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In the best traditions of the changing 
legal order hereditary legislation, follow-
ing the existing terminology of foreign 
countries of continental Europe, mainly 
continues the customs preserved in the 
manuscripts of the formation of private 
law in ancient Rome. It is these renova-
tions that cause an increasing interest in 
the study of the laws of institutional im-
provement in the area under consider-
ation.

The terminology “Roman hereditary 
system” matches the inheritance law of 
several States. A peculiar difference in 
this case is the differentiation of the heirs 
into four groups: parents; brothers (in-
cluding incomplete); the rest of the “side” 
relatives. Inheritance law of France in the 
historical and cultural context is present-
ed quite richly and multifaceted, for 
which it was originally referred to the 
“Romanesque system”. High according to 
the degree of its influence on law-making 
approach in Belgium and Italy. Many cir-
cumstances led to the evolution of the 

institution of law in the field of inheri-
tance in the world of civil law. The dy-
namics of the development of a set of 
factors reveals the dynamic nature of this 
area of law, seeking in recent decades to 
unify. Despite the importance of the im-
plementation of Roman law in the na-
tional in a number of European countries 
(Germany, Austria) preserved the tradi-
tion that existed before the reception of 
inheritance.

Taking into account the above, a logi-
cal conclusion arises: there is a wide field 
for improvement in the organization of 
the entire range of work in this area, first 
of all – in the development of normative 
and legal support for the functioning of 
the Institute. Inheritance rights acquire a 
special mechanism of implementation, 
providing for the expansion of the system 
of additions and amendments to the legis-
lation, primarily in the direction of inter-
national legal regulation.

The diversity of types of wills in the 
legal constructs of foreign countries, the 

INHERITANCE LAW OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES       

Syvorotkina I. Yu.
postgraduate student of the University. S. A. Esenin

Annotation: The article is devoted to the issues of hereditary-legal regimes of the 
European Union. The author of the article notes that in the best traditions of the changing 
legal order the hereditary legislation follows the existing terminology of foreign countries 
of continental Europe, mainly continues the customs preserved by the well-known recep-
tion of Roman private law. The period of economic transformation, cultural hybridiza-
tion and global globalization as the determining factors in the development of law, the 
natural trend of the diversity of types of wills in the legislative constructions of foreign 
countries.

Key words: mutual wills, joint wills of spouses, inheritance agreement, unilateral 
transaction, bequest, globalization, integration.
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natural tendency of the period of eco-
nomic transformation, cultural hybridiza-
tion and the world of globalization, con-
sidered as factors determining the devel-
opment of the entire legal sphere in the 
countries of the European Union. This is 
the reason for the increased interest in the 
study of the laws of private law with its 
complex, but so important and necessary 
processes of revision of the legislation.

Our analysis of German law allows us 
to recognize the permissible drafting of a 
common will by such subjects as, for ex-
ample, spouses. In order to carry out such 
a legal expression of will, it is sufficient for 
one of the spouses to draw up the text of 
the will in the appropriate form and to sign 
the joint statement by the other spouse in 
person. The marital status of the subjects 
of the will significantly affects the legal re-
lationship in the field of inheritance, so we 
consider it an acceptable and theoretically 
justified alternative, resulting in a conclu-
sion on the one hand about the possibility, 
on the other – the feasibility of implement-
ing the institution we are considering in 
the Russian legal field in the field of in-
heritance [8, p. 90-92].

The systematics of application of the 
adopted forms of wills in Germany [4, p. 
58; 5], Latvia [6, p. 10] , treaties on he-
reditary relations (Germany) is a defining 
trend and is allowed in international law. 
Refusal to implement the will, the so-
called “refusal” or “legate” is often found 
in the law enforcement practice of a num-
ber of European countries: Hungary, Ger-
many, Spain, France. At the same time, 
civil legislation in these countries pro-
vides for other types of testamentary or-

ders. Thus, for example, in Hungary, the 
civil law contains such types of hereditary 
orders as the contract “in respect of the 
expected inheritance”, the contract of do-
nation and inheritance in the event of 
death “bequest” (as opposed to “bequest”) 
preferring the obligation to commit any 
action imposed on the heir [2, p. 74].

As part of the changing legislation, 
wills are subject to increasing reform. In 
the inheritance law of the mentioned 
countries, the theory of law, however, pro-
vides for the simultaneous functioning of 
two systems: the system of pluralism and 
the system of uniformity of forms of the 
will.

From the point of view of the “legal 
form” of the will, the author of the study 
of modern civil turnover notes various 
and contradictory requirements: the con-
sequence of the interweaving of the bur-
densome form of the will (preventing this 
act) at any time, in any place; the unique-
ness and authenticity of the will is consid-
ered as a specificity in the ethno-cultural 
symbiosis, which should not contradict 
the confidentiality of the will, as a histori-
cal and cultural component of interna-
tional legislation, which paradoxically 
combines the diversity of forms, etc.

It is natural to argue that the inheri-
tance law of the Union in its integration is 
structured by the existence of several 
forms of wills. The leading trend in this 
direction is focused on competitive forms, 
giving priority to the requirements of 
civil society, determining the opportuni-
ties and prospects for development. The 
testator is granted a monopoly of choice. 
Pluralism of wills is a characteristic of in-
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heritance law in Germany, Italy, France 
and other countries. This is an effect that 
no other institution can generate. The 
testamentary law of different countries 
indicates a uniform form of the will. This 
determines the contrast of legal culture 
with the reflections of the identity of indi-
vidual definitions. In addition, some re-
quirements of civil society are given less 
attention, which objectively does not con-
tribute to the functionality of law enforce-
ment. This is how the topic develops in 
the theory and practice of English inheri-
tance law, but still makes a significant 
contribution to the economy and is a 
great alternative to the usual, allowing 
you to look at this side in a completely 
different way.

Diversity, which is manifested in the 
areas of forms of wills, haunts the set of 
the Convention’s requirement of a written 
deal. With a rare exception, oral wills are 
permitted.

The regime of free legal field in the 
sector of development and improvement 
of inheritance by will allows us to identify 
four main forms of law enforcement in 
different countries.

His own will is provided in the law of 
a large number of leading countries of the 
world (Germany, Italy, France). Hand-
written drafting and signature certifica-
tion of the order, of course, does not im-
ply difficulties in execution for the testa-
tor, strictly ensures the secrecy of the 
message to descendants.

The existence of the authenticity of the 
will is evidenced by a public (secret) will. 
A characteristic feature in this case in-
cludes the participation of a competent 

official authorized by the state. France: 
the will is confirmed by two notaries (al-
ternative – one notary, subject to the pres-
ence of two witnesses). Italy: the testator 
dictates the will to the notary in the pres-
ence of two witnesses. Germany: a will is 
made on the basis of an oral or written 
statement (order) made to a notary or a 
judge.

The secret will pursues a multi-pur-
pose purpose: in addition to the secret is 
guaranteed including the authenticity of 
the transaction. This form is common, for 
example, in Italy, France. The classifica-
tion presented in the typology is charac-
terized by a specific feature. The testator 
who made it alone with the notary draws 
up the will and puts it in an envelope. The 
envelope, properly sealed, he presents to 
the notary in the presence of witnesses, 
who places his «certifying» inscription on 
the envelope.

Examples of Anglo – Saxon legislation 
in which this is the only form of law are 
evidence of the essential conditions of a 
will certified by a witness. In recent years, 
England with its unique cultural and legal 
traditions of inheritance has become a 
country of discovery for citizens of many 
countries. The Testament «is applied 
hand» is allowed printing or typewritten 
on the letterhead text. Signature of the 
testator, confirmed by his identity two 
witnesses.

A kind of response to the modern 
challenges of the world probate order 
was the widespread introduction of 
project legislative activity. At the same 
time, the system of reforms in this di-
rection is sometimes unacceptably frag-
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mented due to the use of technology to 
solve certain issues, and not the whole 
of their complex. For example, a be-
quest in respect of money – atypical for 
European law typology, which in its 
own way can solve a wide range of is-
sues related to the distribution of be-
queathed money by their owners.

Social adaptability of legal regulation 
and law enforcement is a kind of guaran-
tee of human well-being. Investigating the 
ontological aspect of the socio-cultural 
essence of well-being, some authors insist 
that a successful socio-cultural existence 
of a person is a stable, meaningful, value-
oriented existence with the ability to self-
regulation and a high degree of autonomy 
in relation to the momentary fluctuations 
of the external and internal environment 
[1, p. 3].

Legislative consolidation of the above-
mentioned problems and practices will 
allow: to ensure the real legal status of 
citizens of the European Union in the 
field of property rights in the Commis-
sion of the will; more effective use of the 
funds possessed by this institution; the 
right to choose methods of influence for 
legal advice to work with different demo-
graphic groups.

The above allows us to formulate as-
sumptions about the change in the Gen-
eral trends in the Genesis of legislation in 
the field of inheritance by will on a global 
scale. In particular, scientific research on 
the following issues is becoming increas-
ingly relevant. What will be the main mo-
tives of the integration agreements? What 
should be the percentage of participants? 
What are the benefits for the main benefi-

ciaries of the trend of globalization of the 
branch of testamentary law? [9].

It should be recognized that «fashion» 
in the integration agreements [3] on the 
form of the international will of leading 
foreign countries entered into the practice 
of law enforcement for a long time and 
quite successfully.

Thus, in different countries of the 
world there are significant differences in 
the practice of application of the rules of 
probate law, primarily in the methods and 
mechanisms of law enforcement. At the 
same time, scientists recognized commu-
nity socio-economic nature of genetic re-
lationship [7, p.132]. In many ways, the 
variety of testamentary constructs in the 
legislation of foreign countries is a mani-
festation of the natural trend of the period 
of transformation in the economy, as a 
determining factor in improving the legal 
sphere in terms of the benefits of legal 
globalization and integration.
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Робота з людиною, як з ресурсом 
компанії, починається саме на етапі 
адаптації. Від того, наскільки ефектив-
но організований цей процес, зале-
жить результативність подальшої ро-
боти і можливість реалізації здібнос-
тей  – як самого співробітника, так і 
досягнення цілей всієї організації. 
Внесок людських ресурсів в досягнен-
ня цілей організації в першу чергу за-
лежить від того, наскільки ефективно 
проводиться робота з відбору персо-
налу, але навіть найкраща система під-
бору не дасть належний результат, 
якщо не приділити достатньої уваги 
питанню адаптації [3].

Безумовно, головним ресурсом 
будь-якої організації є людина, персо-
нал. Але без правильного управління 
цим ресурсом компанія може його 
втратити. Управління адаптацією в ор-
ганізації  – одне з найважливіших за-
вдань, яке вирішує служба з управлін-
ня персоналом.

Якщо в компанії немає системи управ-
ління адаптацією, це може послужити 
причиною нерозуміння працівником 
свого місця у виробничому й управлін-
ському процесі, що, в свою чергу, може 
привести до погіршення комунікаційних 
зв’язків, нерозуміння працівником цілей 
і завдань організації, і, в підсумку, до його 

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ АДАПТАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ 
В ОРГАНІЗАЦІЇ

Блага В.В., Хорова М.О., Сідякіна Є.О.
доцент, канд. екон. наук,  
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звільнення з цього місця роботи. Але ж 
метою адаптації є мінімізація ризику 
«розлучитися» з працівником на почат-
ковому етапі роботи в організації. Необ-
хідність управління адаптацією персона-
лу очевидна. У 90% випадків рішення про 
звільнення співробітники приймають 
протягом першого місяця роботи в орга-
нізації (т. з. розпал адаптаційного періо-
ду) [1, с. 198]. Відповідно до HR-
статистикою багатьох компаній, відсоток 
звільнених нових співробітників достат-
ньо високий. З метою знизити ризики 
компанії при підборі персоналу і домог-
тися високих результатів від «новобран-
ців» необхідно чітко контролювати про-
цес адаптації персоналу.

Система адаптації тісно пов’язана з 
такими процесами, як стратегічне пла-
нування, побудова системи мотивації, 
оцінки, розвитку співробітників, кор-
поративною культурою організації, і 
вирішує наступні завдання:

– організація максимально ефек-
тивного протікання процесу присто-
сування потреб і цінностей співробіт-
ника до вимог, що пред›являються до 
нього організацією відповідно до своїх 
тактичних і стратегічних цілей;

– скорочення періоду досягнення но-
вим співробітником високої продуктив-
ності і якості його трудової діяльності;

– прискорення процесу входження 
співробітника в колектив;

– сприяння формуванню у нового 
фахівця почуття задоволеності робо-
тою і зняттю стресового стану;

– сприяння максимально ефектив-
ному вирішенню конфліктних та ін-
ших нестандартних ситуацій;

– зниження плинності кадрів в ор-
ганізації;

– скорочення стартових витрат за 
рахунок зменшення періоду досягнен-
ня новим працівником встановлених 
стандартів виконання робіт.

Адаптація  – це безперервний про-
цес, який завжди активізується в мін-
ливих умовах навколишнього середо-
вища. Але цей процес супроводжується 
рядом таких проблемних аспектів, як:

– відсутність чітко розроблених 
критеріїв оцінки результативності 
проходження майбутніми співробіт-
никами процесу адаптації;

– відсутність використання спеці-
альних програм адаптації, з урахуван-
ням первинної і вторинної адаптації;

– проблеми з виявленням пріори-
тетності різних аспектів адаптації для 
різних категорій співробітників;

– невизначеність людини, яка пови-
нна бути задіяна в процесі адаптації, і 
відповідальна за це;

– відсутність попереднього знайом-
ства з корпоративною культурою орга-
нізації, стандартами поведінки і т. д.;

– відсутність якісного зворотного 
зв’язку в системі адаптації організацій, 
пов’язаного з відстеженням проміж-
них і фінальних результатів.

Можна запропонувати виконання 
наступних заходів, що дозволяють мі-
німізувати складність і період адапта-
ційного процесу. Це такі заходи, як 
бесіда керівника підрозділу з співро-
бітниками про появу нового члена ко-
лективу, попередня підготовка робо-
чого місця, проведення екскурсії по 
підрозділах компанії; ознайомлення 
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нового співробітника з технологіями і 
процедурами роботи підрозділу, про-
ведення запланованих зустрічей з без-
посереднім керівником, складання 
плану роботи на випробувальний тер-
мін, розробка заходів на основі осо-
бистого плану професійного і службо-
вого зростання працівника. [2].

Для успішного протікання процесу 
адаптації має існувати ряд документів, 
де чітко викладені система завдань на 
період адаптації співробітника, крите-
рії оцінки роботи в цей період, терміни 
реалізації тієї чи іншої мети, структура 
самої організації і схема взаємодії від-
ділів. При цьому необхідним є постій-
не спілкування керівника, наставника 
або співробітника служби персоналу з 
новим співробітником, обговорення 
поточних питань, аналіз помилок і по-
яснення шляхів їх усунення. Не варто 
недооцінювати значення таких доку-
ментів, як положення про підрозділ 
або посадова інструкція, саме за допо-
могою них новий співробітник має 
можливість ознайомитися зі своїми 
посадовими обов’язками, правами і 
відповідальністю, структурою відділу. 
Але, незважаючи на важливість поді-
бних документів, у багатьох великих 
організаціях ними нехтують. Вони, як 
правило, були написані давно і не ко-
ректувалися, та й сам процес їх скла-
дання проходив формально. В резуль-
таті від цих документів немає особли-
вої користі для нового співробітника.

Далі слід розглянути, хто і як пови-
нен або може впливати на процес 
адаптації співробітника в компанії:

1. Керівник. Він добре розуміє мету 

роботи і завдання співробітника, заці-
кавлений в швидкій віддачі від новач-
ка. Однак дуже часто участь топ-
менеджера обмежується особистою 
бесідою і представленням співробіт-
ника колективу.

