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Пріоритетність розвитку сільсько-
го зеленого туризму в регіонах України 
зумовлена стимулюванням малого під-
приємництва, важливе для оздоров-
лення економіки аграрних районів 
країни, вирішенням низки напруже-
них соціальних проблем регіонів, зо-
крема, масового безробіття, закордон-
ного заробітчанства, складного соці-
ального клімату тощо, збереженням 
етнокультурної самобутності історич-
них земель нашої держави, виступає 
ексклюзивною, міжнародно-туристич-
ною, конкурентною перевагою, що до-
зволяє Україні бути серед основних 
осередків розвитку сільського туризму 
в Європі [2].

Враховуючи вище зазначені аспек-
ти проаналізуємо особливості регіо-
нального управління та регулювання 
зеленим туризмом на засадах посилен-

ня інтеграційних процесів. Під інте-
грацією розуміється встановлення та-
ких взаємовідносин між підприєм-
ствами, які забезпечують довгостроко-
ве зближення генеральних цілей 
підприємств, що інтегруються, й нада-
ють підприємствам такі переваги: зни-
ження рівня невизначеності у поста-
чанні та збуті, обмеження конкуренції, 
спрощення впровадження технологіч-
них новацій, зниження видатків. В 
основі інтеграції лежить принцип 
об’єднання власності, ресурсів, сфер 
діяльності. Організаційні форми інте-
грації різноманітні і залежать від на-
ціональної та регіональної специфіки. 
Але попри велику різноманітність 
форм об’єднань, головними розбіж-
ностями є відносини власності та ви-
робнича й контрактна кооперація.

Однією з форм інтеграції в зелено-
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му туризмі може бути регіональне ту-
ристичне товариство (РТТ)  – добро-
вільне об’єднання зацікавлених осіб, 
створене з метою координації діяль-
ності учасників, забезпечення захисту 
їхніх прав, інтересів у державних і ін-
ших органах, загальній реалізації різ-
номанітних програм і проектів щодо 
розвитку туристичної галузі й розпо-
ділу прибутку, отриманої від їхнього 
здійснення.

Регіональні туристичні товариства 
зеленого туризму сприяють форму-
ванню ринку туристичних послуг; вдо-
сконаленню інфраструктури й розви-
тку міжнародного й внутрішнього зе-
леного туризму; організації й ліцензу-
ванню підприємницької діяльності в 
галузі внутрішнього й міжнародного 
туризму тощо. На територіях регіонів 
зі значним зосередженням земель ре-
креаційного призначення доцільним є 
створення окремих господарських 
комплексів, рекреаційних парків, спе-
ціальних (вільних) економічних зон. 
Окрім сприяння управлінню регіо-
нальним розвитком зеленого туризму, 
створення таких територіально-госпо-
дарських утворень також сприятиме 
подоланню депресивного характеру 
регіональної економіки, стимулювати-
ме структурні перетворення, активізує 
підприємницьку діяльність, 
пом’якшить проблеми зайнятості.

Організаційними формами управ-
ління регіональним розвитком зелено-
го туризму можуть виступати марке-
тингові консорціуми, конгломерати, 
громадські організації при навчальних 
закладах, які готовлять фахівців з ту-

ризму, об›єднання, створені з метою 
просування конкретного туристично-
го продукту, туристсько-інформаційні 
центри. Об›єднання зусиль дозволить 
не тільки забезпечити високий рівень 
обслуговування, широкий діапазон ре-
креаційних послуг, а й раціональне 
використання рекреаційних ресурсів і 
земель, узгодження заходів по їхній 
охороні, відновленню й підвищенню 
рекреаційної привабливості, що обу-
мовить ріст конкурентоспроможності 
регіональної економіки. Передача зе-
мельних ділянок суб›єктам господарю-
вання може здійснюватися на умовах 
оренди, концесії, субконтрактинга або 
франчайзинга.

Істотним завданням регіональної 
управлінської організаційної структу-
ри сфери зеленого туризму є створен-
ня відповідних інформаційних цен-
трів, адже без реклами й інформації, 
що залучає споживачів певних послуг, 
розвиток туристсько-рекреаційної ді-
яльності неможливий. Виходячи з цьо-
го держава заохочує регіональний роз-
виток туризму, створюючи для цього 
відповідні економічні й політичні умо-
ви, підтримуючи імідж туристичних 
регіонів, фінансуючи, наприклад, за-
кордонні PR – акції по рекламуванню 
їх як привабливих для туризму місце-
востей, виключаючи при цьому лобію-
вання державою інтересів окремих 
підприємницьких структур, що є не-
припустимим [5].

Одним з напрямків освоєння сіль-
ських територій є залучення до цього 
процесу як вітчизняних, так і інозем-
них інвесторів [2]. Підприємницька 
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діяльність у туристичній сфері здій-
снюється шляхом одержання валют-
ного кредиту для побудови й експлуа-
тації об›єктів, створення спільних 
міжнародних підприємств. В управ-
лінні регіональним розвитком зелено-
го туризму певну роль можуть відігра-
вати особливі територіально-госпо-
дарські утворення у формі спеціаль-
них (вільних) економічних зон.

Таким чином, об’єднання організа-
цій індустрії зеленого туризму на тери-
торії регіонів дозволяють їм набути 
багато конкурентних переваг, дозво-
лить забезпечити не тільки раціональ-
не використання рекреаційних ресур-
сів і земель з узгодженням заходів їх-
ньої охорони, а й високий рівень об-
слуговування, надання широкого 
діапазону рекреаційних послуг, від-
новлення, підвищення рекреаційної 
привабливості туристичних дестина-
цій регіонів.

