нашого спожи-
вача і є більш демократична. Орга-
нічно поєднуючи в собі змішані тех-
нології відкритої освіти (кейс-
технології, TV-технології, мережеві 
технології), українська дистанційна 
освіта стає найбільш доступна ши-
роким масам населення, роблячи 
можливим здобувати освіту не на 
все життя, а все життя. Сучасне ін-
формаційне суспільство висуває 
вимоги до системи освіти, основні з 
яких можна сформулювати так: 
вміння самостійно знаходити, на-
копичувати і переосмислювати на-
укові знання; вміння студентів са-
мостійно орієнтуватися в сучасно-
му інформаційному суспільстві [1].

Еволюція інформаційно-кому-
нікаційних технологій, інформати-
зація суспільства, зміна способів 

розповсюдження та застосування 
інформації значно впливають на 
процес навчання. Одним із сучас-
них засобів реалізації процесу на-
вчання на основі інформаційно-ко-
мунікаційних технологій є дистан-
ційна освіта. Дистанційні форми і 
методи навчання сприяють індиві-
дуалізації процесу професійної 
підготовки майбутніх фахівців, 
збільшують обсяг самостійної ро-
боти, формують інформаційну 
культуру, наштовхують на вико-
ристання інноваційних засобів 
знаходження та використання ін-
формації.

Освіта, спрямована на всебічний 
розвиток людини яка є особистістю 
та найвищою цінності суспільства, 
виховання високих моральних 
якостей, розвиток її талантів і фі-
зичних здібностей, формування 
громадян, які мають здатність до 
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свідомого суспільного вибору, зба-
гачення на цій основі інтелектуаль-
ного, культурного, творчого потен-
ціалу народу, підвищення рівня 
освіченості народу, забезпечення 
усіх сфер діяльності кваліфіковани-
ми фахівцями. Сучасний рівень 
розвитку наукових досліджень у га-
лузі державної служби сприяє за-
безпеченню постійної, послідовної, 
кваліфікованої освіти державних 
службовців та посадових осіб місце-
вого самоврядування, яка визнача-
ється Постановою Кабінету Міні-
стрів України «Про затвердження 
Положення про систему підготовки, 
перепідготовки та підвищення ква-
ліфікації державних службовців і 
посадових осіб місцевого самовря-
дування» [2].

У державотворчому процесі 
освіта управлінських кадрів упро-
довж життя забезпечує стабіль-
ність розвитку суспільного вироб-
ництва, є засобом розширеного 
відтворення його інтелектуально-
го, духовного й культурного потен-
ціалу, а тому має стати пріоритетом 
соціальної державної політики.

Професійне становлення і роз-
виток державних службовців у сис-
темі безперервної професійної 
освіти можна розглядати як бага-
тогранний феномен, основні ха-
рактеристики якого відповідають 
цілісній, динамічній та відкритій 

системі, найважливішими атрибу-
тами якої є належна структура, 
мета й завдання, зміст, методи і 
форми діяльності [3, с.14].

Розглянемо одне з визначень 
«освіта», яке є, на наш погляд, най-
більш оптимальним і точним: це 
певне надбання особистості, що 
проявляється у її поведінці. Звідси 
мінімум кілька принципово важ-
ливих висновків для продовження 
розгляду проблеми, власне пошу-
ку інноваційної моделі безперерв-
ної освіти державних службовців 
у контексті навчання впродовж 
життя:

• освіта належить головним чи-
ном до індивідуальної, спеціальної 
культури людини і перебуває в 
психіці суб’єкта (особистості);

• освіта формується у процесі на-
вчання, пізнання світу, набуття лю-
диною власного життєвого досвіду, 
соціальної практики;

• освіта  – безперервний процес, 
що залежить від стану середовища, 
в якому відбувається розвиток лю-
дини, і від індивідуальної творчос-
ті людини [4, с. 213-214].

У контексті зазначеного стає 
зрозуміло, що освіта державних 
службовців в сучасному світі має 
бути максимально індивідуалізо-
ваною; будуватися на найкращих 
освітніх технологіях; бути в безпе-
рервному розвитку.
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Серед основних характеристик 
безперервної освіти державних 
службовців, на нашу думку, можна 
визначити такі: масовий, всеохо-
плюючий характер освіти. Тобто 
освіта перестає бути певною мі-
рою елітарною сферою, предметом 
небагатьох  – еліти. Освіта стає 
предметом більшості, передусім 
дорослого населення тих країн, які 
гостро відчувають необхідність 
переходу від індустріальних та по-
стіндустріальних суспільств до 
суспільств інформаційних [5, с. 
99-100].

Аналіз теорії та практики засто-
сування дистанційних технологій у 
навчальному процесі дозволив ви-
явити їх найбільш привабливі осо-
бливості: гнучкість, модульність, 
паралельність, асинхронність, нова 
роль викладача, нові функції сту-
дента, спеціалізований контроль 
якості освіти, використання спеці-
алізованих інноваційних техноло-
гій та засобів навчання [5, с. 278].