2. Колеги. Вони в будь-якому випад-
ку залучені до процесу адаптації, актив-
но або пасивно беруть участь в ньому: 
підказують, пояснюють, вказують на 
основні моменти роботи новому спів-
робітнику. Їх зацікавленість в цьому 
процесі може полягати в співчутті но-
вачку або в почутті самозбереження в 
разі, якщо результат діяльності нового 
співробітника може вплинути на ре-
зультати роботи його колег. Але якщо 
діяльність новачка створює конкурен-
цію, на підтримку колег розраховувати 
немає сенсу, так як мати поруч сильно-
го конкурента не вигідно нікому.

3. HR-менеджери. Вони зацікавлені 
в утриманні співробітника в організа-
ції, вони добре знають особливості 
компанії і вимоги до посади, розбира-
ються в діяльності компанії і прове-
денні різних кадрових процедур. Пере-
шкодою може послужити тільки їх ве-
лика завантаженість.

4. Залучені фахівці. На практиці за-
лучення зовнішніх консультантів ви-
користовується тільки в тому випадку, 
коли організація не має свого ресурсу 
для якісного введення фахівця на по-
саду. При цьому адаптація поєднуєть-
ся з будь-якої іншою послугою, напри-
клад, навчанням.

5. Наставники. Це спеціально при-
значені висококваліфіковані співробіт-
ники компанії, які супроводжують но-
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вого працівника під час всього періоду 
адаптації, як правило, прирівняного до 
випробувального терміну, і отримують 
додаткові бонуси за цю діяльність.

Процес адаптації повинен чітко 
контролюватися. Основну відповідаль-
ність за неї повинен нести менеджер по 
персоналу, оскільки це тісно пов’язано з 
іншими процесами управління персона-
лом: пошуком і відбором, навчанням і 
оцінкою. І якщо розробка і контроль 
адаптаційної програми здійснюються 
спеціально підготовленим співробітни-
ком служби персоналу, то процес відбу-
вається максимально ефективно. Однак 
не кожна організації має даний підроз-
діл, тому адаптацією доводиться займа-
тися безпосереднім керівникам або 
будь-яким іншим співробітникам. У по-
дібних ситуаціях ефективність процесу 
може впасти, так як це не входить в їх 
зону компетенції. Цю проблему можна 
вирішити шляхом призначення на роль 
піклувальника грамотного співробітни-
ка, який достатньо довго пропрацював в 
компанії. При цьому потрібно не забува-
ти про їх мотивацію, намагатися під-
креслювати престижність їхньої участі в 
процесі адаптації нових співробітників, 
заохочувати матеріально і морально, по-
зиціонувати їх участь в цьому процесі як 
щабель кар’єрного росту [2].

Дотримання зазначених вище реко-
мендацій дозволить скоротити трива-
лість адаптаційного періоду новачка, 
збільшить ефективність його праці, по-
сприяє поліпшенню психологічного клі-
мату в колективі, дозволить всім членам 
колективу звикнути до нового співро-
бітника.

Висновок. При інтенсивному темпі 
і насиченості життя в організації від 
нового співробітника чекають якнай-
швидших результатів, він, в свою чер-
гу,  – реалізації своїх фінансових, 
кар’єрних та інших цілей, не виправда-
ні очікування і взаємна незадоволе-
ність в якийсь момент може досягти 
критичної точки. Новому співробітни-
ку може почати здаватися, що в іншо-
му місці могло б бути краще, що цієї 
організації він «не потрібен», що його 
тут недооцінили. Це призводить до ви-
зрівання рішення про відхід з даної 
компанії, так як лояльність новачка до 
організації поки що не сформована і з 
його точки зору він «ще нічого не ви-
нен». Безумовно, подібне рішення ор-
ганізація і співробітник пояснюють 
по-різному, але, як правило, справжня 
причина в тому, що новому співробіт-
никові не вистачило сил подолати про-
блеми адаптаційного періоду, перейти 
на наступний етап взаємин з організа-
цією, а організація не змогла йому в 
цьому допомогти. Щоб адаптація но-
вих співробітників не закінчувалася 
звільненням, необхідно розуміти важ-
ливість адаптації і вміти правильно 
організувати цей процес.
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In modern conditions, under the in-
fluence of globalization and the growth of 
international competition in most coun-
tries of the world, the economic compo-
nent of foreign policy is coming to the 
fore. For developing countries, “economic 
diplomacy” takes precedence over tradi-
tional diplomacy also because strengthen-
ing their economic potential, as a rule, 
increases their political influence. The 
analysis of statistical indicators of exports 
from about 20 leading countries in more 
than 200  countries by the American re-
searcher E. Rose showed the following 
interdependence between the network of 
diplomatic missions and consulates and 
the intensity of export flows. The opening 
of each new embassy or consulate on av-
erage led to an increase in exports be-
tween countries by 6-10%, and with the 
opening of additional foreign agencies in 
this country, these figures decreased1.

The world practice of promoting ex-
ports and attracting investments includes 
both traditional ways of using the oppor-
tunities of the ministries of foreign affairs, 

1  Foreign practice of economic diplomacy: http://
review.uz 

trade, economy, and the creation of spe-
cialized agencies operating on the princi-
ples of public-private partnership.

Relations between the European 
Union and the Republic of Uzbekistan 
have been steadily developing since Uz-
bekistan gained independence in 1991. 
The EU’s relations with Uzbekistan are 
included in the regularly revised EU 
New Partnership Strategy with Central 
Asia, which sets out the general objec-
tives of cooperation, policy responses, 
and the EU’s priorities in Central Asia. 
The Partnership and Cooperation Agree-
ment (PCA) between the EU and the 
Republic of Uzbekistan, in force since 
1999, laid the foundations for wider bi-
lateral relations2. Political dialogue; trade 
in goods; business and investment activi-
ties; protection of intellectual, industrial 
and commercial property; legislative co-
operation; economic cooperation; inter-
action on issues related to democracy 
and human rights; cooperation to pre-
vent illegal activities; cultural coopera-
tion and financial cooperation in the 

2  Cooperation of the Republic of Uzbekistan with 
the European Union:https://mfa.uz 
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field of technical assistance – all of these 
issues are covered by the ATP.

Led by President Mirziyayev, the au-
thorities of Uzbekistan have begun a pro-
cess of important reforms in the judicial, 
administrative system and the security 
service and are making progress in im-
proving the business climate. The EU is 
promoting these and other reforms, and 
in particular their effective implementa-
tion. Some human rights defenders were 
released from prison, and the UN High 
Commissioner for Human Rights first 
visited the country in May 20173.

Uzbekistan takes advantage of the 
EU’s Common System of Preferences; It 
is an autonomous trade arrangement 
whereby the EU provides emerging 
economies with non-reciprocal prefer-
ential access to their market. The gener-
alized system of preferences, designed 
to promote growth in emerging econo-
mies, ensures that exporters from these 
countries pay low duties or are exempt-
ed from paying duties for some or all of 
the goods they trade with the EU. In 
2017, trade between the EU and Uz-
bekistan was estimated at about 1.9 bil-
lion euros.

Great Britain and Uzbekistan
The foundation of the Uzbek-British re-

lations was laid during the visit of the First 
President of the Republic of Uzbekistan 
I. Karimov to the UK in November 1993.

An important event in the revitaliza-
tion of interstate relations was the visit of 

3  President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev 
spoke at the 72nd session of the UN General 
Assembly: http://uza.uz 

the delegation of the Republic of Uzbeki-
stan led by Foreign Minister A. Kamilov 
to the UK on November 20-22, 2013.

The legislative bodies of the two coun-
tries have cooperation groups, the legal 
basis for which was created by the signed 
on September 22, 2010. Memorandum of 
Understanding between the Oliy Majlis 
Group and the Britain-Uzbekistan All-
Party Parliamentary Group.

The Uzbek-British Council on Trade 
and Industry is an effective mechanism 
for trade and economic relations, the 23rd 
meeting of which was held in Tashkent on 
November 16-18, 2016.

In October 2016, January and De-
cember 2017. First Deputy Chairman of 
the Senate of Oliy Majlis of the Republic 
of Uzbekistan S.Safoev visited London 
in which briefings were held on modern 
development and economic priorities of 
the republic, meetings in the EBRD, the 
Foreign Ministry, the Parliament of 
Great Britain, a number of large British 
companies, with representatives of aca-
demia. In January-September 2017 trade 
between Uzbekistan and the UK 
amounted to 115.9  million dollars. 
United States, of which exports  – 
33.5  million. US dollars, imports  – 
82.4 million dollars. USA4.

Cultural and humanitarian coopera-
tion is developing progressively, including 
in the field of education. In Tashkent 
since 2002  International Westminster 
University operates. The National Univer-
sity and the Academy of Sciences of the 
Republic of Uzbekistan together with the 

4  Cooperation of the Republic of Uzbekistan with 
the UK: https://mfa.uz
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University of Cambridge in Tashkent cre-
ated the Educational and Experimental 
Center for High Technologies.

Germany and Uzbekistan
Relations with Germany have tradi-

tionally been advanced and multifaceted, 
covering a wide range of areas of coopera-
tion. A solid legal base has been formed. 
Political dialogue between countries is 
maintained at the highest and high levels. 
The official visits of the First President of 
the Republic of Uzbekistan I.A. Karimov 
to Germany (1993, 1995  and 2001), the 
state visit of the President of Germany R. 
Herzog (1995) and the official visit of 
Chancellor G. Schroeder to Uzbekistan 
(2002) took place. 14  rounds of political 
consultations were held between the min-
istries of foreign affairs. Inter-parliamen-
tary ties, cooperation in the legal field, 
security, and the ministries of defense are 
actively developing.

Germany is one of the main trade and 
economic partners of Uzbekistan in Eu-
rope. At the end of 2017, the volume of 
Uzbek-German trade reached $ 613.2 mil-
lion, in January-November 2018.  – 
712.1 million dollars. The total amount of 
financial and technical cooperation be-
tween the two countries is more than 
329.9 million euros5.

In Uzbekistan there is a great interest 
in the study of German culture and lan-
guage. German is the second most popu-
lar foreign language studied in the repub-
lic. In the field of higher education, part-
nerships have been established with more 

5  Cooperation of the Republic of Uzbekistan with 
Germany:https://mfa.uz

than 30  German universities, students, 
specialists and teaching staff are ex-
changed. In terms of development of bi-
lateral cultural and humanitarian rela-
tions, an important role is played by 
partnerships between Tashkent and Ber-
lin, Samarkand and Bremen, Bukhara and 
Bonn.

France and Uzbekistan
France is one of the important Euro-

pean partners of Uzbekistan. The state 
and official visits of the First President of 
the Republic of Uzbekistan I.Karimov to 
France (1993 and 1996), the state visit of 
the President of the French Republic F.
Mitterand to Uzbekistan (1994) took 
place. Meetings of the First President of 
Uzbekistan Islam Karimov with the Presi-
dent of France J. Chirac in June 1996 were 
also held. in the framework of the summit 
of heads of state of the EU in Florence and 
in November 2002. at the summit of 
NATO / EAPC member countries in 
Prague.

Further dynamics to bilateral relations 
was given by visits to Uzbekistan by 
French Foreign Ministers L. Fabius in 
March 2013, J.-M. Herault  – in April 
2017 and the Minister of Foreign Affairs 
of Uzbekistan A.Kamilov to France in 
October 2012, November 2014  and in 
March 2017. Between the parties held ten 
rounds of political consultations between 
the foreign ministries, the last round of 
which was held in April 2017 in Tashkent.

In 2008 in the Senate of the Oliy Majlis 
of the Republic of Uzbekistan an inter-
parliamentary group on cooperation has 
been established, since 2010. The Uzbeki-
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stan-France friendship group operates in 
the Legislative Chamber. The France-
Central Asia inter-parliamentary group 
has been established in the French Senate; 
the France-Central Asia friendship group 
operates in the National Assembly. In 
June 2008 An agreement on cooperation 
between the institutions of the Ombuds-
man of Uzbekistan and the Defender of 
the Rights of France was signed.

France is one of the important trading 
partners of Uzbekistan in Europe. Follow-
ing the results of 2017. bilateral trade 
amounted to $ 251.6  million. In France, 
the Association for the Study of Art and 
the History of the Temurids, the Avicen-
na-France Association, carry out their 
activities. A number of universities in 
Uzbekistan have agreements and proto-
cols on cooperation with leading univer-
sities in France.

South Korea and Uzbekistan
The Republic of Korea recognized the 

independence of Uzbekistan on Decem-
ber 30, 1991, diplomatic relations were 
established on January 29, 1992. During 
this period, the republic’s leadership held 
15  meetings with the leaders of the Re-
public of Korea (in 1992, 1994, 1995, 
1999, 2005, 2006, in 2008  twice, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017). In 
2006 signed a joint declaration on strate-
gic partnership.

Following the state visit of the Presi-
dent of the Republic of Uzbekistan Sh.M. 
Mirziyoyev to the Republic of Korea (No-
vember 22-25, 2017), a Joint Statement 
was adopted on the comprehensive deep-
ening of the strategic partnership, over 

20  interstate, intergovernmental and in-
terdepartmental agreements signed worth 
over $ 10  billion in trade, economic, in-
vestment, financial, technical and other 
fields. Of these, $ 4  billion is a direct 
South Korean investment. Since 1995 po-
litical consultations are held on a regular 
basis between foreign ministries. The last 
12th round was held in December 2015. 
in Tashkent. In accordance with the Trade 
Agreement of 1992. between countries set 
the most favored. The Republic of Korea 
takes the leading place among the trade 
partners of Uzbekistan in the APR6.

According to the State Statistics Com-
mittee of Uzbekistan, in 2017 the volume 
of mutual trade amounted to 1360.1 mil-
lion dollars, including exports – 119.8 mil-
lion dollars, imports  – 1 240.3  million 
dollars. The volume of direct investments 
of the Republic of Korea attracted to the 
economy of the Republic of Uzbekistan 
exceeded $ 7  billion. Since 1994, a joint 
Intergovernmental Committee on Trade 
and Economic Cooperation has been op-
erating. The eighth meeting was held in 
September 2016 in Seoul. Since 1992 The 
Korean Education Center operates in 
Tashkent, organizing language-based in-
ternships in South Korea on a competitive 
basis, advanced training courses for uni-
versity professors and students7.

In total, the Korean language is taught 
in 13  universities, 28  schools, lyceums 
and colleges in the republic. Since 
1999  Friendship Society “Uzbekistan-
Republic of Korea” operates. Currently, 

6  Cooperation of the Republic of Uzbekistan with 
South Korea:https://mfa.uz
7  Cooperation of the Republic of Uzbekistan with 
South Korea: https://mfa.uz
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universities of Uzbekistan support coop-
eration with more than 30  universities 
and research and production organiza-
tions of the Republic of Kazakhstan, 
which provides for the development of 
relations in various fields of educational 
and scientific activities, the exchange of 
faculty and students, as well as coopera-
tion in organizing joint conferences, 
symposia, seminars, conducting joint re-
search. October 1, 2014  Inha branch of 
the South Korean University “Inha” was 
opened in Tashkent, which trains spe-
cialists in computer and software engi-
neering, as well as logistics.