Найпоширенішими й найефектив-
нішими й найменш ризиковим форма-
ми інтеграції на ринку туристичних 
послуг ХХІ століття є стратегічні 
альянси та франчайзинг. Члени альян-
сів зберігають свою економічну неза-
лежність лише в тих напрямках, де не 
здійснюється співпраця. На відміну 
від мереж й готельних кооперацій 
стратегічні альянси є об’єднаннями 
незалежних туристичних підприємств, 
але вони об’єднуються за всіма пара-
метрами, а не за де якими, як коопера-
тиви і їхньою метою є формування та 
досягнення, головним чином, страте-
гічних цілей щодо прибутку, зростан-
ня, збільшення обсягів та розширення 

сегментів ринку, створення конку-
рентних переваг.

Мережі, альянси та туристичні 
кластери  – це результат структурної 
перебудови туристичної сфери й сусід-
ської солідарності її підприємств. В 
підприємницьких мережах (альянсах) 
істотно зменшуються витрати, 
пов›язані з окремими видами діяль-
ності, наприклад, закордонною комер-
ційною діяльністю, спільним дослі-
дженням ринку, маркетинговою діяль-
ністю, участю у ярмарках і салонах, 
покращенням технології надання ту-
ристичних та курортно-оздоровчих 
послуг.

Таким чином, сучасні туристичні 
мережі являють собою різноманітну 
сукупність розгалужених груп турис-
тичного бізнесу, пов›язаних між собою 
складно переплетеними організацій-
ними, інформаційними, економічни-
ми, фінансовими, та іншими відноси-
нами, певним чином інтегруючими 
спільні дії.

Поява такого типу інтеграції, як 
стратегічні альянси, пояснюється та-
кими причинами: заповнення прога-
лин в існуючих ринках та технологіч-
ній базі; переведення надлишкової ви-
робничої потужності в прибуток; зни-
ження ризиків і видатків, пов’язаних з 
виходом на новий ринок туристичних 
послуг; прискорення розробки й по-
чатку виробництва нової продукції й 
послуг; економія на масштабах вироб-
ництва послуг; подолання законодав-
чих, митних і торгових бар’єрів; збіль-
шення діапазону операцій; зниження 
видатків при скороченні операцій [5].
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Об’єднання в стратегічні альянси, 
мережі та застосування франчайзингу 
є ефективними формами організації 
управління регіональним розвитком 
галузі туризму та його регулювання.

Теоретичне осмислення проблеми 
формування та розвитку інтеграцій-
них процесів у зеленому туризмі як 
напряму регулювання його розвитку 
пов’язано із випереджаючим зростан-
ням економіки на основі розвитку різ-
них форм інтеграції суб’єктів господа-
рювання загалом. Це ускладнює за-
вдання регіонального регулювання га-
лузі. З метою удосконалення теорії та 
практики визначення специфіки інте-
граційних процесів у туризмі приділя-
ється увага обґрунтуванню особливос-
тей та іманентних ознак інтеграційних 
процесів суб’єктів туристичної діяль-
ності, визначено їх вплив на параме-
три та динаміку інтегрованого розви-
тку.

Обґрунтовано, що врахування спе-
цифічних особливостей інтеграційних 
процесів є передумовою їх успішної 
реалізації у туризмі. Визначено 
взаємозв’язок особливостей інтегра-
ційних процесів та проблем організа-
ції управління інтегрованими утво-
реннями. Орієнтація на особливості 
інтеграційних процесів у туризмі в 

подальшому дозволить розробляти ді-
єві механізми управління інтегровани-
ми утвореннями та регулювання їх 
регіонального розвитку.
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Визначення поняття «правила обігу 
вогнепальної зброї» в юридичній літе-
ратурі на сьогодні відсутнє. І хоча вог-
непальна зброя в суспільстві присутня 
практично завжди, процеси її легаліза-
ції проходить лише при встановленні 
ролі держави.

В проекті Закону України «Про обіг 
зброї» дано наступне визначення по-
няття. «обіг (оборот) зброї» – виробни-
цтво зброї, торгівля зброєю, продаж, 
передача, придбання, колекціонування, 
експонування, спадкування, облік, збе-
рігання, носіння, перевезення, тран-
спортування, використання, вилучен-
ня, знищення, ввезення зброї до Украї-
ни та вивезення зброї з України [1].

Концепція обігу складається з двох 
основних частин: «обіг зброї» і «прави-
ла користування». При визначенні по-
няття – «правила» – одразу необхідно 
звернути увагу на множину понять 
форми даного слова. Це значить, що 
правил є принаймні кілька. Ця ситуа-
ція полягає в тому: що поняття визна-
чається словом «правило» в однині, а у 
множині, мають суттєві відмінності.

Отож вся наявна в країні вогне-
пальна зброя має два суперечливих 
статуси: або це «зброя легальна» – об-
лікована і контрольована державою, 

або «зброя нелегальна» – не врахована 
але не облікована державою. Згідно 
цього паралельно існують і дві сфери 
обігу вогнепальної зброї – «легалізація 
зброї» і «обіг нелегальної зброї». Осно-
вою «спеціального режиму обігу вог-
непальної зброї» і «дозвільної системи 
в сфері обігу вогнепальної зброї» та 
«юридичної діяльності в сфері обігу 
вогнепальної зброї» є плеяда норм 
права, що містять правила обігу вогне-
пальної зброї.

Так. В. Шесток висловлює думку, 
що правила поводження зі зброєю, 
боєприпасами, радіоактивними мате-
ріалами, вибуховими чи іншими речо-
винами і предметами, що становлять 
підвищену небезпеку для оточуючих, – 
це процес різного роду маніпуляцій з 
небезпечними засобами, матеріалами, 
речовинами і предметами з метою ви-
користання їх властивостей, а також 
зберігання, транспортування, обслуго-
вування, ремонту та ін. [2, с.18].