Останнім часом отримав розпо-
всюдження термін «електронне на-
вчання», який означає процес дис-
танційного навчання в електронній 
формі через мережу Інтернет із ви-
користанням освітніх інформацій-
них технологій на базі систем 
управління навчанням. «Електро-
нне навчання» на сьогодні є роз-
ширенням поняття «дистанційне 

навчання» та означає різні форми 
та способи навчання на основі су-
часних інформаційних технологій 
та мережі Інтернет. Упровадження 
сучасних дистанційних технологій 
в освітню систему традиційного 
професійного навчання доповнює, 
удосконалює, розвиває її за раху-
нок створення мобільного інфор-
маційно-освітнього середовища, на 
базі яких для вивчення окремих 
навчальних дисциплін створюють-
ся дистанційні курси з навчальни-
ми матеріалами для мережевого 
навчання [6, с. 278].

Упровадження у професійну 
підготовку державних службовців 
дистанційних технологій обумов-
лене такими перевагами у порівня-
ні з традиційним навчанням, як 
наочність, наявність оперативного 
зв’язку, можливість індивідуально-
го підходу, можливість здійснюва-
ти навчання на своєму робочому 
місці, можливість організації гру-
пових форм навчання розподілено 
у просторі та часі з використанням 
навчального інформаційного се-
редовища.

Використання дистанційних 
технологій дозволяє опосередкова-
но керувати самостійною підготов-
кою студентів, використовуючи 
для цього засоби теле-комунікацій 
та Інтернету, та закладає основи 
для реалізації принципу «навчати-
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ся все життя» у подальшій профе-
сійній діяльності державного служ-
бовця. У разі використання як бази 
для реалізації дистанційних техно-
логій навчання інформаційних 
систем, які мають розвинені мере-
жеві засоби комунікацій, 
з’являється можливість оптимізу-
вати та частково автоматизувати 
процеси вивчення нового матеріа-
лу, формування професійних умінь 
та навичок, передачі результатів та 
оцінювання самостійної роботи 
студентів [7].

Розвиток інноваційної освіти 
державних службовців та посадо-
вих осіб місцевого самоврядування 
передбачає розвиток наступник 
складових, що обумовлюють її 
функціонування у сучасному сус-
пільстві:

1) створенням сприятливих, 
творчих умов у сфері освіти дер-
жавних службовців з метою гене-
рації та культивування інновацій-
ного процесу, що обумовлюються 
політичними і економічними про-
цесами у суспільстві;

2) забезпеченням матеріальних 
можливостей педагогічних іннова-
цій, обумовленим економічною по-
літикою держави;

3) формування особистості, що 
володіє інноваційної здатністю 
аналізувати, прогнозувати і моде-
лювати професійний результат 

своєї діяльності, а також планувати 
впровадження інновацій у профе-
сійну діяльність;

4) створенням інноваційної сис-
теми навчання, що складається з, 
інноваційного процесу навчання 
та спирається на інноваційну кон-
цепцію професіоналізації держав-
ного управління та розвитку гро-
мадянського суспільства;

5) включенням в інноваційну 
систему освіти інноваційної систе-
ми виховання, яка передбачає фор-
мування духовної та моральної 
особистості.

Сучасна система підготовки та 
підвищення кваліфікації держав-
них службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядуванням знахо-
диться на переломному методоло-
гічному і технологічному етапі сво-
го розвитку і її головним завдан-
ням має стати формування «нового 
управлінця» – професійного, висо-
коморального та здатного до інно-
ваційного мислення [8, с. 69-70].

Підсумовуючи вищевикладене, 
слід зауважити, що  дистанційні 
освітні технології  – це організа-
ційно-правовий механізм підви-
щення доступності освіти та подо-
лання цифрової нерівності, що є 
одним з основних принципів, які 
визначають умови формування ін-
формаційного суспільства. Органі-
заційні складові інтегрування кур-
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сів електронного навчання із засто-
суванням дистанційних освітніх 
технологій класифікуються за бло-
кам: методологічний, методичний, 
інформаційний, комунікативний, 
контрольний.

З уваги на значущість інформа-
ційних технологій у сучасному сві-
ті, а також їх використання для ін-
теграції держави в глобальне ін-
формаційне суспільство, є необхід-
ність системного правового 
регулювання, що забезпечує певні 
гарантії стабільного розвитку та 
захисту інтересів учасників єдино-
го освітнього простору в Україні.
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Relevance of research. In today’s 
competitive environment, more and 
more attention needs to be paid to the 
need to form an effective advertising 
strategy that emphasizes competitive 
advantages and form in the minds of 
the target audience such a brand 
image that inspires confidence and 
desire to consume company’s products 
or services. The problem of forming 
such a strategy is especially acute 
when the company enters foreign 
markets due to the growing influence 
of cultural factors that lead to different 
perceptions of the same concept of 
advertising in different regions.

The purpose of the study is to 
highlight the features of the formation 
of the advertising strategy of 
multinational enterprises, taking into 
account cultural factors.