China and Uzbekistan
The PRC recognized the independ-

ence of the Republic of Uzbekistan on 
December 27, 1991. Diplomatic relations 
established January 2, 1992. Bilateral co-
operation covers the whole range of rela-
tions and is friendly, mutually beneficial. 
Exchange of visits and meetings of the 
leaders of the two countries occur regu-
larly. The first President of the Republic 
of Uzbekistan, I.A. Karimov, visited the 
People’s Republic of China in 1992, 1994, 
1999, 2005, 2011, 2012  and 2014. In 
2001 and 2006 The President of Uzbeki-
stan visited Shanghai and in 2012. – Bei-
jing to participate in the SCO summits, 
and in August 2008.  – Beijing at the 
opening of the 29th Summer Olympic 
Games. In response, Uzbekistan was vis-
ited by the chairmen of the PRC, Jiang 
Zemin (1996), Hu Jintao (2004, 2010) 
and Xi Jinping (2013, 2016). Held be-
tween May 11-13, 2017 The state visit of 
the President of the Republic of Uzbeki-

stan Sh.M. Mirziyoyev on the saturation 
of meetings and negotiations became a 
landmark in the history of relations be-
tween Uzbekistan and China. Negotia-
tions were held with Chinese President 
Xi Jinping, Chairman of the NPC Zhang 
Dejiang, Premier of the State Council Li 
Keqiang, leadership of a number of lead-
ing Chinese high-tech companies. In the 
framework of interaction between the 
Foreign Ministries of the two countries 
in 2004-20178.

Uzbekistan attaches priority impor-
tance to further strengthening the strate-
gic partnership with the PRC, expanding 
multi-faceted trade, economic, invest-
ment and financial cooperation between 
the two countries based on the principles 
of mutual benefit, consideration of inter-
ests and equality.

In accordance with the Trade and 
Economic Agreement (1992), the most 
favored nation conditions have been es-
tablished between the countries. The 
PRC takes the leading place among the 
trade partners of Uzbekistan. For 
2017  bilateral trade reached 5  billion 
dollars, c. including exports amounted to 
2.2  billion dollars, imports  – 2.8  billion 
dollars; The two countries are develop-
ing cooperation in the financial sector, in 
particular with the State Development 
Bank of China, Eximbank of the People’s 
Republic of China. In total, there are 
786  enterprises with participation of 
Chinese investments in the territory of 
the Republic of Uzbekistan, including 
95  with 100% Chinese capital, and 

8  Cooperation of the Republic of Uzbekistan with 
China: https://mfa.uz
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73  leading firms and companies of the 
PRC are represented9.

Since May 2005  In Tashkent, there is 
the Institute of the Study of Chinese Lan-
guage and Culture, which has 350  stu-
dents: students, researchers, etc. Since its 
inception, more than 2.5 thousand young 
people have taken courses in it. During 
the visit of President Xi Jinping of the 
People’s Republic of China to Uzbekistan 
in September 2013. signed an agreement 
on cooperation in the creation of another 
Confucius Institute – in Samarkand.

Japan and Uzbekistan
Japan recognized the independence of 

Uzbekistan on December 28, 1991. Diplo-
matic relations established January 26, 
1992. The first President of the Republic 
of Uzbekistan, I.A. Karimov, visited Japan 
three times in 1994, 2002. and 2011. In 
May 2010  and 2014  The ministers of fi-
nance, deputy prime ministers of Japan N. 
Kahn and T. Aso respectively visited Uz-
bekistan. The main documents regulating 
bilateral relations are the Joint Statement 
of the Republic of Uzbekistan and Japan 
dated May 17, 1994, the Joint Statement 
on Friendship, Strategic Partnership and 
Cooperation between the Republic of Uz-
bekistan and Japan dated July 29, 2002. 
and the Joint Statement on the deepening 
and expansion of the strategic partnership 
between the Republic of Uzbekistan and 
Japan of October 25, 201510.

According to the results of the official 
visit of the First President I.Karimov to 

9  Cooperation of the Republic of Uzbekistan with 
China: https://mfa.uz
10  Cooperation of the Republic of Uzbekistan with 
Japan: https://mfa.uz

Japan on February 8-10, 2011. 22  docu-
ments were signed. As part of the official 
visit of the Prime Minister of Japan S. Abe 
to the Republic of Uzbekistan on October 
24-26, 2015. signed a Joint Statement, the 
Program of Cooperation between Foreign 
Ministries, as well as 21 documents on the 
implementation of joint projects in the 
field of trade, economic, investment, 
technological, financial and financial and 
technical cooperation in the amount of 
over $ 8.5 billion. Since 2002 between the 
foreign ministries of the two countries on 
a regular basis, political consultations are 
held, the next round of which took place 
in March 2016. in Tokyo. An important 
mechanism for the development of bilat-
eral relations is cooperation in the frame-
work of the “Central Asia + Japan” Dia-
logue initiated by Tokyo in 2004. in order 
to deepen interaction with the countries 
of the region. August 7, 2010  The third 
meeting of foreign ministers was held in 
Tashkent with the participation of Japa-
nese Foreign Minister K. Okada. The 
delegation of Uzbekistan participated in 
the work of the 6th Ministerial Council 
Meeting of the Dialogue in Ashgabat on 
May 1, 201711.

The Uzbek-Japanese and Japanese-
Uzbek committees for economic coopera-
tion, formed in 1994, play a major role in 
the development of trade and economic 
relations. The 13th joint meeting of these 
committees was held in April 2016. in 
Tashkent. In August 2008  The intergov-
ernmental agreement “On liberalization, 
mutual protection and investment pro-

11  Cooperation of the Republic of Uzbekistan with 
Japan: https://mfa.uz
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motion” was signed, which entered into 
force on September 24, 2009. The total 
amount of financial and technical assis-
tance to Japan in Uzbekistan amounted to 
more than 4.1  billion dollars. Thanks to 
the financial and technical assistance of 
Japan, Uzbekistan has implemented a 
number of socially significant and infra-
structure projects in the areas of health, 
education, energy, transport, telecommu-
nications and other areas.

Conclusion
From the first years of independence, 

Uzbekistan declared cooperation with 
Europe as one of the priorities of its for-
eign policy. The future agreement is ex-
pected to affect political dialogue and re-
form, the rule of law, justice, freedom and 
security, human rights, migration, trade, 
and economic and sustainable develop-
ment. It will help create a favorable busi-
ness and investment environment. In ad-
dition, the agreement will include coop-
eration on foreign policy issues and global 

issues such as climate change, corruption, 
and the fight against terrorism. Thanks to 
the new leadership in recent years, Uz-
bekistan has made significant progress in 
carrying out reforms, improving the situ-
ation related to the protection of human 
rights, developing regional cooperation 
with neighboring countries of Central 
Asia and international partners, as well as 
promoting security and stability in the 
region. Through the envisaged Expanded 
Partnership and Cooperation Agreement, 
the EU is ready to strengthen support in 
this area and bring bilateral relations to a 
new level in the interests of both the EU 
and Uzbekistan.

Reference
1. Foreign practice of economic diplomacy: 

http://review.uz
2. Cooperation of the Republic of Uzbekistan 

with the European Union: https://mfa.uz
3. Delegation of the European Union to the Re-

public of Uzbekistan: https://eeas.europa.eu
4. President of Uzbekistan Shavkat Mirzi-

yoyev spoke at the 72nd session of the UN 
General Assembly: http://uza.uz



22 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

The functions of managing the organi-
zation are related to the processing of the 
information received. Management has 
many functions, namely planning, ac-
counting, analysis, control, regulation, 
forecasting, etc.

In modern organization, management 
is increasingly dependent on information 
support, which may be the main activity. 
Scientists, applying a systematic approach, 
namely, moving from the general to the 
particulars and vice versa, give different 
interpretations to the functions of the or-
ganization (Table 2.1).

At the beginning of the last century, an 
approach focused on the rationalization 
of information flows prevailed, in which 
the enterprise was viewed as a stable sys-
tem with clearly defined functions of in-
dividual divisions. It was assumed that the 
information flows in the enterprise are a 
reflection of the objective requirements 
arising in the management process. An 
analysis of the information needs of deci-
sion makers was a priority.

All functions in the organization are 
interrelated. A similar feature of the func-
tions of information management. They 
are interrelated, based on management 

functions, but have their own specifics. 
Consider their examples (table. 2.2).

The content of the functions changes. 
Functions such as maintaining a business 
impulse aimed at managing the provision 
of services inform the business of the char-
acteristics of all major business processes, 
the function of improving business results 
combines the material and information 
flows necessary to execute the business 
process and obtain the necessary result.

In modern conditions of digitalization 
of the economy, the functions of informa-
tion management have begun to play an 
important role in the achievement of the 
strategic goals of the organization. There 
are new requirements for them. In our 
opinion, such a function as providing of-
ficials with reliable information is impor-
tant, because:

• increased volumes of information 
garbage;

• the accuracy of the information will 
determine the competitive advan-
tages of the organization;

• the demand was for the speed of re-
ceiving information.

The next function – the formation of 
the technological environment of the or-
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ganization’s informatization sphere is very 
relevant, since At present, there is a rapid 
change in computing, peripheral, com-
munication equipment, software, and in-
formation tools due to its constant mod-
ernization. Decision makers must con-
stantly be concerned with the formation 
of the modern sphere, ensuring its effec-
tive functioning. These features also ex-
plain the importance of the continuous 
improvement of information technologies 
and the relevance of the function of their 
development and maintenance [10, 11].

Modern information technologies have 
a significant feature. At first, when the infor-
mation processing automation tool ap-
peared, it was mainly applied to the already 

existing control procedures, then the situa-
tion has changed radically in recent times. 
Information technologies are becoming a 
kind of catalyst for the dissemination of 
advanced management experience and 
modern management technologies. At the 
same time, they optimize business processes 
in accordance with the latest achievements 
of management theory and practice

Conclusion
At present, the market for new IT-

technologies is rapidly developing, which 
are used to manage enterprises of a wide 
variety of profiles, with various organiza-
tional structures of management, with 
different numbers of employees.

Tab. 2.1.  
The main functions of management (according to scientists)
No. Functions Authors

Planning, organization, management, control F. Taylor [1]
Foresight (prediction and planning), organization, 
management, coordination, control

A.Fayol [2]

Planning, management, support, improvement ISO 9000: 2005 Quality 
Management Standard [3]

Planning, Management, Ensuring, Improvement, Quality 
Innovations

A.V. Glazunov [4]

Planning, organization, motivation, control, coordination E.A. Ivanov [5]

Tab. 2.2.  
The main functions of information management (according to scientists)
No. Functions Authors

Maintaining a business impulse (operational 
management), improving business results (tactical 
management), technological leadership (strategic 
management) in the information sphere

V.S. Kasyanov [6]

Formation of the technological environment, planning, 
organization, motivation, cost management of the sphere 
of informatization, development of the information system 
and its maintenance, control of the use of computing tools, 
development of innovative programs

O.V. Vasyuhin, A.V. 
Varzunov [7]
N.I. Shanchenko [8]

Providing all officials with reliable information (basic), 
management of communications, management of 
information resources, management of information 
processing

Mv Larin [9]
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New economy requires managers who 
feel confident with new information tech-
nologies and their components. There-
fore, in order to properly assess the threats 
and opportunities in the environment of 
the company, they must complete the 
problem statement, establish feedback, 
change the conditions if necessary, obtain 
variants of solutions, make an assessment 
of the effectiveness of the solutions ob-
tained, choose the optimal (or quasiopti-
mal) variant and best implement your 
idea. Designers must determine the ef-
fectiveness of information technology, se-
lect the functions to be automated, and it 
is possible to delegate some of the func-
tions by transferring them to outsourcing.
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Для ефективної фінансової діяль-
ності підприємства на будь-якій стадії 
його розвитку необхідне залучення 
позикових коштів. Потенційний пози-
чальник повинен чітко знати критерії, 
що застосовуються фінансовими уста-
новами при прийнятті рішення сто-
совно видачі кредитної позики. Також 
важливим є правильне оподаткування 
та відображення кредитних операцій в 
обліку для відображення коректних 
даних в податковій звітності підпри-
ємства.

Позичковий капітал підприєм-
ства  – це кошти, які залучаються для 
фінансування господарської діяльнос-
ті підприємства на принципах строко-
вості, поверненості та платності.

Економічною наукою категорія кре-
диту переважно розглядається як дові-
ра однієї особи до іншої, на підставі 
якої у позику надається певна вартість 
у грошовій або товарній формі на тим-
часове користування за відповідну 
плату. Таке тлумачення поняття креди-

ту витікає з походження даного термі-
ну від латинського «creditum», що в 
перекладі означає «вірю», «довіряю». 
При визначенні цієї економічної кате-
горії необхідно акцентувати увагу на 
таких основних ознаках:

– кредит необхідно розглядати як 
специфічний тип економічних відно-
син, що ґрунтується на довірі;

– економічною основою кредиту є 
мобілізація й нагромадження тимча-
сово вільних коштів і формування з 
них позичкового капіталу;

– кредит є актом передачі кредито-
ром певної суми капіталу у тимчасове 
користування позичальнику на умовах 
повернення та власності.

Відповідно до Закону України «Про 
фінансові послуги і державне регулю-
вання ринків фінансових послуг» фі-
нансовим кредитом є засоби, надані в 
позику юридичній чи фізичній особі 
на визначений строк та під відсотки. 
Надання кредитів згідно зі ст.4  вище-
зазначеного Закону є фінансовою по-
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слугою, яку, в свою чергу, можуть на-
давати лише фінансові установи. В 
окремих, передбачених законодав-
ством випадках, суб’єктом, що має 
право надавати фінансові кредити, 
може бути фізична особа  – підприє-
мець.

Фінансова установа – це юридична 
особа, яка відповідно до законодавства 
надає одну або декілька фінансових 
послуг і внесена у відповідний реєстр в 
порядку, встановленому законом. До 
складу фінансових установ відносять: 
банки, кредитні союзи, ломбарди, лі-
зингові компанії, довірчі товариства, 
страхові компанії, установи накопичу-
вального пенсійного забезпечення, ін-
вестиційні фонди і компанії та інші 
юридичні особи, виключним видом 
діяльності яких є надання фінансових 
послуг. Національний банк України та 
Кабінет Міністрів України встанов-
лює, регулює та контролює правила 
надання фінансових кредитів.

Порядок відображення кредитних 
операцій в бухгалтерському обліку ре-
гулюється П(С)БО 11 «Зобов’язання.

Відповідно до П(С)БО 11  зобо-
в’язання поділяють на довгострокові, 
поточні, забезпечення, непередбачені 
зобов’язання та доходи майбутніх пе-
ріодів. Оскільки даний матеріал при-
свячений питанню обліку довгостро-
кових позик банків, розглянемо більш 
детально відображення саме довго-
строкових зобов’язань на рахунках 
бухгалтерського обліку.

Довгостроковий кредит банку є 
зобов’язанням, на яке нараховуються 
відсотки та яке підлягає погашенню 

протягом дванадцяти місяців з дати 
балансу. Його треба розглядати як дов-
гострокове зобов’язання, якщо первіс-
ний термін погашення був більшим, 
аніж дванадцять місяців та до затвер-
дження фінансової звітності існує уго-
да про переоформлення цього 
зобов’язання на довгострокове. Довго-
строкові зобов’язання, на які нарахо-
вуються відсотки, відображаються в 
балансі за їх теперішньою вартістю. 
Відповідно до П(С)БО 11 теперішньою 
вартістю є дисконтована сума майбут-
ніх платежів (за вирахуванням суми 
очікуваного відшкодування), яка буде 
очікувано необхідна для погашення 
зобов’язання в процесі звичайної ді-
яльності підприємства. Облік довго-
строкових кредитів позичальник здій-
снює із застосуванням рахунка 50 
«Довгострокові позики».