Законодавець, формуючи правовій 
нормі певний конкретний спосіб 
функціонування в сфері обігу вогне-
пальної зброї, утворює точне правило 
у вигляді певного зобов›язання і тут 
же свідчить, в якій прийом це 
зобов›язання має бути виконано. 

ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ 
ОБІГУ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ЯК ОБ’ЄКТ 
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОСТУПКУ
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Якщо зобов›язання бездіяльне (для 
утримання від певних дій), то це забо-
рона.

Правила обігу вогнепальної зброї – 
це імперативні норми, вони категорич-
ні і строго обов›язкові й не припуска-
ють якогось іншого трактування при-
писів котрі покладені в їх основу. Кож-
не правило обігу вогнепальної зброї, 
реалізоване через норму права як по-
зитивне зобов›язання, категорично 
формулює тільки один варіант дії 
суб›єкта в сфері обігу вогнепальної 
зброї. Належність нормативного мате-
ріалу до позитивних зобов›язань ви-
значається наявністю в змісті норм 
правових або технічних слів на кшталт 
«повинен», «потрібно», «зобов’язаний», 
та інші.

Слід зауважити, що основна правил 
обігу зброї зосереджена в Інструкції 
«Про порядок виготовлення, придбан-
ня, зберігання, обліку, перевезення та 
використання вогнепальної, пневма-
тичної і холодної зброї, пристроїв ві-
тчизняного виробництва для відстрілу 
патронів, споряджених гумовими чи 
аналогічними за своїми властивостями 
метальними снарядами несмертельної 
дії, та зазначених патронів, а також бо-
єприпасів до зброї та вибухових матері-
алів», затвердженої наказом МВС Укра-
їни від 21 серпня 1998 №622 [3].

Отже, сучасні відносини у сфері 
державного обігу зброї відображають 

інтереси суспільства на сучасному ета-
пі. Враховуючи аналогічні інтереси 
суб’єктів суспільних відносин у сфері 
обігу зброї держава здійснює правоо-
хоронну діяльність щодо встановлен-
ня порядку управління, громадського 
порядку та громадської безпеки як 
об’єктів адміністративно-правової 
охорони, застосовуючи засоби адміні-
стративного впливу до порушників 
правил обігу зброї.
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На шляху демократичного розвитку 
Україна прагне до створення громадян-
ського суспільства на гуманітарних за-
садах. Україна останніми роками зна-
чно просунулася у вивченні та осмис-
ленні гендерної проблематики. Ухва-
лення Конституції України створило 
нові правові гарантії формування гро-
мадянського суспільства. Вона закріпи-
ла нові засади громадянської організа-
ції суспільства та, зокрема, принцип 
рівності жінки і чоловіка. Гарантування 
Конституцією України принципу рів-
ності прав і свобод громадян перед за-
коном має важливе значення для роз-
витку діяльності органів виконавчої 
влади в напрямку забезпечення рівних 
прав і можливостей жінок та чоловіків. 
Постановою Верховної Ради України 
від 29  червня 2004  року № 
1904-IVсхвалено Рекомендації парла-
ментських слухань «Становище жінок в 
Україні: реалії та перспективи», окрес-
люється становище жінок в Україні, за-

значається, що протягом останніх років 
в Україні однією з гострих проблем за-
лишається безробіття серед працездат-
ного населення, переважну більшість 
якого становлять жінки [1].

Гендерною рівність, як правило на-
зивають одинаків правовий статус чоло-
віків і жінок та рівні можливості для 
реалізації. Історично для людського сус-
пільства була характерна не рівніть чо-
ловіків та жінок, тобто зовсім протилеж-
не, в деяких аспектах це існує і в тепе-
рішньому часі. Останім часом це питан-
ня в числі пріорітерних, бо Україна 
рухається в Європу, а вона вимагає від 
нас вирішення цього питання на прак-
тиці тому що рівноправ’я одна із ціннос-
тей Європейського суспільства. Рівність 
може виражаться не тільки за ознакою 
статті, а рівність можливостей, рівність і 
участь молоді у розбудові громадянсько-
го суспільства, рівність у здобуті досту-
пу до здобуття певної професії пред-
ставниками різного віку, тобто так звана 

СУЧАСНІ МОДЕЛІ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 
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вікова рівність. На щастя, в минулому 
залишилися часи коли найвище керів-
ництво України було не то щоби не чут-
ливим до гендерного питання, а з пев-
ним презирством, зверхністю ставилося 
до жінок, але часи міняються і Україна 
стала на Європейський шлях, і питання 
яке постійно розглядається в Європі це 
питання гендерної рівності [2, с. 43].

Впровадження гендерних аспектів у 
формуванні законодавства України – це 
питання соціальної справедливості, ви-
рішення якого необхідне для забезпе-
чення рівноправного та стійкого люд-
ського розвитку шляхом застосування 
найбільш результативних і ефективних 
методів державного втручання. Такий 
підхід розглядається як процес оцінки 
будь-якого планового заходу, зокрема 
законодавства, стратегій і програм в усіх 
сферах і на всіх рівнях з точки зору його 
впливу на жінок та чоловіків. Дана тео-
рія ґрунтується перш за все на тому, що 
інтереси і досвід жінок, так само як і чо-
ловіків, є невід’ємним критерієм у про-
цесі розробки загальної концепції, здій-
снення моніторингу й оцінки напрямків 
державної політики в політичній, еконо-
мічній і суспільній сферах для того, щоб 
жінки, і чоловіки могли одержувати рів-
ну вигоду, а нерівність була викорінена. 
Рівність між чоловіком і жінкою  – це 
одночасно і цінність, і привілей будь-
якого суспільства. І хоча в різних кінцях 
світу це питання вирішується з різною 
швидкістю, тим не менш напрям зали-
шається єдиним. Членство в ЄС є однією 
з головних стратегічних цілей України. 
Це означає послідовну орієнтацію на ді-
ючу в провідних європейських країнах 

модель соціальної ринкової економіки, 
перевагами якої є високий рівень соці-
альних стандартів і розвитку гуманітар-
ної сфери, ефективний захист прав пра-
цівників, розвинута система соціально-
го захисту, принцип гендерної рівності. 
Позиція Європейського Союзу з досяг-
нення гендерної рівності полягає в тому, 
що жінки і чоловіки повинні мати рівні 
права та можливості в усіх сферах життя 
суспільства. Для цього всі інститути ЄС 
мають впроваджувати проблематику 
рівності між чоловіками та жінками в усі 
галузі політики, всі програми і на всі 
рівні прийняття рішень [3, с. 134].