Presentation of the main material. 
The problem of cultural differences 
has been studied by many scholars, in 

particular E. Hall [3, 4], K. Rapay [2], 
G. Hofstede [5, 6], who made the 
greatest contribution to the grouping 
of countries by certain cultural 
characteristics. In particular, E. Hall 
divided cultures into high- and low-
contextual, as well as countries with 
monochrome and polychrome 
perception of time, which allowed on 
the basis of selected features to form a 
management model for a certain 
group of people with certain features 
[3, 4]. More detailed is the approach 
of G. Hofstede, who in his theory of 
cultural dimensions identified more 
features for the division of cultures 
and countries, respectively [5, 6]. This 
concept is used in cross-cultural 
management, as it is characterized by 
the selection of cultural features from 
the standpoint of management.

K. Rapay’s research is related to 
proving the strong influence of 
cultural features on marketing 
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activities, in particular on 
advertisement [2]. Implementations 
of its concept on the example of well-
known multinational companies 
prove the importance of the influence 
of culture on the perception of 
advertising message.

According to the concept of K. 
Rapay, the formation of the attitude to 
the brand, product or service is 
subconsciously influenced by the first 
impression of the consumer, which 
can change radically only during the 
emotional shock of a collision another 
time. Thus, when a MNE enters the 
market of a country for the first time, 
the advertising strategy should form a 
perception of goods or services that 
corresponds to the marketing strategy 
of the enterprise and subconsciously 
forms positive associations given the 
cultural levers of consumer behavior.

For a multinational enterprise 
there is a problem of adaptation or 
standardization of advertising 
strategy. MNE can use ethno-, poly-, 
regiocentric and global approaches in 
their activities, but the ethnocentric 
approach, which involves the use of 
unchanged approaches of the country 
of origin of the parent company, in 
advertising in modern conditions is 
ineffective. With a polycentric 
approach in building an advertising 
strategy, the company maximally 
adapts advertising to the local market, 

but this approach requires significant 
costs. The region-centric approach 
involves the adaptation of advertising 
to a specific region, which is common 
today. With a global approach, the 
strategy is formed taking into account 
all cultural characteristics on the basis 
of a common one for all markets. 
Each of these approaches has its 
advantages and disadvantages and 
depends directly on the products and 
services available on the market.

The main direction of development 
of cross-cultural management in 
advertising activity, in our opinion, 
should be the development of business 
management strategies based on a 
synergistic approach to the 
management of socio-cultural 
diversity. This approach seems the 
most promising, as it allows you to 
most effectively build partnerships 
based on respect for cultural 
differences in intercultural interaction. 
Knowledge of the organizational 
aspects of building advertising 
communication, specific to different 
cultures, is the driving force, increases 
opportunities to compete in 
international markets.

Characterizing Ukraine in terms of 
cultural measurements of G. Hofstede 
should emphasize the high level of 
power distance, prevention of 
uncertainty and long-term orientation 
(Fig. 1).
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Fig. 1. Criteria of cultural measurements for Ukraine according to G. Hofstede [5]
 

92

25 27

95 86

0
20
40
60
80
100

Distance of power
Individualism Masculinity Prevention of

uncertainty
Long-term
orientation

 

High level of 
distance of power 

The predominance 
of "femininity" 

High level of 
uncertainty prevention 

Long-term 
orientation 

Low level of 
individualism 

High contextuality 

Mentality and religion 

 The same for all brands generalized descriptions of culture 

Individual approach depending on the product 

Cultural values Symbols and heroes 

Traditions, customs, 
norms 

Language features Symbolics of color 

Formation of advertising standardization strategy with elements of 

According to E. Hall 

According to 
G. Hofstede

Fig. 2. Conceptual model of advertising strategy formation
Source: author’s



50 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

This indicates the need for 
advertising to focus on long-term 
consumption, for example, and clearly 
indicate the benefits.

Based on the analysis, a conceptual 
model of forming a strategy for 
advertising MNEs in the Ukrainian 
market was formed (Fig. 2).

Analysis of cross-cultural features 
of the Ukrainian market according to 
this model, in our opinion, will allow 
MNEs not only to choose an adequate 
advertising strategy, but also will be 
the basis for developing an effective 
advertising product that takes into 
account key national characteristics.

The developed model can be used to 
analyze the markets of other countries.

As advertising becomes increas-
ingly global, MNE needs to focus on 
adapting to foreign markets. In the 
case of importing products to other 
countries with different cultural char-
acteristics, there should be a correc-
tion of product positioning in adver-
tising, taking into account national 
and cultural characteristics: human 
behavioral signals; artistic techniques 
that reflect the intended emotional 
mood; images that have a specific 
symbolic meaning in culture; social 
and national symbols shown by the 

image of the person or character rep-
resenting the message.

Conclusions. The conducted re-
searches allow to draw conclusions 
that for formation of advertising strat-
egy of MNE it is necessary to analyze 
cross-cultural differences in detail. 
The perception of advertising and 
consumer behavior when choosing 
goods depends on it. The key to suc-
cessful MNE advertising in the 
Ukrainian market is its partial adapta-
tion. The most effective are the use of 
advertising strategies for full or par-
tial adaptation to consumer needs.
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