Отже, в ході розкриття даного пи-
тання було проаналізовано сутність 
поняття кредиту, нормативно-правову 
базу, що регулює операції з кредиту-
вання; виділено основні ознаки та 
види кредиту, а це дозволяє зробити 
наступні висновки:

Фінансовим кредитом є засоби, на-
дані фінансовою установою в позику 
юридичній чи фізичній особі на визна-
чений строк та під відсотки.

Найпоширенішою формою кредиту 
є банківський кредит, але, крім того, 
розрізняють комерційний, споживчий, 
іпотечний, лізинговий, консорціум-
ний, бланковий та інші види кредиту;

До моменту звернення до фінансо-
вої установи з метою отримання по-
зики, раціональним є проведення під-
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приємством аналізу власної привабли-
вості в якості позичальника для банку. 
Основними показниками, які необхід-
но проаналізувати є коефіцієнти лік-
відності (миттєвої, поточної, загаль-
ної), коефіцієнти стійкості, рентабель-
ності (активів, продажу), аналіз гро-
шових потоків. Після ретельного 
аналізу підприємство має змогу відне-

сти себе до однієї з груп за класифіка-
цією НБУ та оцінити свої шанси щодо 
отримання кредиту.

Список використаних джерел:
1. П(С)БО 11 «Зобов’язання», затвердже-

не наказом Міністерства фінансів 
України від 31  січня 2000  р. N 20.  – 
електронний ресурс.  – режим доступу 
до ресурсу: http://buhgalter911.com/Res/
PSBO/PSBO11.aspx
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Monopoly is a company that is the 
only supplier of a product that does not 
have similar analogues. Moreover, it is the 
only one that delivers a product that has 
no analogues. The main consequence of 
the existence of a monopoly are market 
restrictions on entry into the market, 
which prevent other companies from 
conducting fair competition with the mo-
nopolist. Restrictions on market entry 
occur because of the following reasons:

• The main production resource is 
owned by only one enterprise or firm.

• The government provides exclusive 
rights to produce a specific product of 
one company.

• Production costs arise in such a way 
that the maximum production efficiency 
is carried out only when a certain manu-
facturer is on the market.

The main basis of monopoly is the 
dominant position of an economic entity 
in the market, which gives it the advan-
tage to have a decisive influence on com-
petition, raise prices and reduce produc-
tion compared to the standard level, and 
also limit market access to other eco-
nomic entities. Thus, it will allow mo-
nopolists to redistribute effective demand 
in their favor, to receive monopoly high 
profits.

Competitive markets generally work 
together and in good faith, that can`t be 
said about markets in which either buyers 

or sellers manipulate prices. In a market 
where one seller controls the offer: output 
will be limited, and the cost of manufac-
tured products will be high. Monopoly is 
an extreme form of imperfect competi-
tion. The seller has monopoly power if he 
raises the price of his products by limiting 
his own production volume. There are 
monopolistic restrictions on entry into 
the market, where not every new entre-
preneur or company can place their own 
products. Basically, the policy of price 
discrimination is carried out by firms 
with monopoly power, that is, the sale of 
the same product for different groups of 
consumers is carried out at different pric-
es. However, this monopolist firm should 
safely distinguish between its market, fo-
cusing on the different elasticities of de-
mand from different consumers, and feel 
the line between a “cheap” market and a 
“expensive” one. Types of monopolies are 
directly proportional to the market struc-
ture and competition. There are types of 
monopolies, which can be divided into 
three main ones: natural, economic and 
administrative. Natural monopoly arises 
due to objective reasons. This reflects the 
situation when the demand for this prod-
uct is better suited to one or more compa-
nies. It is based on the capabilities of the 
production technology and customer ser-
vice. Here competition is impossible or 
undesirable. For example, electricity, tel-
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ephone services, communications, etc. In 
these industries there is a limited number, 
if not the only national company, and 
therefore, naturally, they take a monopoly 
position in the market. Administrative 
monopoly arises from the actions of state 
bodies. On the one hand, this provides 
individual firms with the exclusive right 
to perform a certain type of activity. On 
the other hand, these are organizational 
structures for state-owned enterprises, 
when they unite and are subordinated to 
different central administrations, minis-
tries, and associations. Here, as a rule, 
enterprises of the same industry are 
grouped. They act on the market as one 
economic entity and there is no competi-
tion between them. The economy of the 
former Soviet Union belonged to the 
most monopolized in the world. The ad-
ministrative monopoly dominated there, 
primarily the monopoly of all-powerful 
ministries and departments. Moreover, 
there was an absolute monopoly of the 
state on the organization and manage-
ment of the economy, which was based on 
the dominant state ownership of the 
means of production. Economic monop-
oly is the most common. Its appearance is 
due to economic reasons, it develops on 
the basis of the laws of economic develop-
ment. We are talking about entrepreneurs 
who have managed to win a monopoly 
position in the market. Two paths lead to 
it. The first is the successful development 
of the enterprise, the constant increase in 
its scale through the concentration of 
capital. The second (faster) is based on 
the processes of capital centralization, 
that is, on the voluntary merger or takeo-

ver by the winners of bankrupts. One way 
or another or with the help of both, the 
company reaches such proportions when 
it begins to dominate the market.

Modern theory identifies three types 
of monopolies:

• monopoly of a separate enterprise;
• monopoly as an agreement;
• monopoly, based on product differ-

entiation.
To achieve the monopolistic position 

by the first way is not easy, as evidenced 
by the very fact of the exclusivity of these 
formations. In addition, this path to a 
monopoly can be considered “decent”, 
since it provides for a constant increase in 
the efficiency of activity and the achieve-
ment of an advantage over competitors.

More accessible and common is the 
path of agreement of several large firms. It 
provides an opportunity to quickly create 
a situation where sellers (manufacturers) 
appear on the market as “united front”, 
when competitive struggle is reduced to 
nothing, first of all price struggle, the 
buyer finds himself in no alternative con-
ditions.

There are five main forms of monopo-
listic associations. Monopolies monopo-
lize all spheres of social reproduction: di-
rectly production, exchange, distribution 
and consumption. On the basis of the 
monopolization of the sphere of circula-
tion, the simplest forms of monopoly as-
sociations arose – cartels and syndicates.

A cartel is an association of several 
enterprises of the same sphere of produc-
tion, whose members retain ownership of 
the means of production and the product 
produced, production and commercial 
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independence, and agree on the share of 
each in the total production, prices, and 
sales markets.

A syndicate is an association of a num-
ber of enterprises of the same industry, 
whose participants save funds for the 
means of production, but lose their own-
ership of the product, and therefore retain 
production, but lose their commercial 
independence. In syndicates, the sale of 
goods is carried out by the general sales 
office.

More complex forms of monopoly as-
sociations arise when the process of mo-
nopolization extends to the sphere of di-
rect production. On this basis, a higher 
form of monopolistic associations, such 
as a trust, appears.

A trust is an association of a number 
of enterprises of one or several industries, 
whose participants lose ownership of the 
means of production and the product 
produced (production and commercial 
independence). That is, production, sales, 
finance, management are combined, and 
for the amount of invested capital, the 
owners of individual enterprises receive 
trust shares, which give them the right to 
take part in management and assign the 
appropriate part of the trust profits.

The diversified concern is the union of 
dozens and even hundreds of enterprises 
of various industries, transport, trade, 
whose members lose ownership of the 
means of production and the product, 
and the main firm exercises financial con-
trol over other members of the associa-
tion.

What is the cause of the emergence 
and development of monopolistic trends? 

On this issue in the economic literature 
there are two points of view. According to 
the first, monopolism is treated as ran-
dom, not peculiar to a market economy. 
As for the other point of view, monopolis-
tic formations are defined as natural. One 
of those who prefer such views is the 
English economist A. Pigou.

He insists that “monopoly power does 
not arise by chance.” It is a logical conclu-
sion of the strategy of enterprises. To 
paraphrase a well-known expression, we 
can say that all roads lead to monopoly. 
The principle of economic benefits, fur-
ther formulated by A. Smith, forces enter-
prises to constantly look for opportunities 
to increase their profits. One of them, the 
most attractive and reliable, is the crea-
tion or achievement of a monopoly posi-
tion. Thus, we can conclude that monop-
olistic economic trends stem from the law 
of profit maximization. Another driving 
force behind the actions of entrepreneurs 
in this direction is the law of concentra-
tion of production and capital. As is 
known, the effect of this law is observed at 
all stages of development of market rela-
tions. It is driven by competition. To sur-
vive in such a struggle, to get big profits, 
entrepreneurs are forced to introduce new 
equipment, to increase the scale of pro-
duction. At the same time, several larger 
ones are separated from the mass of me-
dium and small enterprises. When this 
happens, the largest entrepreneurs have 
an alternative: either to continue between 
themselves unprofitable competition, or 
to come to an agreement on the scale of 
production, prices, markets, etc. As a rule, 
they choose the second option, which 
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leads to collusion between them, which is 
one of the main signs of monopolization 
of the economy.
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Процеси становлення української 
державності та формування соціально-
економічного розвитку відбуваються 
паралельно, однак не завжди узгоджено 
та ефективно. Вже на перших етапах 
побудови української держави за орієн-
тири було визнано економічну неза-
лежність, домінування соціальних цін-
ностей при ринкових механізмах госпо-
дарювання, демократизм в управлінні, 
основоположний інститут приватної 
власності. Однак конкретні механізми 
реалізації таких напрямів розвитку не 
завжди були чітко окреслені та ефек-
тивно впроваджені.

У значній мірі невідпрацьованість 
механізмів реалізації державної полі-
тики відображається на формуванні 
національного та регіональних ринках. 
Саме це і зумовлює необхідність роз-
витку економіки України, виходячи з 

об’єктивних принципів передбачати 
хоча б приблизні сценарії майбутніх 
подій на короткостроковий та довго-
строковий періоди. У світі жорсткої 
конкуренції це необхідно для побудо-
ви групи сценаріїв і формування раці-
ональної та менш помилкової стратегії 
розвитку як окремих кластерів еконо-
міки України, так і економіки в цілому.

Для формування бачення можливої 
майбутньої економіки розглянемо не-
обхідність використання методології 
форсайту (передбачення) [1; 3; 5]. Ця 
методологія надає можливість пред-
ставити майбутнє, яке не може бути 
інтерпретоване як звичайне продо-
вження минулого, оскільки це майбут-
нє набуває принципово нового змісту, 
форм і структур.

Основними факторами поширення 
цієї методології є нові умови економіч-
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ного росту: глобалізація економіки і 
наукової сфери, зростаюча конкурен-
ція на ринках новітніх технологій, об-
меженість державних бюджетів, а та-
кож криза світової фінансової систе-
ми. Кожна країна застосовує цю мето-
дологію до своїх умов і цілей, адаптує 
цей підхід з врахуванням національ-
них інтересів, використовуючи різні 
методики прогнозування [2, с. 12]

Синтез генетичного і телеологічно-
го підходів до прогнозування, що до-
повнюють один одного у розробці ра-
ціональних варіантів регіонального 
розвитку, є основою для застосування 
форсайта (з англ. “Foresight”  – перед-
бачення, погляд в майбутнє), який в 
сучасних умовах економіки визнаний 
одним з ефективних методів регулю-
вання і управління стійким розвитком 
[4, с. 108].

Але це не “прогноз” (forecast) в сен-
сі вгадування майбутнього, часто він 
визначається факторами, на які не 
здатні вплинути особи, які приймають 
рішення. Форсайт виходить з варіантів 
можливого майбутнього, яке може на-
ступити при виконанні певних умов: 
правильного визначення сценаріїв 
розвитку, досягнення консенсусу щодо 
вибору того чи іншого бажаного сце-
нарію, вжитих заходів по його реаліза-
ції. Тобто, форсайт  – це методологія, 
яка включає і прогнозування, і програ-
мування розвитку. Слід зазначити, що 
методологія форсайт увібрала в себе 
біля двадцяти експертних методів. 
При цьому відбувається їх постійне 
вдосконалення, відпрацювання при-
йомів і процедур, що забезпечує підви-

щення обґрунтованості передбачення 
перспектив науково-технічного та со-
ціально-економічного розвитку. Осно-
вний вектор розвитку методології 
спрямований на більш активне і ціле-
спрямоване використання знань екс-
пертів, яких залучають в даних проек-
тах. Зазвичай в кожному з форсайт-
проектів застосовується комбінація 
різних методів, в числі яких експертні 
панелі, метод Дельфі (опитування екс-
пертів в два етапи), SWOT-аналіз, моз-
кова атака, побудова сценаріїв, техно-
логічні дорожні карти, дерева реле-
вантності, аналіз взаємодій та ін., щоб 
врахувати всі можливі варіанти і отри-
мати повну картину залучається, як 
правило, велика кількість експертів.

У сучасній науці і практиці питан-
ня тлумачення форсайта є дискусій-
ним. На нашу думку, форсайт – один з 
інструментів попереджувального 
управління розвитком економічних 
систем, що інтегрує алгоритми різних 
методів прогнозування, технології 
програмування із загальними підхода-
ми до управління стратегічними на-
прямами розвитку держави та її регіо-
нів для забезпечення стійкості цього 
розвитку, заснований на колективних 
оцінках різних соціальних груп, що 
сприяють реалізації сталого розвитку. 
У основному, під потенціалом розумі-
ють засоби, запаси, джерела, які є в 
наявності і можуть бути мобілізовані 
та використані для досягнення певної 
мети, здійснення плану, вирішення за-
вдання; можливості окремої особи, ре-
гіону, держави, суспільства в певній 
галузі.
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На сьогоднішній день методологія 
форсайта починає активно застосову-
ватися на різних рівнях. При цьому 
основною перевагою даної методології 
в порівнянні з традиційними підхода-
ми є орієнтація на залучення всіх за-
цікавлених сторін (стейкхолдерів), що 
дозволяє не тільки максимально вра-
хувати всі важливі аспекти розгляну-
тих проблем, а й узгоджувати позиції 
по знаходженню взаємоприйнятних 
шляхів їх вирішення. У методологічно-
му плані основним результатом засто-
сування форсайта має стати узгоджен-
ня провідними групами інтересів регі-
ону уявлення про майбутнє на основі 
наукових прогнозів і визначених пріо-
ритетних потреб. Отже, в методології 
форсайта можна виділити два осно-
вних аспекти:

1. Змістовний;
Форсайт  – це сценарне прогнозу-

вання соціально-економічного розви-
тку, яке визначає можливі варіанти 
розвитку економіки, промисловості, 
суспільства в перспективі, метою яко-
го є створення бажаного майбутнього 

і визначення стратегій щодо його до-
сягнення.

2. Організаційно-процедурний.
Форсайт  – процес, який залучає 

всіх стейкхолдерів: громадські органі-
зації, промислові підприємства, до-
слідні центри, неурядові фонди і т.д.

У процесі управління сталим регіо-
нальним розвитком цінність застосу-
вання форсайта полягає в методоло-
гічно правильному з’єднанні зазначе-
них аспектів, які будуть забезпечувати 
координацію і підвищення якості при-
йнятих рішень, прискорення спільних 
дій, тобто здійснюватиметься вплив на 
майбутнє задля досягнення довгостро-
кових цілей.