В Україні останнім часом дещо по-
кращилася ситуація з представництвом 
жінок в органах державної влади, дещо 
збільшилося число жінок-народних де-
путатів. Наразі найбільші досягнення у 
сфері гендерної рівності спостерігають-
ся на законодавчому рівні. Проте в бага-
тьох інших сферах, у практичному вті-
ленні суттєвого прогресу досягти не 
вдалося, що й зумовлює низькі позиції 
України в міжнародних рейтингах з ген-
дерної рівності та значне відставання від 
європейських показників. В Україні, як і 
раніше, для жінок існують реальні пере-
пони на ринку праці, і їх коріння міс-
тяться у самій системі організації зайня-
тості та у проблемах, з якими стикають-
ся жінки, прагнучи поєднати професій-
ну діяльність з виконанням сімейних 
обов’язків. Частково проблеми жіночої 
зайнятості могли б бути вирішені за ра-
хунок державної підтримки практики 
зайнятості неповний робочий час. На 
відміну від країн ЄС, в Україні така 
практика є мало поширеною. Крім того, 
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зберігається гендерний дисбаланс і в 
оплаті праці, і в кар’єрному рості. Ці 
проблеми особливо загострюються сьо-
годні, в умовах підвищеного стресу та 
невпевненості в майбутньому, що є ха-
рактерною рисою сучасної глобальної 
економіки.

Ураховуючи прогнози вітчизняних 
науковців-аналітиків, зміст української 
ґендерної політики змінюватиметься, 
що означає перехід від функцій збере-
ження жінок з боку держави до усвідом-
леного впровадження ґендерної політи-
ки. Єврокомісія висловила свою при-
хильність до ґендерної рівності, при-
йнявши «Жіночу хартію». Ця політична 
декларація зобов’язує Єврокомісію за-
безпечити рівні права у всіх її стратегіях 
і сприяти ґендерній рівності. Відповідно 
до цього Статуту Комісія підтримує пи-
тання рівності між чоловіками і жінка-
ми в ЄС. Підхід до чоловіків і жінок, як і 
раніше, різний, що негативно познача-
ється на економічній і соціальній згурто-
ваності, стійкому зростанні, конкурен-
тоспроможності та старінні населення в 
Європі. Особливо під час кризи потріб-
но приділяти увагу рівності прав у всіх 
галузях політики, що відповідає інтере-
сам як жінок, так і чоловіків [4, с. 367].

Програма роботи Європейської комі-
сії щодо забезпечення ґендерної рівності 
є всеосяжною основою, в рамках якої 
розглядаються такі проблеми: рівна еко-
номічна незалежність; рівна оплата за 
рівну і еквівалентну роботу; рівність у 
процесах прийняття рішень; захист сві-
ту і цілісність – припинення насильства 
по відношенню до жінок; рівність у зо-

внішній політиці; міжсекторальні пи-
тання (ґендерні ролі, право і управлін-
ня). Європейська комісія щорічно допо-
відає про прогрес у досягненні рівності 
на рівні ЄС у рамках «Звіту про досягну-
тий прогрес в області рівності між жін-
ками та чоловіками». У річному звіті та-
кож міститься ряд показників ґендерної 
рівності,а саме співпраця з різними уста-
новами і суб’єктами у сфері ґендерної 
рівності – урядами держав-членів, Євро-
пейським парламентом, організаціями 
соціальних партнерів, громадянського 
суспільства. Органи з питань рівності, 
міжнародні організації, агентства ЄС 
мають вирішальне значення для прогре-
су в цій сфері. Отже, ґендерна політика 
або ґендерна демократія в Україні нама-
гається гарантувати рівність прав і сво-
бод жінок та чоловіків відповідно до 
міжнародних норм законодавства з пи-
тань ґендерної рівності.
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Сьогодні для багатьох країн світу 
залучення прямих іноземних інвести-
цій (ПІІ) стало пріоритетним напря-
мом державної політики та важливим 
індикатором економічного розвитку. В 
результаті загальної тенденції до зни-
ження бар’єрів на шляху ПІІ відбува-
ється певна уніфікація національних 
режимів їх регулювання та стимулю-
вання. У подібній ситуації неминуче 
зростає значення пільг і преференцій 
інвесторам як важливих інструментів 
залучення інвестицій, особливо з ура-
хуванням того, що вони є основними 
чинниками впливу на інвестиційні рі-
шення з боку держави.

Прискорення процесу лібералізації 
регулювання ПІІ призвело до того, що 
для різних галузей економіки нині 
пропонується достатньо широкий ви-
бір місць можливого застосування ка-
піталу. В результаті, інвестори, 
пов’язані з інфраструктур ними про-
єктами, мають можливість вибірково 
та прискіпливо підходити до оцінки 
інвестиційного клімату в тій чи іншій 
країні. Конкуренція за ПІІ з року в рік 
посилюється і в цих умовах вже недо-

статньо лише проводити ліберальну 
політику регулювання, а потрібні ціле-
спрямовані стимулюючі заходи із за-
лучення іноземних інвесторів.