Технології і підходи, які використо-
вуються для розробки форсайт-про-
ектів, залежать від характеру завдань. 
Вони варіюються в залежності від ці-
лей дослідження, організаторів проек-
ту, місцевих традицій, досвіду прове-
дення форсайта в регіоні і т.д. Наразі 
не існує уніфікованої технології роз-
робки та реалізації регіональних фор-
сайт-проектів. У зв’язку з цим пропо-
нуємо авторський алгоритм розробки 
і реалізації форсайт-проектів регіо-
нального розвитку, засновану на за-
гальних принципах застосування фор-
сайта, синтезі прогнозування та про-
грамування розвитку (рис. 1):

На наш погляд, форсайт необхід-
ний для вибору стратегії і згодом здій-
снення макроекономічного прогнозу 
впливу змін на соціально-економічні 
показники розвитку регіону, а в по-
дальшому і країни. Тобто, реалізація 
регіонального форсайт-проекту є ак-

Рис. 1. Алгоритм розробки та реалізації 
регіональних форсайт-проектів*
*Джерело: власна розробка авторів
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туальною для України в умовах глоба-
лізації економіки, і особливо в кризо-
вий період, виникає необхідність за-
стосування форсайта не тільки в регіо-
нальному напрямку для депресивних 
територій, але і в стратегічному плану-
ванні економічного розвитку держави 
в цілому. Глобальна фінансова криза 
показала, що для формування та своє-
часного коригування стратегічних аль-
тернатив розвитку країни, необхідна 
нова система прийняття рішень на всіх 
рівнях, що буде управляти змінами та 
мотивувати їх.
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Розуміння регіону в якості соціаль-
но-економічної територіальної систе-
ми склалося у вітчизняній науці ще за 
радянських часів. При цьому осно-
вний акцент у визначенні робився ви-
ходячи з основних класичних принци-
пів політичної економії, тобто на «су-
купність різних видів продуктивних 
сил і виробничих відносин».

В умовах посткризового розвитку 
економіки і подальшої інтеграції з 
СОТ основною метою регіонального 
розвитку є підвищення добробуту на-
селення регіону і адаптація даного роз-
витку до стандартів високорозвинених 
країн. Визначення даного цілепокла-
дання ставить перед собою пріоритет-
ні завдання, виконання яких можливе 
лише за умови сталого розвитку регіо-
нів. Сучасна наука дозволяє оцінити 
ступінь стійкості регіонального розви-
тку на основі методологічного інстру-
ментарію, що включає методи та інди-
катори сталого розвитку територій.

Умови розвитку регіональних сис-
тем багато в чому визначаються з ура-
хуванням їх територіального потенціа-
лу, який включає в себе як природно-

кліматичні ресурси, так і матеріально-
технічні. Оцінити рівень розвитку тієї 
чи іншої регіональної системи можна з 
різних позицій. Однак, як показують 
вітчизняні і зарубіжні дослідження, 
спрямування цих оцінок можна умов-
но класифікувати за сферами регіо-
нальних систем: економічна, соціаль-
на, екологічна, інституційна, демогра-
фічна і т.д.

Основним питанням при проведен-
ні комплексної оцінки розвитку регіо-
нальних утворень є встановлення на-
бору критеріїв, що є основною умовою 
досягнення поставлених цілей. Також 
основною вимогою при розробці сис-
теми критеріїв оцінки стійкості регіо-
нального розвитку є їх комплексний 
взаємозв’язок і взаємозумовленість.

Критеріями сталого розвитку регіо-
нальних систем є показники, за допо-
могою яких дається оцінка рівню роз-
витку регіону, а також прогнозується 
його майбутній розвиток.

Існує досить багато методичних ре-
комендацій щодо визначення набору 
індикаторів, що характеризують роз-
виток регіональних систем. Деякі з них 
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закріплені законодавчо на міжнарод-
ному рівні (Програма введення інди-
каторів для сталого розвитку на між-
народному рівні, прийнята в 1995 році 
Комісією зі сталого розвитку), інші 
носять рекомендаційний характер і 
змінюються в залежності від наявної 
статистичної бази. Міжнародний на-
бір індикаторів соціально-економічно-
го розвитку регіональних систем, роз-
роблений ООН, включає 134  базових 
показника, причому для розрахунку 
кожного з них видані відповідні мето-
дичні рекомендації [1].

На нашу думку, найбільш інформа-
тивними напрямками оцінки сталого 
розвитку регіону є економічне, соці-
альне, екологічне та інституційне.

Найбільш значущим для регіональ-
ного розвитку є соціальне спрямуван-
ня, що характеризує, з одного боку, рі-
вень життя населення, а з іншого боку, 
трудовий потенціал регіону в ув’язці з 
його економічним і інституційним 
розвитком.

Соціальний напрям базується на 
тому, що будь-яка система включає в 
себе антропогенний фактор або на-
слідки його впливу, в результаті чого 
соціальному аспекту надається досить 
велике значення і вивчається він за на-
бором істотних ознак: стан ринку пра-
ці, соціальний рівень життя, якісні 
умови праці, виробнича та соціальна 
інфраструктура, тривалість життя 
тощо.

До критеріїв соціального спряму-
вання оцінки сталого розвитку можна 
віднести наступні показники:

1. Коефіцієнти природного прирос-

ту населення, що визначаються як різ-
ниця між числом народжених і помер-
лих за певний проміжок часу.

2. Частка чисельності населення з 
грошовими доходами нижче величини 
прожиткового мінімуму.

3. Рівень економічної активності 
населення.

4. Реальні доходи населення.
5. Тривалість життя.
Доходи населення є найважливі-

шим показником, від якого залежать 
багато інших обставин. Наприклад, 
Всесвітня організація охорони 
здоров’я відводить доходам першу по-
зицію серед чинників, від яких зале-
жить здоров’я населення.

На жаль, Україна, як і раніше зна-
ходиться в числі країн, в яких частка 
населення з грошовими доходами 
нижче величини прожиткового міні-
муму, в окремих регіонах сягає 20%. В 
останні роки при оцінці регіонального 
розвитку все більшого значення приді-
ляється екологічним критеріям. Згідно 
з чинним законодавством, в якості ін-
тегрального критерію екологічного 
розвитку регіону може бути визначено 
дотримання нормативів якості при-
родного середовища.

Для ідентифікації рівня екологічно-
го розвитку регіональних систем тери-
торії застосовується аналіз структури 
землекористування, що дозволяє ви-
значити рівень екологічності в число-
вих показниках:

1) рівень і динаміка антропогенно-
го забруднення навколишнього серед-
овища як критерій екологічного стану 
регіону;
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2) оцінка стану управління відхо-
дами;

3) екологічний стан і перспективи 
розвитку зон рекреації і природних 
об’єктів, які особливо охороняються;

4) екологічна освіта і виховання на-
селення [2].

В контексті ув’язки напрямків оцін-
ки стійкості регіонального розвитку 
слід відзначити, що найчастіше стій-
кість системи з екологічних позицій 
визначається якістю навколишнього 
середовища в порівнянні з норматива-
ми і забезпеченістю ресурсами еконо-
міки і соціальної сфери (мінеральна 
сировина, вода, рілля, ліс, водні об’єкти 
як приймачі стічних вод, атмосфера як 
приймач викидів, землі для розміщен-
ня відходів).

У той же час необхідно відзначити, 
що між економічною та екологічною 
сферами регіонального розвитку спо-
стерігаються тільки негативні зв’язки, 
тому що розвиток промислових ви-
робництв прямо пропорційний розмі-
ру екологічної шкоди, і всі існуючі 
екологічно зберігаючи виробництва 
спрямовані тільки на деяку мініміза-
цію заподіяної шкоди, але не на її усу-
нення або відновлення екологічних 
ресурсів.

Використання водних і земельних 
ресурсів для рекреаційних цілей, в 
свою чергу, знижує можливості їх ви-
користання для цілей господарських. 
Завдання суспільства і держави поля-
гає в тому, щоб забезпечити прийнят-
ний баланс шляхом прийняття відпо-
відних нормативно-правових актів, 
адміністративних заходів та просвіт-

ницької діяльності.
Інституційна сфера в рамках за-

гальної соціально-економічної систе-
ми, перш за все, характеризується ря-
дом функцій, що сприяють підвищен-
ню загальної стійкості регіонального 
розвитку [3, 4].

До групи інституційних критеріїв 
можна віднести:

– облік питань стійкості розвитку 
в плануванні та управлінні регіональ-
них систем;

– національні механізми і міжна-
родне співробітництво для створен-
ня потенціалу в країнах, що розви-
ваються;

– міжнародний інституційний по-
рядок;

– міжнародні правові механізми;
– інформацію для прийняття рі-

шень;
– посилення ролі основних груп на-

селення.
Проведення комплексної оцінки 

критеріїв стійкості регіонального роз-
витку в сукупності з формалізацією їх 
кількісного аналізу може служити 
основою розробки загальної стратегії 
регіонального розвитку [5]. При цьому 
основною метою проведення пред-
ставленої оцінки авторами визначено 
вдосконалення функціонування і роз-
витку регіональних соціально-еконо-
мічних систем, яке може бути досягну-
те за допомогою розробки певного ді-
євого механізму.
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Підвищення ефективності та кон-
курентоспроможності аграрного сек-
тора економіки в сучасних умовах його 
розвитку нерозривно пов’язане з вдо-
сконаленням інформаційного обслуго-
вування на всіх рівнях його управлін-
ня. Вивчення досвіду розвитку передо-
вих зарубіжних країн, а саме дослі-
дження сегменту інформаційного 
обслуговування аграрної сфери, дає 
можливість стверджувати, що доступ-
ність інформації та її своєчасність є 
дієвим чинником інтенсивного розви-
тку та підвищення ефективності сіль-
ського господарства і пов’язаних з ним 
галузей. Прямим наслідком недостат-
нього врахування зазначеного чинни-
ка є відставання в проведенні реформ, 
повільний розвиток аграрного секто-
ра. Найбільш актуальним завданням є 
вдосконалення інформаційного обслу-
говування безпосередньо сільських то-
варовиробників. Важлива роль при 
цьому відводиться інформаційно-кон-
сультаційним службам.

Найбільш характерною рисою су-
часного етапу розвитку суспільства є 
посилення впливу інформаційно-ко-
мунікаційних технологій та знань на 
всі сфери діяльності і життя людей. 
Інформація, знання та інновації, осно-
вані на використанні нових ідей та ін-
телектуальних ресурсів, поступово пе-
ретворюються на основне джерело 
зростання соціально-економічного 
потенціалу людства, а сам розвиток со-
ціуму все більше й більше залежить від 
того, наскільки ефективно організова-
но поширення інформації, знань та 
інновацій у різних сферах економіки.

В Україні науково-практична діяль-
ність у сфері інформаційно-комуніка-
ційних технологій та поширення фахо-
вих знань здійснюється в руслі загаль-
носвітових тенденцій розвитку цього 
процесу, а тому основні завдання фор-
мування і функціонування системи ін-
формаційно-консультаційного забез-
печення аграрної сфери співпадають з 
аналогічними зарубіжними – бути ка-

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ БАЗИ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
РЕСУРСІВ У СФЕРІ АГРОБІЗНЕСУ
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талізатором науково-технічного про-
гресу в сільському господарстві, спри-
яти поширенню серед сільськогоспо-
дарських товаровиробників нових 
знань, сучасних досягнень науки, тех-
ніки і технологій, надавати всім, хто 
потребує, необхідну інформацію та 
консультаційні послуги з питань юри-
спруденції, менеджменту, маркетингу, 
захисту оточуючого середовища, роз-
витку соціальної сфери тощо. На да-
ний час в країні така система лише 
створюється, але ситуація розвиваєть-
ся таким чином, що шлях до повного 
вирішення проблеми необхідно подо-
лати за якомога коротший проміжок 
часу. Зараз основна робота по створен-
ню системи ведеться з наголосом на 
розвиток сільськогосподарського до-
радництва. Проте, через низку 
об’єктивних та суб’єктивних причин, 
таких як відсутність надійної фінансо-
вої підтримки, наявність проблем з 
підбором та підготовкою кваліфікова-
них кадрів консультантів, зниженням 
інтересу до дорадництва на вищих ща-
блях влади і управління галуззю, роз-
виток системи інформаційно-консуль-
таційного забезпечення аграрної сфе-
ри відбувається повільно і нерівномір-
но як у часі, так і в просторі. 
Організація сучасної інформаційної 
системи обслуговування аграрної сфе-
ри має бути націлена на: максимальну 
спрямованість на запити сільськогос-
подарських товаровиробників та сіль-
ського населення; забезпечення ефек-
тивної взаємодії всіх організацій, уста-
нов та підприємств, що впливають на 
розвиток аграрного сектора; залучен-

ня до інформаційної системи провід-
них працівників наукових установ та 
навчальних закладів; повну незалеж-
ність та конфіденційність інформації в 
роботі з користувачами послуг. Її 
впровадження дозволить забезпечити 
вирішення багатьох проблем: забезпе-
чення оперативною ринковою інфор-
мацією; мінімізація «відстані» між на-
уково-технічними розробками та ви-
робництвом; надання консультацій, 
що не потребують «присутності» фа-
хівців та ін. Вважаємо, що подальше 
функціонування аграрного сектора в 
умовах ринкових відносин передбачає 
уточнення та розвиток теоретичних 
основ і розробку практичних рекомен-
дацій з формування і розвитку інфор-
маційного обслуговування сільського 
господарства. Для сучасних умов має 
бути застосування високоефективних 
різнорівневих систем інформації, що 
ґрунтуються на використанні нових 
інформаційних технологій.

Для досягнення поставлених цілей 
необхідно вирішення таких завдань: 
формування сучасної бази державних 
інформаційних ресурсів у сфері сіль-
ського господарства та забезпечення 
вільного доступу до них органів дер-
жавної влади, органів місцевого само-
врядування, а також господарюючих 
суб’єктів агропромислового комплек-
су та населення; надання якісних дер-
жавних послуг з інформаційного за-
безпечення сільськогосподарських то-
варовиробників усіх форм власності 
на основі розвитку інформаційної сис-
теми аграрного сектора України, сис-
теми інформації про ринки продукції, 
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сировини і продовольства та системи 
дистанційного моніторингу земель 
сільськогосподарського призначення 
та ін. Здійснення заходів з надання 
консультаційної допомоги забезпе-
чить можливість більш широкого до-
ступу товаровиробників і сільського 
населення до сучасного інформаційно-
го ресурсу, сприятиме підвищенню 
якості перепідготовки та рівня квалі-
фікації працівників сільського госпо-
дарства.
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Formulation of the problem.
In the modern world, the develop-

ment of information technology is gain-
ing all higher revolutions. The IT sphere 
is closely and dynamically integrated into 
all sectors of the world economy, directly 
affecting the overall growth of economic 
and social indicators enterprises and or-
ganizations. Understanding the impor-
tance of information technology for for-
mation stable competitive positions of 
organizations, development of all direc-
tions of activity, improvement of quality 
goods and services, etc., leads to a steady 
demand for these technologies. This way 
it happens mutual influence of IT sphere 
and other economic branches in the ex-
ternal environment and transnational 
scale. For Ukraine, the IT sphere is espe-
cially important, because of the back-
ground the general economic and politi-
cal crisis, it is able to smooth these phe-
nomena with the help of rapid 4 develop-
ments, as well as ensuring the functioning 
of many related industries. According to 
international organizations, Ukraine in 
2014 ranked fourth in the world by num-
ber Certified IT specialists (after the USA, 
India, Russia), and also included in the 
main thirty Placements for transferring 
software development orders. Except in 

2014, Ukraine ranked 41st in the interna-
tional rating of A. T. Kearney the most 
attractive countries in the field of out-
sourcing (the sample covers 51  state). 
This, in turn, indicates a significant 
growth potential for the industry. The 
main advantages of the IT sphere are that 
that to increase the volume of production 
does not require significant investments 
in fixed assets, since. The main asset here 
is the human factor, as well as a well-de-
signed marketing strategy.

Analysis of recent research and 
publications.

Questions of the functioning of the 
information sphere technologies and its 
influence on the economy of Ukraine are 
engaged by such domestic scientists as O. 
S. Babanin, S.V. Voitko, A.O. Maslov, 
S.O. Pirig, I.O. Sedikov, L.I. Fedulov, M.P. 
Tchaikovsky, A.A Chukhno and others. 
However, systematic studies are relevant 
to the importance of the IT sphere and its. 
In our opinion, prospects of development 
in Ukraine are not enough.

Presenting main material.
Domestic information technology 

market is on stages of active formation. In 
particular, the computerization market of 
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enterprises is increasing, the network of 
access to the Internet is expanding, the 
tangible growth of Ukrainian exports has 
been recorded software products and 
technological services. Under the infor-
mation technologies understand a system 
of methods and methods for collecting, 
storing, storing, retrieving and processing 
information on the basis of the use of 
computer technology. We can note the 
following characteristics Ukrainian IT 
market: the growth of professionalism 
among IT professionals and customer 
companies that promotes a more in-
formed choice of technologies for fulfill-
ing business tasks in the light of the future 
development; increasing interest of or-
ganizations and enterprises in business 
decisions to enhance efficiency of work; 
awareness of the need to automate the 
information management process and 
preserving data in order to obtain com-
petitive advantages; need to match to leg-
islative requirements; the desire to in-
crease the transparency of business and 
investment attractiveness. According to 
statistics, the IT industry in the world 
over the past few years has grown by an 
average of 10% per year. Even in 2008, 
during the acute phase of the global fi-
nancial crisis, analysts at Gartner did not 
just named Ukraine one of the top 
30 countries for IT outsourcing, and also 
added it to three the most economically 
attractive countries in the EMEA region. 
It should be noted that from 13 countries 
of the region EMEA, which reached the 
top 30, all, except for Morocco and 
Ukraine, showed a decline in volumes 
export of IT. A year earlier in the ranking 

of 2008 Top Ten ITO Offshore: Eastern / 
Central Europe from the research agency 
The Black Book of Outsourcing included 
two Ukrainian companies and more five 
companies with large development cent-
ers in Ukraine. So, in general, Ukraine 
was represented the seventh of the top ten 
market leaders in Central and Eastern 
Europe. Five of them are members of the 
Association “IT Ukraine” In addition, 
Ukraine was named ITO Destination of 
the Year 2011  by Outsourcing Center  – 
the leading industry web resource that 
brings together outsourcing specialists, 
distributes the best. practice, and is the 
founder of the Outsourcing Excellence 
Awards. Accordingly, in 2011, it is notice-
able the industry jump occurred in 
Ukraine itself (in particular, in 2009-
2011  doubled volumes were observed 
5 export of software products of Ukraine, 
70% of which is directed to the American 
market )  – The IT Ukraine Association 
successfully lobbied the bill in support of 
IT companies that was adopted as a law 
“On State Support to the Development of 
the Software Industry” in 2012. Informa-
tion from the World Bank for 2011 con-
firms the fairness of high appraisal of ana-
lysts. IT exports reached $ 1275 million, 
equivalent to 35% annual growth. By in-
dex Ukraine’s technological readiness for 
2010-2011 was Ukraine’s 83rd place, net-
work readiness – 90th place, e-readiness – 
64th place, and according to the indicator 
of telecommunication infrastructure  – 
73th place. Ukraine ranked 11th in the 
world in terms of fixed broadband rates 
Internet and 16th place by monthly tariffs 
for telephone service for business users – 
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two factors that directly affect the IT busi-
ness. According to international analyti-
cal forecasts agencies, high market growth 
rates will continue over the next five years 
and will be an average of 9% per year. So, 
for 10 years – from 2003 to 2012 – accord-
ing to estimates experts, the volume of fi-
nancial revenues from the sale of the 
software product has increased 10 times: 
from 130  million dollars US $ 1  billion 
200  million dollars USA. And if in 
2013  the share of the IT market in the 
GDP of Ukraine is 0.5-0.8%, while ex-
ports of computer and information ser-
vices amounted to 39% more than in 
2012 with a share in the total volume of 
Ukrainian exports of 9,9%, then by 2015 it 
is expected that its share will be 2.5-3.0%. 
But the IT industry in Ukraine is develop-
ing unevenly. For example, with the de-
velopment of the Internet, Ukraine is 
among the leaders, with computerization 
– in the first twenty In the field of soft-
ware, Ukraine is still in many ways infe-
rior foreign achievement. So, in Ukraine, 
weakly automated payment systems. Soft-
ware introduction is a direct way to trans-
parent conduct of all financial transac-
tions. However, there are also areas whose 
automation has been quite successful over 
the past year or two actively. For example, 
e-ticket sales became the norm. Gains 
momentum and tendency transfer soft-
ware to the Internet. Companies are given 
to third parties for storage their databases, 
while gaining access to them via the Inter-
net. Though along with the convenience 
of the company and the risk – their infor-
mation becomes available to other inter-
ested persons Consequently, the develop-

ment of information technology not only 
promises GDP growth of countries where 
the industry is actively developing, but 
also means that modern business must 
learn to live in new ones conditions of 
digital transparency. The highest level of 
use of computers in the work is fixed on 
banking and insurance enterprises (98.6% 
in 2011, 99.6% in 2013), the lowest  – in 
the sphere of hotel and restaurant busi-
ness (80.7% in 2011, 82.1  in 2013). Spe-
cific weight enterprises that had access to 
the global Internet in 2013  amounted to 
95.1% of the total number of enterprises 
that used computers. In particular, enter-
prises used Internet access for the follow-
ing purposes: obtaining banking and fi-
nancial services (87.7%), receiving forms 
(81.6%), receiving information (80.5%), 
returning filled forms (66.6%), execution 
of administrative procedures (40.5%), 
keeping of home pages and Web sites 
(39.8%).

By 2020, Ukraine intends to become 
the leader in IT outsourcing. New project 
which provides for the creation of 
100  thousand jobs in this area, launched 
by the Ukrainian government together 
with representatives of IT companies. 
Expected revenues of more than $ 10 bil-
lion from the export of IT services to the 
US and the EU, as well as $ 1  billion of 
investment in expansion and moderniza-
tion 7  educational system. In 2013, the 
first grants fund in the field of informa-
tion technologies was created in Ukraine 
Technology  – Global Technology Foun-
dation, whose goal is to support IT pro-
jects in the public sector services, com-
munications, media, education, health-
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care, cloud computing. Among the prior-
ity ones

Areas of development and reform of 
the sphere of information technologies 
in Ukraine are distinguished:

– IT outsourcing, that is, the transfer 
of an internal unit or units of the enter-
prise and associated with it all assets in 
the organization-provider of services of-
fering a certain one service for a specified 
period of time at a fixed price;

– Research centers that are appropri-
ate to create on the basis of public-private 
partnership; e-commerce;

– startups, which, according to analysts, 
form an important sector of the IT market;

– IT in the public sector – moderniza-
tion of the automation system, ranging 
from customs control and ending with 
the introduction of e-government, re-
quires significant investment, but it is 
justified in the future;

– telecom.
For the successful development of 

the IT sphere of Ukraine, the state 
needs:

– To create transparent and stable 
business rules;

– to guarantee business security;
– to promote the development of the 

domestic market, including food compa-
nies;

– to provide high-quality training of 
professional personnel for the IT sphere;

– To form a positive IT image of 
Ukraine;

– create an adequate and healthy fiscal 
system, etc.

REFERENCES TO SOURCES
1. Babanin O. S. Statistics on the develop-

ment of the IT market in the USA, Ukraine 
and the world / O. S. Babanin // Statistics 
of Ukraine. – 2013. – № 1. – P. 22-27. – Ac-
cess mode: http://nbuv.gov.ua/j-pdf / 
su_2013_1_6.pdf.

2. Kulinich O. O. Directions of development 
of ICT-sphere in ensuring proper the level 
of competitiveness in the international IT 
services market / O. O. Kulinich, SV Voit-
ko. // Economy. Management. Innova-
tions – 2014. – № 1. – Access mode: http://
nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_ 2014_1_60.pdf.

3. Пириг С.О. Information technologies and 
their use at the enterprises Ukraine / S.O. 
Pirh, O. A. Needed // Economic forum. – 
2014.  – No. 3.  – P. 190-195. – Mode Ac-
cess: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ec-
for_2014_3_30.pdf.



 47 

NOWY SPOSÓB ROZWOJU  Economy. Management. State and Law #16

Подальший успішний розвиток ту-
ристичного бізнесу, а заодно й інду-
стрії гостинності в цілому, неодмінно 
потребує інноваційних рішень, здат-
них привабити туристів і розширити 
горизонти даної сфери (що дасть змогу 
наростити туристичний потік, вируч-
ку й забезпечити розширення асорти-
менту туристичних послуг). Одним із 
таких рішень, безумовно, є розвиток 
луно-туризму, тобто відвідування пар-
ків розваг відповідними категоріями 
туристів. Для цього необхідна відпо-
відна інфраструктура, яка чи не най-
краще представлена в Європі. Розгля-
немо характеристики ключових 
об’єктів луно-туризму у країнах Євро-
пейського Союзу та окреслимо досвід, 
який можна запозичити в середньо-
строковій перспективі вітчизняним 
туристичним профільним підприєм-
ствам. Безумовно, головним таким 

об’єктом являється паризький “Діс-
нейленд”, офіційно відкритий у квітні 
1992  року. Він розташований поблизу 
Парижа, у місті Марн-ля-Вале. Цей 
луно-парк складається із п’яти тема-
тичних парків розваг: “Країна відкрит-
тів”, “Фантастична країна”, “Ключова 
американська автострада”, “Прикор-
доння Дикого Заходу”, “Країна розваг”. 
Кожен з цих кластерів розважального 
парку має свої унікальні ігрові комп-
лекси та атракціони. Наприклад, у 
“Країні розваг” це “Індіана Джонс і 
Храм небезпеки”, “Пірати Карибського 
моря”, “Острів пригод”, “Швейцарська 
сім’я Робінзонів”, в секторі “Країни 
відкриттів”  – “Легенда Короля-Лева”, 
“Автопія”, “Орбітрон”, у “Фантастичній 
країні”  – “Білосніжка і сім гномів”, 
“Цей малий світ”, “Лабіринт Аліси”. 
Також тут є і допоміжна інфраструкту-
ра: “Walt Disney Studios Park” (де зна-
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ходяться цікавий атракціон “Stich: 
live!”, що дає змогу поспілкуватися від-
відувачам з персонажами діснеєвських 
казок-фільмів, атракціон американ-
ських гірок “Rock ’n’ Roller Coaster”, а 
також ігрокомплекс “Hollywood Tower 
Hotel”), інноваційне дісней-село 
“Disney Village”, спеціальний гольф-
майданчик “Golf Disneyland”, спеціаль-
не дісней-ранчо “Disney’s Davy Crockett 
Ranch” (бунгало з спальнею, кухнею і 
ванною), а також ціла мережа тутеш-
ніх діснеєвських готелів (“Disneyland 
Hotel”, “Disney’s Hotel Santa Fe”, “Disney’s 
Sequoia Lodge”, “Holiday Inn”, “Hotel 
Elysées Val d’Europe”). За даними [1], 
паризький парк “Діснейленд” щороку 
відвідують бл. 15 млн. туристів із усьо-
го світу. Для порівняння можна сказа-
ти, що за цим показником він тотож-
ній каліфорнійському “Діснейленду” 
(1955) в м. Анахайм, але значно посту-
пається за розмірами найбільшому у 
світі флоридському парку “Дісней-
ворлд” (1971) у місті Орландо. Незва-
жаючи на те, що європейські луно-
парки програють конкурентну бороть-
бу американським, прабатьківщиною 
парків атракціонів є саме європей-
ський континент. Перший в історії 
луно-парк був відкритий в данському 
парку “Дирехавсбаккен” 1583  р., який 
працює донині.

У Франції діють ще три великих 
парки розваг: кіноіндустріальний парк 
“Футуроскоп” (м. Пуатьє), відкритий в 
1987  році; країнно-презентаційний 
парк “La France en Miniature” (м. Елан-
кур); комікс-парк “Астерікс” (м.  Плаї, 
Уаза). “Футуроскоп” відомий своїми 

атракціонами “4D Маленький принц”, 
“Килим-літак”, “Машина часу”, а за 
весь час роботи його відвідало більше 
50  млн. туристів. Міжнародний тема-
тичний парк “Астерікс” (“Le Parc 
Astérix”) (1989) спрямований на роз-
крутку однойменного культового єв-
ропейського мультфільму “Астерікс 
і Обелікс” (“Астерікс із Галлії” 1967 р., 
“Астерікс і Клеопатра” 1968  р., “Асте-
рікс проти Цезаря” 1985  р., “Астерікс 
в Британії” 1986 р. тощо), – комедійно-
фантастичного мультфільму про бо-
ротьбу селища галлів з вторгненням 
стародавніх римлян на чолі з Юлієм 
Цезарем. Назва розшифровується як 
математичний символ * (“зірочка”). В 
луно-парку наразі нараховується 
36 атракціонів [2], 6 тематичних секто-
рів: “Галлія”, “Греція”, “Римська імпе-
рія”, “Вікінги”, “Єгипет”, “Переплетіння 
часів”. Даний парк є третім за розмі-
ром туристичного потоку в Франції, 
який нараховує 1,8 млн. туристів в рік. 
Інші ключові центри луно-туризму, 
крім Франції, у Європі  – Німеччина, 
Велика Британія, Іспанія, Данія, Нідер-
ланди, Україна. Тут розташовані такі 
головні об’єкти цієї діяльності, як: 
парк розваг “Alton Towers”, “Drayton 
Manor Theme Park” (Велика Британія), 
“Europa Park”, “Miniatur Wunderland in 
Hamburg” (ФРН), “Порт Авентура 
Світ”, “Терра Натура” (Іспанія), “Лего-
ленд” (Данія), “Ефтелінг” (Голландія), 
“Київська Русь” (Україна). Проаналізу-
ємо окремі з них. Данський “Леголенд” 
(тематичний парк розваг, присвячених 
лего-фігуркам) складається із 8-ми те-
матичних зон: “Мініленд”, “Світ Ду-
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пло”, “Місто Легоредо”, “Королівство 
лицарів”, “Світ пригод”, “Лего-місто”, 
“Піратська земля”, “Уявний світ”. Іспан-
ський парк розваг “Порт Авентура 
Світ” (Барселона) є рекордсменом у 
Європі за кількістю туристів-відвіду-
вачів – 3,5 млн. чол. в рік. Тематичною 
особливістю парку є наявність мекси-
канського та китайського павільйонів.

Отже, європейські парки розваг ма-
ють переважно тематичну спрямова-
ність (діснеєвські мотиви, легоіграш-
ки) і, як правило, є масштабними мар-

кетинговими проектами по просуван-
ню певних комерційно значимих 
продуктів кіноіндустрії та мультиплі-
кації на міжнародний ринок.