Як вказують експерти ООН, «щоб 
залучити ПІІ багатьом країнам пере-
довсім потрібно створити уявлення 
про себе як про сприятливе місце для 
реалізації інвестиційних проєктів, 
тобто, образно кажучи, позначити 
себе на умовній мапі світу, якою ко-
ристуються міжнародні інвестори» [4, 
с. 109].

Зміна інвестиційного іміджу вима-
гає в першу чергу зусиль з надання ін-
формації, що становить інтерес для 
інвесторів, зокрема, інформації за-
гального характеру про країну та існу-
ючі в ній інвестиційні можливості (за-
гальноекономічні показники, стан 
окремих галузей, списки та конкретні 
дані про місцеві підприємства як по-
тенційних партнерів або постачальни-
ків товарів, необхідних для реалізації 
інвестиційних проєктів, детальна ін-
формація про здійснювані або плано-
вані програми приватизації тощо). Та-
кож необхідна інформація юридично-
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го характеру, яка стосується законо-
давчого й адміністративного режимів 
регулювання ПІІ та, в цілому, діяль-
ності приватного бізнесу, існуючих за-
ходів стимулювання інвестицій, струк-
тури органів і процедур, з якими іно-
земному інвестору доведеться мати 
справу при здійсненні проєкту.

Інформація про інвестиційні мож-
ливості країни та чинний в ній режим 
регулювання та стимулювання ПІІ 
особливо важлива, оскільки без наяв-
ності такої інформації міжнародні ін-
вестори взагалі не розглядатимуть 
країну як можливого місця здійснення 
проєктів. Подібну інформацію інвес-
тори зазвичай отримують від міжна-
родних консультаційно-дослідниць-
ких фірм, які регулярно публікують 
відповідні довідники.

Однак, очевидно, що лише надання 
інформації є недостатньою умовою. 
Для широкомасштабного залучення 
іноземних інвесторів в сучасних умовах 
не обійтися без спеціальних стимулюю-
чих заходів податкового, фінансового й 
організаційного характеру. Такі заходи 
покликані компенсувати існуючі вади 
загальноекономічної кон’юнктури або 
підвищити привабливість окремих га-
лузей чи регіонів для здійснення інвес-
тиційних проєктів.

Нині у світі спостерігається актив-
ний процес розширення масштабів за-
стосування спеціальних заходів щодо 
стимулювання ПІІ на загальнонаціо-
нальному, регіональному та місцевому 
рівнях. Однак, згідно з проведеними в 
останні роки дослідженнями, наяв-
ність спеціальних стимулів далеко не 

завжди є основними чинниками, що 
приймаються міжнародними інвесто-
рами при виборі місця розміщення 
того чи іншого проєкту [3, с. 6]. Світо-
вий досвід свідчить, що найбільш фун-
даментальні стимули для ПІІ належать 
до базисних характеристик економіки 
країни, тому зусилля з боку державних 
органів можуть допомогти лише част-
ково компенсувати недостатню при-
вабливість економіки для іноземних 
інвесторів. Ця констатація не запере-
чує необхідності й важливості здій-
снення активної політики залучення 
ПІІ, однак зумовлює усвідомлення 
об’єктивних меж ефективності дер-
жавної політики регулювання та сти-
мулювання ПІІ.

У різних країнах світу сьогодні від-
бувається конвергенція режимів регу-
лювання ПІІ, тобто використовуються 
схожі комплекси стимулюючих і 
контролюючих заходів. Однак, навіть 
попри подібність декларованої політи-
ки щодо іноземних інвестицій, на 
практиці здійснення вкладень в різних 
країнах пов’язане з неоднаковими ви-
тратами часу та коштів на отримання 
необхідних дозволів і погоджень. Сут-
тєві відмінності в реальних умовах 
здійснення інвестиційних проєктів 
зберігаються й після початку їх реалі-
зації (витрати на будівництво вироб-
ничих й інфраструктурних об’єктів, 
здійснення поточної господарської ді-
яльності, експортно-імпортних опера-
цій, механізми сплати податків, взає-
модія з місцевою владою тощо). За ін-
ших рівних умов подібні відмінності 
неминуче позначаються на конкурен-
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тоспроможності країн із погляду їх 
базисної привабливості для ПІІ. Тому 
цілеспрямовані зусилля зі зниження 
надмірних витрат на ведення бізнесу, в 
т. ч. пов’язаних із адміністративними й 
іншими бюрократичними моментами, 
безсумнівно повинні розглядатися як 
важлива складова стратегії підвищен-
ня привабливості країни для інозем-
них інвесторів.

Як свідчить зарубіжний досвід, 
ефективним заходом в цьому сенсі є 
побудова національної системи регу-
лювання ПІІ за принципом «єдиного 
вікна», тобто коли інвестор має справу 
з одним державним органом або агент-
ством («інвестиційні няні»), що допо-
магає перейти всі необхідні погоджу-
вальні та дозвільні процедури для по-
чатку інвестиційного проєкту. Однак 
така міра, на наш погляд, дасть необ-
хідний результат лише за умови, коли 
відповідне агентство буде наділене до-
статніми повноваженнями, а існуюча в 
країні система і процедури регулюван-
ня інвестицій чітко визначені та не 
містять неформальних аспектів, 
пов’язаних з корупційними ризиками.