Література:
1. Офіційний сайт парку “Disneyland Par-

is” [Електронний ресурс].  – Режим 
доступу: https://www.disneylandparis.
com/

2. Le Parc d’attractions préféré des Gaulois, à 
proximité de Paris [Ressource électron-
ique].  – Mode d’accès  : https://www.par-
casterix.fr/
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Розвиток сільського туризму  – це 
особливий фактор сталого розвитку 
сільських територій та особливо ку-
рортно-оздоровчих поясів і зон. На 
конкурентостійкість сільського туриз-
му найбільший вплив мають такі фак-
тори, як недосконалість законодав-
ства, відсутність концепції розвитку 
агротуризму, невирішеність питань 
про його правовий статус та фінансове 
забезпечення (системи пільгового кре-
дитування, податкових та інших пільг); 
роз’єднаність зусиль з розвитку вну-
трішнього туризму, відсутність інтер-
есу до впровадження механізмів еко-
номічної кооперації та управління; по-
ганий стан доріг; слабкий прояв турис-
тичних потоків; незадовільне 
використання муніципальними орга-
нами своєї керівної функції, що визна-
чає політику муніципальних утворень 
у сфері туризму, роль регулятора і ор-
ганізатора туристичного розвитку. Ак-
тивний розвиток агротуризму дозво-
лить намітити шляхи зниження рівня 
сільської бідності, запобігти негатив-

ним наслідкам демографічної кризи в 
сільській місцевості, збалансувати по-
пит і пропозицію на ринку аграрної 
праці, оптимізувати структуру зайня-
тості сільського населення та створити 
сприятливі умови для трудоресурсної і 
кадрової безпеки забезпечення країни 
продовольством на перспективу.

Оцінку можливості досягнення 
певного рівня конкурентостійкості 
можна здійснювати на основі розра-
хунку соціально-економічної ефек-
тивності [2] розвитку агротуризму в 
процесі реформування сільських під-
собних виробництв з врахуванням ін-
тересів держави, сільськогосподар-
ських підприємств, жителів сільсько-
го поселення і туристів, створення 
додаткових робочих місць з обслуго-
вування туристів і наданню їм додат-
кових послуг, отримання додаткових 
доходів сільськогосподарськими ор-
ганізаціями та сільськими жителями.

Розвиток вітчизняної індустрії ту-
ризму неможливий без впровадження 
ефективного організаційно-економіч-

ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ
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к.е.н., доцент,  
Ужгородський торговельно-економічний інститут  
Київського національного торговельно-економічного університету
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ного механізму модернізації. Кластер-
ний підхід до організації різних видів 
економічної діяльності являє собою 
інноваційний напрям розвитку фор-
мування кластера конкурентоспро-
можних туристичних послуг. Турист 
має можливість вибрати супутні ту-
ристичні продукти, послуги, які най-
більшою мірою задовольняють його 
потреби. Оцінка конкурентної стій-
кості туристичного продукту дозволяє 
виявляти найбільш затребувані і пер-
спективні види туризму, можливості їх 
поєднання і сприяти найбільш повно-
му використанню туристичних ресур-
сів, задоволенню потреб населення в 
туристичних послугах, зростанню 
частки туризму у валовому продукті, а 
також скороченню ризиків ведення ту-
ристичної діяльності.

При оцінці національної конкурен-
тостійкості насамперед послідовно 
розглядалися такі індикатори, як ви-
гідне географічне положення, володін-
ня багатими природними ресурсами й 
наявність сприятливих відносних цін 
на основні фактори виробництва (пе-
редусім, на працю й природні ресур-
си). У теперішній час акценти зміню-
ються у бік таких факторів, як висока 
продуктивність, володіння новітніми 
технологіями, а також економічне се-
редовище, що сприяє технологічному 
лідерству й виробленню успішної гло-
бальної конкурентної стратегії.

Маркетингові дослідження мають 
істотне значення для певної фірми в 
процесі систематичного збору і аналі-
зу інформації з метою виявлення за-
гроз, слабких і сильних сторін і мож-

ливостей туристичного ринку, а також 
з метою вироблення відповідної мар-
кетингової стратегії для успішного ве-
дення бізнесу.

Дослідження, що проводяться в ту-
ризмі, забезпечують інформаційну 
базу для прийняття належних управ-
лінських рішень менеджерами туриз-
му і дозволяють виявити проблеми, 
що перешкоджають ефективному ве-
денню бізнесу; причини виникнення 
проблем та можливі шляхи їх вирішен-
ня; майбутні тенденції на туристично-
му ринку. Менеджери можуть плану-
вати, здійснювати та контролювати ді-
яльність з надання туристичних по-
слуг успішніше, якщо вони мають 
необхідну інформацію.

Багаторічна практика роботи на єв-
ропейському туристичного ринку 
свідчить, що основними завданнями 
будь-якого туристичного підприєм-
ства, якщо воно ставить своєю страте-
гічною метою отримання довгостроко-
вого прибутку і підтримання попиту 
на свої товари та послуги, є визначен-
ня потреб споживачів та їх задоволен-
ня. Маркетингова концепція ведення 
бізнесу припускає проведення дослі-
джень ринку та планування маркетин-
гової діяльності вже на самому почат-
ку розробки туристичного продукту: 
фірмам необхідно знати потреби по-
тенційних клієнтів, визначити можли-
ве число покупців продукту або послу-
ги, як і де вони хочуть це купити, за 
якою ціною і що вони очікують від 
купленого товару або послуги. Для 
отримання цієї інформації існують 
певні технології досліджень. Турис-
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тичні підприємства з безлічі різних 
підходів вибирають найбільш при-
йнятні.

Отже, конкурентна стійкість під-
приємства – це рівноважний збалансо-
ваний стан економічних ресурсів, що 
забезпечує стабільну прибутковість і 
нормальні умови для розширеного 
відтворення конкурентних переваг, 
стійкого економічного зростання в 
довгостроковій перспективі з ураху-

ванням найважливіших зовнішніх і 
внутрішніх факторів.
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Одним із основних складових еле-
ментів системи конституційного права 
України, що головним чином визначає 
галузеву специфіку конституційного 
права, є інститути конституційного 
права. Ці інститути слід відрізняти від 
інститутів Української держави, а та-
кож політичних, соціальних та інших 
суспільних інститутів, позаяк інститу-
ти держави, на відміну від інститутів 
конституційного права, є не системою 
норм, а виключно елементом держав-
ності, основною одиницею для її аналі-
зу в тій чи іншій країні.

Інститутам конституційного права 
властиві як загальні, так і спеціальні 
юридичні ознаки, що розкривають їх 
сутність і зміст.

До загальних ознак інституту кон-
ституційного права належать такі:

1) відповідність інститутів права 
об’єктивно інституціоналізованим 

суспільним відносинам, які потребу-
ють свого правового регулювання;

2) теоретико-методологічна єдність 
уміщеного в них нормативного матері-
алу;

3) цілісність і завершеність регулю-
вання чітко визначеного виду суспіль-
них відносин, які є предметом право-
вого регулювання відповідної галузі 
права;

4) спорідненість і однорідність сус-
пільних відносин, втілених у конкрет-
ному інституті конституційного пра-
ва; автономність існування та дієвості 
нормативного мате ріалу в межах ін-
ституту;

5) функціональна спеціалізація ін-
ституту конституційного права в меж-
ах галузевої системи;

6) позитивне унормування інститу-
тів права у системі чинного законодав-
ства із збереженням їх «нормативної 

ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ ТА ВЛАСТИВОСТІ ІНСТИТУТІВ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
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автономії», а саме: у самостійних роз-
ділах Конституції України, розділах 
загальних законів України, спеціаль-
них законах України, підзаконних нор-
мативно-правових актах тощо.

До спеціальних юридичних ознак 
інституту конституційного права 
України можна віднести такі ознаки:

1) за своєю сутністю інститут кон-
ституційного права є основним систе-
моутворюючим структурним елемен-
том багатоаспектної системи консти-
туційного права України, який втілює 
в собі волю та легітимні інтереси 
основних суб’єктів конституційного 
правотворення  – Українського наро-
ду, Української держави і територіаль-
них громад узгоджені з об’єктивними 
процесами структуризації та інститу-
ціоналізації суспільних відносин, що 
є предметом конституційного права;

2) за своїм змістом інститут кон-
ституційного права є об’єктивно сфор-
мованою, цілісною та відносно відо-
кремленою системою функціонально 
взаємозумовлених і структурно 
взаємопов’язаних норм конституцій-
ного права, а іноді й інших галузей 
права, що регулюють певний вид сус-
пільних відносин, що є складовою 
предмета конституційного права і 
складовими нормативно-правового 
механізму конституційно-правового 
регулювання;

3) за своїми функціями інститут 
конституційного права є системоутво-
рюючим компонентом як багатоаспек-
тної системи конституційного права 
України, так і її основних складових 
зрізів (рівнів)  – природного та пози-

тивного, загальної й особливої частин, 
матеріального та процесуального, на-
ціонального та міжнародного консти-
туційного права;

4) за своєю структурою інститут 
конституційного права є складною 
комплексною системою норм консти-
туційного права, об’єднаних у певні 
логічні групи, зумовлені сутністю, 
змістом і функціональним призначен-
ням кожного конкретно взятого інсти-
туту в системі конституційного права 
України й у механізмі конституційно-
правового регулювання тощо. Іще од-
нією ознакою інститутів конституцій-
ного права України є велика різнома-
нітність їх юридичної природи [ 2, 
с. 75-76].

О. Скрипнюк вважає, що інституту 
конституційного права властиві такі 
загальні юридичні ознаки, як:

1) єдність нормативного матеріалу;
2) цільність і завершеність регулю-

вання чітко визначеного виду суспіль-
них відносин, що є предметом консти-
туційного права;

3) однорідність суспільних відно-
син (тобто певного сегменту цих від-
носин), які є об’єктом впливу норм 
об’єднаних у конкретний інститут 
конституційного права;

4) єдність загальних положень, 
принципів, понять і конструкцій ін-
ституту; автономність існування нор-
мативного матеріалу в межах інститу-
ту;

5) функціональна спеціалізація 
(спрямованість) норм у межах інсти-
туту; зовнішнє уособлене закріплення 
інститутів права у вигляді окремих 
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розділів Конституції України, само-
стійних законів, самостійних розділів 
законів, чи підзаконних нормативно-
правових актів тощо [ 3, с. 44].

Разом із тим, на думку цього вчено-
го, до спеціальних кваліфікуючих ознак 
інституту конституційного права слід 
віднести:

1) об’єктивне існування відносно 
самостійних груп політичних, еконо-
мічних, соціальних, культурних та ін-
ших суспільних відносин, які в силу 
свого значення для суспільства і дер-
жави потребують конституційно-пра-
вового регулювання, тобто становлять 
предмет конституційного права;

2) ототожнення вказаних груп сус-
пільних відносин з основними напря-
мами і видами впливу конституційно-
го права на суспільні відносини;

3) наявність достатньої кількості 
матеріальних і процесуальних, уста-
новчих і регулятивних та інших видів 
конституційно-правових та інших 
норм права, необхідних для регулю-
вання суспільних відносин, що є пред-
метом конституційного права;

4) наявність креативних, структур-
них і функціональних комплексних 
зв’язків між нормами, які регулюють 
суспільні відносини, що є складовою 
предмета конституційного права;

5) об’єктивізацію системи норм 
конституційного та інших галузей 
права, що існують у межах інституту 
конституційного права в системі кон-
ституційного законодавства України.

До загальних ознак інституту кон-
ституційного права В. Федоренко від-
носить такі:

1) доктринальна (ідеологічно-пра-
вову) єдність уміщеного в них норма-
тивного матеріалу;

2) цілісність і завершеність регулю-
вання чітко визначеного виду суспіль-
них відносин, які є предметом право-
вого регулювання відповідної галузі 
права;

3) однорідність суспільних відно-
син (тобто певного сегмента цих від-
носин), які є об’єктом впливу норм, 
об’єднаних у конкретний інститут 
права;

4) єдність загальних положень, 
принципів, понять і нормативних кон-
струкцій, утілених в інституті права;

5) автономність, тобто, відокремле-
ність існування та дієвості норматив-
ного матеріалу в межах інституту;

6) функціональна спеціалізація 
(спрямованість) норм у межах інсти-
туту права, яка загалом узгоджується з 
основними функціями галузі права та 
їх системою;

7) об’єктивація інститутів права у 
самостійних структурних елементах 
системи чинного законодавства, а 
саме – у самостійних розділах Консти-
туції України, розділах загальних за-
конів України, спеціальних законах 
України, підзаконних нормативно-
правових актах, а іноді – і в інших ви-
дах системи галузевих джерел права 
(правових звичаях, правових догово-
рах тощо) [ 1, с. 30].

До спеціальних юридичних квалі-
фікацій інституту конституційного 
права України, на думку зазначеного 
вченого, належать такі його юридичні 
ознаки:
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1) за своєю сутністю інститут кон-
ституційного права є основним систе-
моутворюючим структурним елемен-
том багатоаспектної системи консти-
туційного права України, який втілює 
в собі волю та легітимні інтереси 
основних суб’єктів конституційного 
правотворення  – Українського наро-
ду, Української держави і територіаль-
них громад, узгоджені з об’єктивними 
процесами структуризації та інститу-
ціоналізації суспільних відносин, що 
є предметом конституційного права;

2) за своїм змістом інститут кон-
ституційного права є об›єктивно 
сформованою, цілісною та відносно 
відокремленою системою функціо-
нально взаємозумовлених і структур-
но взаємопов›язаних між собою норм 
конституційного права, а іноді й інших 
галузей права, що регулюють певний 
вид суспільних відносин, що є сегмен-
том предмета конституційного права і 
складовими елементами нормативно-
правового механізму конституційно-
правового регулювання;

3) за своїми функціями інститут 
конституційного права є системоутво-
рюючим компонентом як багатоаспек-
тної системи конституційного права 
України, так і її основних складових 
зрізів (рівнів)  – природного та пози-
тивного, загальної й особливої частин, 
матеріального та процесуального, на-
ціонального та міжнародного консти-
туційного права;

4) за своєю структурою інститут 
конституційного права є складною 
комплексною системою норм консти-
туційного права, об›єднаних у певні 

логічні групи, зумовлені сутністю, 
змістом і функціональним призначен-
ням кожного конкретно взятого інсти-
туту в системі конституційного права 
України і в механізмі конституційно-
правового регулювання;

5) за формою свого існування інсти-
тути конституційного права поділя-
ються на логічні, тобто існуючі у складі 
об›єктивно сформованої системи кон-
ституційного права України, та пози-
тивно закріплені (об›єктивовані) в чин-
ному законодавстві й інших галузевих 
джерелах права тощо. При цьому перші 
з них тяжіють до других [ 4, с. 30-31].

Отже, можна підсумувати, що для 
інституту конституційного права 
України притаманні як загальні, так і 
спеціальні юридичні ознаки та власти-
вості, що розкривають сутність і зміст 
цієї юридичної категорії й ідентифіку-
ють призначення інституту в багато-
аспектній системі конституційного 
права України.

Інститути конституційного права 
взаємодіють з інститутами інших га-
лузей права і через ці функціональні 
зв’язки, тобто через ті функції, які 
конституційне право України здій-
снює на суспільні відносини, які є 
предметом правового регулювання 
цієї галузі права, а також на систему 
національного права загалом та її 
основні складові – галузеві інститути і 
норми. Тобто функції інститутів кон-
ституційного права визначають сут-
ність і зміст конституційно-правового 
регулювання та призначення консти-
туційного права в суспільстві та дер-
жаві, його соціальну цінність.
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Для інституту конституційного права 
України притаманні як загальні, так і спе-
ціальні юридичні ознаки та властивості, 
що розкривають сутність і зміст цієї юри-
дичної категорії й ідентифікують призна-
чення інституту в багатоаспектній систе-
мі конституційного права України.
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Складні трансформаційні процеси, 
які відбуваються в сучасній Україні в 
умовах розбудови демократичної, пра-
вової держави, становлення громадян-
ського суспільства, роблять актуаль-
ними цілу низку теоретичних і мето-
дологічних проблем, пов’язаних з ви-
значенням конституційних обов’язків 
особи як одного з невід’ємних складо-
вих елементів конституційно-право-
вого статусу людини і громадянина.