Аналіз науково-економічної літера-
тури [2] та Всесвітніх звітів про інвес-
тиції [4] дозволив виокремити три 
основні категорії стимулів для ПІІ:

1) фіскальні стимули, що уможлив-
люють зниження податкового наван-
таження на іноземного інвестора, по-
діляються на такі типи:

–  ті, що впливають на прибуток 
(зниження, порівняно зі звичайною 
ставкою податку на прибуток; подат-
кові канікули; дозвіл списувати збит-

ки, понесені інвестором у період по-
даткових канікул і за рахунок майбут-
ніх або минулих прибутків);

– ті, що впливають на капітало-
вкладення (прискорена амортизація; 
пільги на інвестування та реінвесту-
вання);

– ті, що належать до витрат на ро-
бочу силу (зниження, порівняно зі 
звичайними ставками відрахувань до 
соціальних фондів; відрахування з 
оподатковуваних доходів із урахуван-
ням кількості зайнятих або розміру 
інших витрат, пов’язаних із робочою 
силою);

– ті, що пов’язані з реалізацією про-
дукції (зниження корпоративного по-
датку з урахуванням обсягу продажів);

– ті, що належать до ПДВ (знижен-
ня, порівняно зі звичайною ставкою 
податку на прибуток або відстрочка по 
його сплаті з урахуванням «чистої міс-
цевої частки» у виробленій продукції; 
надання відстрочки по сплаті податку 
на прибуток з урахуванням обсягу чи-
стої доданої вартості);

–  ті, що належать до інших видів 
витрат інвесторів (відрахування з опо-
датковуваних доходів сум, рівних ви-
тратам на рекламу та маркетинг);

– ті, що належать до імпорту (звіль-
нення від ввізного мита або його зни-
ження для використовуваної при реа-
лізації інвестиційного проєкту інозем-
ної сировини, устаткування, вузлів і 
компонентів);

– ті, що належать до експортної ді-
яльності (звільнення від експортних 
мит; полегшене оподаткування доходів 
від експорту; зниження податків на до-
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ходи від певних видів операцій, що 
забезпечують приплив в країну іно-
земної валюти, або від експорту про-
мислової продукції; відстрочка сплати 
податків на внутрішні продажі з ура-
хуванням обсягів експортних прода-
жів; повернення ПДВ на експортовані 
товари; відстрочка зі сплати податку 
на прибуток з урахуванням «чистої 
місцевої частки» в експортованих то-
варах; відрахування з оподатковуваної 
бази витрат, котрі здійснюються за 
кордоном; пільги на капіталовкладен-
ня в експортні виробництва);

2) фінансові стимули, що поділя-
ються на такі типи:

– гранти капіталу з боку уряду, або 
пряме субсидування (покриття за ра-
хунок бюджету приймаючої країни 
частини витрат, пов’язаних із здій-
сненням проєкту);

– пільгове кредитування (державні 
пільгові кредити; державні гарантії, 
під які залучаються приватні кредити; 
гарантовані експортні кредити);

– участь держави в капіталі підпри-
ємств, які створюються для здійснення 
інвестиційного проекту, пов’язаного з 
високим комерційним ризиком;

–  державне пільгове страхування 
(ризики, пов’язані з нестійкістю курсу 
національної валюти, можливістю її 
девальвації; страхування від некомер-
ційних ризиків, пов’язаних з ймовір-
ністю експропріації власності або по-
літичних, природних та інших ката-
клізмів);

3)  організаційні стимули, поклика-
ні забезпечити підвищення прибутко-
вості інвестиційного проєкту нефінан-

совими способамиподіляються на такі 
типи:

– пільги щодо забезпечення проєк-
ту необхідною інфраструктурою (на-
дання за цінами, нижче ринкових, зем-
лі, споруд, будівель, виробничих при-
міщень; надання послуг зв’язку, тран-
спорту, електро-, тепло-, газо- і 
водопостачання);

–  пільгові послуги організаційного 
характеру (державне сприяння в по-
шуку джерел фінансування; допомога 
в здійсненні й управлінні проєктом; 
проведення передінвестиційних дослі-
джень; надання інформації про ринки 
та можливості доступу до джерел си-
ровини або інфраструктурних послуг; 
консультування в галузі виробництва 
та маркетингу; допомога у підготовці 
та перепідготовці кадрів; допомога у 
заходах з посилення контролю над 
якістю продукції);

–  ринкові преференції (преферен-
ційні урядові контракти; закриття 
внутрішнього ринку для інших інвес-
торів або експортерів готової продук-
ції; надання монопольних прав на 
здійснення окремих видів діяльності);

–  преференції в сфері валютного 
контролю (встановлення спеціального 
курсу обміну валют; спеціальні обмін-
ні курси для угод з конверсії боргів у 
власність; усунення валютних ризиків 
за зовнішніми кредитами; репатріації 
прибутків і капіталу).

Отже, в останнє десятиліття в світі 
стійко простежується тенденція до лі-
бералізації регулювання та стимулю-
вання ПІІ. Це відбувається насамперед 
за рахунок кардинальної зміни став-
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лення до ПІІ, тому уряди багатьох кра-
їн пішли на кардинальні кроки щодо 
полегшення доступу іноземного капі-
талу в національну економіку. Це зу-
мовило наростання конкуренції за за-
лучення ПІІ. Тут головні труднощі, на 
наш погляд, полягають у тому, що в 
умовах загальної лібералізації еконо-
мічної політики на національному рів-
ні, розширення мережі міжурядових 
інвестиційних угод та зростаючого 
рівня глобалізації в розпорядженні 
урядів залишається все менше регулю-
ючих і стимулюючих інструментів. 
Стосовно регулювання та стимулю-
вання ПІІ в Україні, то виходячи з між-
народного досвіду, можна констатува-
ти, що здійснення ефективної політи-
ки в сфері залучення ПІІ потребує пе-

редовсім суттєвої концентрації уваги 
та ресурсів державних органів управ-
ління.
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Невизначеність на світових валют-
них ринках, щорічне зростання витрат 
на обслуговування зовнішнього боргу 
України, значний дефіцит торговель-
ного балансу країни, високі девальва-
ційні очікування населення та гло-
бальна тенденція виведення капіталів 
із ринків, що розвиваються, в умовах 
переорієнтації інвесторів на ринки 
розвинених країн спричиняє виник-
нення загрози курсової та фінансової 
стабільності країни в цілому

Ризики національної банківської 
системи також обумовлені:

– високою концентрацією виданих 
кредитів і зростання простроченої за-
боргованості за кредитами;

– різким зростання портфеля цін-
них паперів, насамперед через збіль-
шення частки державних цінних папе-
рів, що посилює залежність банків-
ської системи від стану державного 
бюджету і спроможності держави сво-
єчасно розраховуватися за своїми 
зобов›язаннями;

– нестабільність і обмеженість ре-
сурсної бази через ризики швидкого 
відпливу вкладів;

– необхідність сплати зовнішнім 
кредиторам значних обсягів заборго-

ваності у короткостроковому періоді;
– низька якість активів, що обумов-

лює недостатню прибутковість банків;
– нерозвиненість фінансових ін-

струментів хеджування та страхуван-
ня ризиків і похідних фінансових ін-
струментів.[ ]

Труднощі забезпечення фінансової 
стабільності у після кризовий період в 
Україні зумовлено суттєвою сегмента-
цією економічної і фінансової систем. 
Без усунення структурних диспропор-
цій реальним є ризик уповільнення 
економічної динаміки та поглиблення 
дисбалансів фінансової системи. Тому 
першочерговим завданням у після 
кризовий період є структурна модерні-
зація економічної і фінансової систем 
України на основі вирішення тради-
ційної для України суперечності між 
завданнями фінансової стабілізації та 
стимулювання темпів економічного 
зростання.

Стратегічною метою модернізації 
має стати суттєва зміна фінансових 
пропорцій і перерозподілу фінансових 
потоків на користь підприємств реаль-
ного сектору економіки.[3,37]

Досягнення цієї мети передбачає 
вирішення таких завдань:

ВИКЛИКИ Й ЗАВДАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ВАЛЮТНО – ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ
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– впровадження механізмів регу-
лювання спрямованості банківських 
кредитів з метою заохочення іннова-
ційного кредитування реального сек-
тору економіки;

– усунення диспропорцій у рівнях 
розвитку окремих секторів фінансової 
системи, накопичених у період докри-
зового розвитку зростання, за рахунок 
більш активного розвитку небанків-
ського сектору економіки;

– цілеспрямоване формування май-
бутніх структурних характеристик фі-
нансової системи на основі макси-
мального врахування майбутніх ризи-
ків і потреб модернізації реального 
сектору економіки;

– формування стабілізаційних ме-
ханізмів фінансової системи, що до-
зволить зберігати її роль як інструмен-
ту підтримки та стимулювання еконо-
мічного зростання, стійкість і збалан-
сованість;[5,40]

– посилення контролю за потоками 
капіталу через кордони України;

– формування механізму аналізу, 
контролю і моніторингу фінансової ста-
більності, що дозволить завчасно вияв-
ляти чинники та сектори вразливості 
фінансової системи; канали зв›язку між 
ними, приймати і реалізовувати пре-
вентивні рішення й заходи; відновлю-
вати стабільність системи щодо розгор-
тання кризових тенденцій;

– посилення контролю за діяльніс-
тю великих фінансових установ і сис-
темними ризиками;

– підвищення прозорості функціо-
нування фінансової системи на основі 
подальшого вдосконалення сукупності 

індикаторів фінансової стабільності.
[2,54]

Забезпечення довгострокової фі-
нансової стабільності, що базується на 
раціональному розміщенні й ефектив-
ному використанні фінансових ресур-
сів, позитивних темпах економічного 
зростання, врівноваженому платіжно-
му балансі, потребує застосування ін-
струментів за такими напрямами:

1. Стимулювання інвестиційних 
процесів за концентрації інвестицій-
них ресурсів по стратегічно важливих 
напрямах модернізації реального сек-
тору.

2. Підвищення рівня комунікацій-
ної політики держави щодо змісту, на-
прямів та очікуваних наслідків заходів 
реформування фінансової системи; не-
допущення монетизації дефіциту бю-
джету та удосконалення структури 
емісійного механізму; насичення еко-
номіки кредитами, адекватно до гро-
шового попиту з боку реального сек-
тору економіки.[1,60]

3. Комплексне та системне застосу-
вання інструментів грошово-кредит-
ної, податкової, конкурентної, струк-
турної політики для забезпечення ста-
більно низьких темпів інфляції

4. Підвищення рівня капіталізації, 
ліквідності та якості активів банків, 
що зумовить посилення стійкості бан-
ківської системи.

5. Відмова від використання штучної 
«прив›язки» гривні до долара США як 
антиінфляційного заходу та перехід до 
формування гнучкої динаміки валютно-
го курсу в межах валютного коридору; 
підвищення прозорості процесу курсо-
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утворення завдяки запровадженню по-
рядку звітування НБУ про обсяги що-
денних валютних інтервенцій, ефектив-
ності застосованих заходів і причин ви-
никнення кризових ситуацій;

6. Поліпшення сальдо поточного 
рахунку, у тому числі у спосіб створен-
ня умов для зростання експорту това-
рів і послуг та імпортозаміщення, 
контролю за нарощуванням валового 
зовнішнього боргу;

7. Посилення економічних важелів 
залучення капіталів у країну та розвиток 
захисних механізмів, здатних забезпечи-
ти незалежність фінансового сектору і 
контроль за валютними та фінансовими 
потоками через кордони України.
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Недосконала та складна економічна 
ситуація в країні, зміни у політичній 
сфері та суспільстві вимагають здій-
снення дієвого та ефективного рефор-
мування у державному управлінні. На 
даному етапі в пріоритеті держава по-
требує реформ митної системи.

Перебудова Державної фіскальної 
служби України триває ще з 2015 року, 
і хоча вона призвела до суттєвого по-
кращення якості здійснення митної 
діяльності, існують певні недоліки, що 
призводять до суттєвих проблем, зо-
крема існують корупційні зловживан-
ня та певні дії під час здійснення мит-
ного опрацювання і перевірки під час 
встановлення податкового оцінюван-
ня товарів при оформленні митними 
органами.

Загалом, митну систему держави 
можна трактувати не тільки, як фінан-
сово-організаційно-правові відноси-
ни, що виникають між індивідами з 
приводу торговельно-економічних 
відносин, органами митного контро-
лю, певними державами, під час пере-
тинання товарної продукції на митну 
територію країни та вивезення това-

рів, транспортних засобів, на які роз-
повсюджуються митні тарифи та про-
цедури. Також під митною системою 
розуміємо тарифні та нетарифні ін-
струменти, принципи, методи їх уста-
новлення, ототожнюємо зі змінами чи 
відмінами, системою забезпечення ор-
ганізації своєчасної сплати митних ра-
хунків у повному обсязі, та з держав-
ними органами що забезпечують 
контролювання та відповідальність за 
недотримання митного законодавства, 
а також на які покладено обов’язки 
здійснювати митну політику [3].

Отже, можна стверджувати, що 
митна система України є досить само-
стійною складовою державного управ-
ління, на ефективність якого здійсню-
ють вплив різноманітні фактори, такі 
як соціальні, економічні та політичні.

Передусім нові зовнішньоеконо-
мічні відносини України та Європей-
ського союзу розпочинались з Угоди 
про асоціацію у 2016 році у той же час 
було створено зону вільної торгівлі, 
що передбачало економічне зростан-
ня, співпраця у різних сферах, зокрема 
у енергетиці, також у промисловості, 
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транспортній сфері, і що вкрай важли-
во – захист населення. Зауважимо, що 
міжнародна торгівля для нашої країни 
передбачає зростання розмирів екс-
портних операцій, а у зв’язку з цим і 
зростання рівня зайнятості населення 
і як наслідок, вдосконалення і покра-
щення якості виробництва.

Не менш важливим аспектом у роз-
витку митних відносин та митної систе-
ми є взаємодія та взаєморозуміння між 
податковою сферою, платниками по-
датків та митними органами, тому на-
ступним кроком було підписання Ме-
морандуму щодо основних напрямків 
вдосконалення митної справи. Але, дер-
жаві потрібні ефективні дії, про це на-
полягало бізнес-середовище, що взає-
модіє з українською митницею, підпри-
ємці першими відчувають необхідність 
кардинальних змін у митній сфері 
оскільки в змозі зіставити митні про-
цедури та стандарти інших країн світу.

Таким чином, на сьогодні стан мит-
ної системи України не можна назвати 
стабільним. Незважаючи на те, що 
митна система знаходячись певний час 
у складі Державної фіскальної служби 
України відокремилась та стала само-
стійною ланкою, в тенденції не може 
ефективно протидіяти різноманітним 
схемам, що спроможні мінімізувати 
сплату податків і зборів на митному 
кордоні, також не може впоратись із 
маніпуляціями із митними вартостя-
ми. Тому, на нашу думку митна систе-
ма України потребує оптимізації і та-
ких заходів, як: наближення митного 
законодавства до стандартів ЄС; су-
часний автоматизований митний 

контроль та мінімум персоналу на 
митницях при митному оформленні; 
система контролю за ввізними товара-
ми, що перетинають митну територію 
України; митний пост-аудит для пере-
вірки чинності операцій зовнішньое-
кономічної діяльності; підвищення ка-
дрового рівня працівників митних ор-
ганів і відповідно збільшити соціаль-
не, матеріальне забезпечення.

Варто відзначити перелік найбільш 
масштабних змін у митній сфері, який 
встановила американська торгівельна 
палата в Україні у 2018 році, що визна-
чається державою, а саме:

1. Необхідність реформування та 
перебудови митної справи.

2. Автоматизація оформлення опе-
рацій на митниці, та полегшення зо-
внішньої торгівлі, включаючи «Єдине 
вікно», тобто, спрощену систему 
оформлення митних процедур екс-
портно-імпортних вантажних переве-
зень.

3. І ще один фактор – нейтралізація 
нелегальної торгівлі, протизаконне пе-
реміщення чи ввезення товарів, безпо-
середньо посягання на інтелектуальну 
власність [2].

Отож зрозуміло, що найбільш про-
блемними аспектами в митній сфері є 
недосконалість діючого митного зако-
нодавства, що дозволяє несумлінним 
індивідам зовнішньоекономічної тор-
гівлі провадити протиправні дії з ме-
тою отримання немотивованих при-
бутків. Зокрема відзначимо застарілу 
митну інфраструктуру, техніку, про-
грамні продукти, оскільки суб’єктам 
міжнародної торгівлі зручніше здій-
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снювати подання документів, різнома-
нітних операцій та митних процедур в 
електронному вигляді, тобто макси-
мальне зменшення кількості людсько-
го фактору. Ще одним недоліком мож-
на назвати, відсутність на рівні цен-
трального апарату, єдиної загальної 
бази для систематизації та аналізу ви-
конання законодавчих норм.

Отже, ми розглянули та проаналізу-
вали особливості митної системи Укра-
їни. Визначили місце та роль митної 
системи України в контексті даної про-
блематики на сучасному етапі, зокрема 
самостійність митної системи як меха-
нізму державного управління. Привели 
аргументи того, що митна система 
України відчуває потребу у реформу-
ванні, що у підсумку безпосередньо 
призведе до розвитку національної еко-
номіки та підвищення конкуренто-
спроможності виробництва країни і ві-
тчизняних товаровиробників.
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