Дослідження властивостей кон-
ституційних обов’язків дозволяє ха-
рактеризувати їх і як особливий засіб 
забезпечення реалізації конституцій-
но-правових публічних інтересів: по-
перше, вони первинні й фундамен-
тальні щодо всіх інших обов’язків, які 
їх конкретизують у певних правовід-
носинах (такі правовідносини не за-
вжди повинні бути конституційно-
правовими); по-друге, їх природа до-

зволяє віднести їх до конституційно-
правових засобів забезпечення 
реалізації публічних інтересів [1, 
с.308].

Проблематика конституційних 
обов’язків досить багатоаспектна, що 
зумовлює необхідність вивчення та 
узагальнення багатьох наукових 
праць представників різних галузей 
юридичної науки. Вагомий внесок у її 
розробку зробили як вітчизняні, так і 
зарубіжні вчені, зокрема: С.С. Алексє-
єв, Н.А. Боброва, М.В. Вітрук, Л.Д. Во-
єводін, А.З.  Георгіца, С.Д.  Гусарєв, 
Т.Д.  Зражевська, Р.А.  Калюжний, 
М.І.  Козюбра, А.М.  Колодій, В.В.  Ко-
пєйчиков, Л.І.  Летнянчин, О.В.  Мар-
целяк, В.С.  Нерсесянц, Н.Р.  Нижник, 
А.Ю. Олійник, М.П. Орзіх, В.Ф. Пого-
рілко, П.М.  Рабінович, В.Я.  Тацій, 
Ю.О.  Тихомиров, Ю.М.  Тодика, 
Б.Н.  Топорнін, О.Ф.  Фрицький, 
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В.М.  Шаповал, Ю.С.  Шемшученко та 
інші [3, с.217].

Конституційні обов’язки людини і 
громадянина є важливим, необхідним 
та невід’ємним елементом конститу-
ційно-правового статусу особи, важ-
ливою умовою підтримки стійкості та 
стабільності в суспільстві, забезпечен-
ня прав, свобод і поєднання громад-
ських та особистих інтересів. Консти-
туційні обов’язки визначають харак-
тер усіх інших юридичних обов’язків 
людини та іромадянина, які закріплю-
ються галузевим законодавством та 
об’єктивно відображають найістотні-
ші відносини між суспільством, дер-
жавою та індивідом, забезпечують по-
єднання громадських та особистих ін-
тересів, можливість користуватися 
найбільш вагомими благами життя.

Конституційні обов’язки людини і 
громадянина можна визначити як різ-
новид юридичних обов’язків, встанов-
лену і гарантовану, забезпечену держа-
вою необхідність поведінки людини і 
громадянина в інтересах суспільства, 
держави та інших осіб, в межах і по-
рядку, передбачених Конституцією 
України щодо створення, набуття та 
захисту суспільних і власних благ.

Конституційні обов’язки відрізня-
ються від інших обов’язків за змістом 
та формою закріплення, виконують 
спеціальні функції, здійснюють пев-
ний вплив на систему юридичних 
обов’язків, в якій посідають особливе 
місце, визначають характер усіх інших 
юридичних обов’язків, які закріплю-
ються галузевим законодавством та 
виступають гарантією додержання 

конституційних прав людини та гро-
мадянина. Саме в обов’язках не тільки 
юридично оформлюються правила по-
ведінки особи, що визнаються і гаран-
туються державою, а й фактично роз-
криваються ті основні принципи взає-
мовідносин між державою та особою, 
які на певному етапі розвитку держава 
вважає можливими, корисними, до-
цільними чи обов’язковими для її нор-
мального функціонування і для життє-
діяльності та розвитку суспільства.

Конституційні обовʼязки характе-
ризуються такими ознаками: а)  вони 
закріплені в Конституції та законах 
України; б)  встановлені державою в 
інтересах усіх членів суспільства; в)  є 
видом і мірою необхідної поведінки 
людини і громадянина; г)  є основою 
конституційно-правового статусу осо-
би; д) мають найвищий юридичний за-
хист; е)  рівні і невідʼємні для людини 
чи громадянина; є)  гарантовані щодо 
здійснення необхідності; ж) за їх неви-
конання чи неналежне виконання 
встановлено юридичну відповідаль-
ність [2, с.111-112].

У сучасних державах основні 
обов’язки закріплюються в конститу-
ціях. Перелік конституційних 
обов’язків є різним у кожній державі й 
залежить від наявного політико-пра-
вового режиму, державних цінностей. 
Виконання конституційних обов’язків 
забезпечується юридичними санкція-
ми інших галузей права, а також мірою 
морально-ідеологічного впливу.

У Основному Законі України закрі-
плено 11 основних обов’язків людини і 
громадянина (ст.ст. 51, 53, 65–68). Крім 
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того, конституційно-правова природа 
обов’язку розкривається також у ст.ст. 
23, 26, 35 Конституції України. За цим 
показником Україна випереджає всі 
європейські держави, в яких націо-
нальна правова система так само, як і 
наша, належить до романо-герман-
ської (континентально-європейської) 
правової системи [6].

Закріплюючи в певній послідовнос-
ті обов’язки людини, громадянина, у 
другому розділі «Права, свободи та 
обов’язки людини і громадянина» 
Конституція України таким чином ви-
значає їх систему. На цій основі, на 
нашу думку, одним із основних крите-
ріїв класифікації конституційних 
обов’язків за Основним Законом буде 
їх розподіл за сферою функціонуван-
ня, а саме: особисті, політичні, еконо-
мічні, соціальні, екологічні та культур-
ні [5, с.901-902].

Отже, найбільш важливі вимоги до 
людини та громадянина, без здійснен-
ня яких, на наш погляд, неможливе 
ефективне функціонування держави 
та життєдіяльність всього суспільства 
виражені в закріпленому Основним 
Законом конституційному обов’язку 
додержуватися Конституції України та 
законів України. Разом з тим, такі ви-
моги реалізовуватимуться тільки тоді, 
коли в суспільстві буде існувати на-
лежний рівень правосвідомості та пра-
вової культури.

В Україні має постійно підвищува-
тися рівень правової культури кожної 
людини, кожного громадянина, кожної 
посадової особи, кожного державного 
службовця з метою формування відпо-
відних уявлень, поглядів, ціннісних орі-
єнтацій, установок, що забезпечують 
дотримання і виконання конституцій-
ного обов’язку додержуватися Консти-
туції України та законів України.
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Реформування українського сус-
пільства та подальший поступ держав-
ності зумовили жваві дискусії про 
природу місцевої влади та прийнятну 
міру її співвідношення з центральною 
владою. Чинна Конституція України 
1996  року передбачила існування на 
місцях двох публічно-владних систем: 
місцевого самоврядування та місцевих 
органів державної виконавчої влади, 
представленої місцевими державними 
адміністраціями. В ідеалі, обидві за-
значені ланки місцевої влади поклика-
ні забезпечити збалансований розви-
ток відповідних територій та вирішен-
ня проблем як місцевого, так і загаль-
нодержавного значення.

Таким чином, поділяючи владу за 
вертикальним принципом, організа-
цію влади в Україні можна уявити у 
такому вигляді:

• центральна (державна) влада, що 
здійснюється на засадах її поділу на 
три самостійні гілки  – законодавчу, 
виконавчу і судову (ст. 6  Конституції 
України [3]);

• місцева влада, що здійснюється 
шляхом виділення державної виконав-
чої влади (ст. 118 Конституції України) 
і влади місцевого самоврядування (ст. 
140 Конституції України [3]).

Отже, органи місцевого самовряду-
вання й органи державної влади  – це 
органи, через які народ здійснює свою 
владу. В одному випадку влада народу 
реалізується у формі місцевого само-
врядування, у другому – набуває форми 
державної влади. А державна влада і 
самоуправлінська влада в сукупності – 
це суть публічної влади, влади народу. 
Місцеве самоврядування і державна 
влада в країні тісно взаємоповʼязані: у 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
СТРУКТУРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Лук’янова Г. Ю.
к.ю.н., доцент кафедри адміністративно- правових дисциплін  
Львівського державного університету внутрішніх справ
Серкевич І. Р.
к.ю.н., доцент кафедри кримінально- правових дисциплін  
Львівського державного університету внутрішніх справ
Івасик І. Я.
здобувач вищої освіти  
Львівського державного університету внутрішніх справ  
юридичний факультет

Ключові слова: державна влада, місцева влада, суверенітет, єдність, 
унітаризм, державна територія

Key words: state power, local government, sovereignty, unity, unitarianism, state 
territory



62 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

них єдине джерело – народ. До загаль-
них сутнісних ознак можна віднести 
також й те, що статус органів державної 
та самоуправлінської влади визначаєть-
ся в Конституції і законах України; 
юридично закріплюються порядок їх 
організації, компетенція, повноважен-
ня; їх діяльність заснована на норма-
тивно-правових актах; вони самостійно 
формують свій бюджет, встановлюють і 
збирають відповідні податки [4, с.36].

Крім Конституції України, законо-
давчу основу територіальної організа-
ції держави в Україні становлять: Єв-
ропейська хартія місцевого самовря-
дування, закони України «Про Кабінет 
Міністрів України», «Про центральні 
органи виконавчої влади», «Про місце-
ве самоврядування в Україні», «Про 
місцеві державні адміністрації», «Про 
Генеральну схему планування терито-
рії України», «Про регулювання місто-
будівної діяльності», «Про Державний 
земельний кадастр», «Про землеу-
стрій», «Про засади державної регіо-
нальної політики», Бюджетний і Зе-
мельний кодекси, інші нормативно-
правові акти.

У ст. 2  Конституції України зазна-
чено, що територія України в межах 
існуючого кордону є цілісною та недо-
торканною. Загалом територія  – 
невід’ємна ознака державності, про-
сторові межі державної влади. Консти-
туція встановлює, що суверенітет 
України поширюється на всю її тери-
торію. Держава розпоряджається всі-
єю територією. Територіальне верхо-
венство  – це повнота й незалежність 
влади держави в межах своєї території.

Унітарній державі властиві такі 
риси: 1) вона не містить відокремлених 
територіальних утворень, що мають 
ознаки державності; 2) функціонуван-
ня єдиної системи органів держави; 3) 
наявність єдиної конституції держави, 
єдиної системи законодавства, єдиної 
фінансової, податкової, кредитної сис-
тем; 4) у міжнародних відносинах є 
єдиним суверенним суб›єктом міжна-
родного права (адміністративно-тери-
торіальні одиниці такого права не ма-
ють); 5) централізована адміністратив-
на єдність її територіальних одиниць; 
6) єдине громадянство [1, с. 113].

Аналіз Основного Закону України 
дає підстави визначити наступні осо-
бливості територіальної організації 
України.

1. Визнання суверенітету України 
над усією її територією. У ст. 2  Кон-
ституції України зазначено, що тери-
торія України в межах існуючого кор-
дону є цілісною та недоторканною. 
Конституція встановлює, що суверені-
тет України поширюється на всю її те-
риторію.

2. Єдність і цілісність державної 
території. У ст. 132 Конституції Укра-
їни визначено, що територіальний 
устрій України ґрунтується на засадах 
єдності та цілісності державної тери-
торії, поєднання централізації і децен-
тралізації у здійсненні державної вла-
ди, збалансованості і соціально-еконо-
мічного розвитку регіонів, з урахуван-
ням їх історичних, економічних, 
екологічних, географічних і демогра-
фічних особливостей, етнічних і куль-
турних традицій.
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3. Збалансованість і соціально-еко-
номічний розвиок регіонів. Конститу-
ційна засада збалансованості розвитку 
регіонів передбачає поступове вирів-
нювання політичного, економічного, 
соціального та культурного рівня роз-
витку регіонів, їх ще більшу інтеграцію 
та зближення. [2, с. 934–935].

3. Унітарність. Україна є унітарною 
державою, що передбачає наявність 
єдиної Конституції (Конституція Авто-
номної Республіки Крим прийнята у 
формі закону України), єдиного управ-
лінського центру, вертикально-ієрар-
хічної структури владних установ і від-
носин органів державної влади, єдиної 
для всієї країни системи права, єдиного 
громадянства тощо. В унітарній держа-
ві існує єдина система законодавства, 
єдина система державних органів, єди-
не громадянство тощо. При цьому, 
якщо унітарна держава є складною, то 
якась частина або частини такої держа-
ви можуть володіти статусом територі-
альної автономії, а тому мати своє за-
конодавство, власні органи державної 
влади, свою символіку тощо. Таке по-
ложення пояснюється тим, що під тери-
торіальною автономією розуміють са-
моврядну територіальну одиницю в 
складі унітарної держави, що має деяку 
самостійність у встановлених цією дер-
жавою межах. Такий статус в Україні 
має АР Крим [8, с. 33].

4. Гарантованість місцевого само-
врядування. Держава визнає і гарантує 
місцеве самоврядування в Україні як 
одну з форм народовладдя (ст. 7). Тоб-
то заміна місцевого самоврядування 
інститутами державної влади на міс-

цях можлива лише шляхом внесення 
змін до Конституції України.

У лютому 2015 р. в Україні з’явився 
новий вид державних органів  – вій-
ськово-цивільні адміністрації [5]. Це 
тимчасові державні органи, які утворю-
ються Президентом на території Доне-
цької та Луганської областей у складі 
Антитерористичного центру при Служ-
бі безпеки України і призначені для за-
безпечення дії Конституції та законів 
України, забезпечення безпеки і норма-
лізації життєдіяльності населення, пра-
вопорядку, участі у протидії диверсій-
ним проявам і терористичним актам, 
недопущення гуманітарної катастрофи 
в районі проведення антитерористич-
ної операції. Підставами для їх створен-
ня є: невиконання, самоусунення від 
виконання сільськими, селищними, 
міськими радами покладених на них 
Конституцією та законами України по-
вноважень або їх фактичний самороз-
пуск; нескликання сесії відповідної ра-
йонної, обласної ради у встановлені За-
коном України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» строки або для 
здійснення керівництва у сфері забез-
печення громадського порядку і безпе-
ки. Військово-цивільну адміністрацію 
населеного пункту очолює керівник, 
який призначається на посаду та звіль-
няється з посади рішенням Ради націо-
нальної безпеки і оборони України. На 
виконання Закону України «Про вій-
ськово-цивільні адміністрації» Прези-
дент України затвердив Перелік посад у 
військово-цивільних адміністраціях 
населених пунктів, які підлягають за-
міщенню військовослужбовцями вій-
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ськових формувань, осіб рядового і на-
чальницького складу правоохоронних 
органів, та Перелік посад, що можуть 
бути заміщені військовослужбовцями 
військових формувань, осіб рядового і 
начальницького складу правоохорон-
них органів у районній, обласній вій-
ськово-цивільній адміністрації [6].

Неефективність існуючої системи 
територіальної організації влади, від-
сутність дієздатної та самодостатньої 
територіальної громади свідчить про 
необхідність системних трансформа-
цій на місцевому рівні, що тісно 
пов’язано з проведенням територіаль-
ної організації державної влади та міс-
цевого самоврядування.

Одним з перших реальних кроків до 
поступового удосконалення адміністра-
тивно-територіального устрою України 
шляхом укрупнення адміністративно-
територіальних одиниць є добровільне 
об’єднання декількох територіальних 
громад. Така можливість згідно із зако-
нодавством передбачалася лише для су-
сідніх сіл за рішенням місцевого рефе-
рендуму (ст. 6 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» у редак-
ції до 2015  року). За статистичними 
даними, таким правом у 2002 році ско-
ристалися 20 697 сіл, які об’єдналися в 6 
262 територіальні громади [7, с. 13].

Отже, основоположним норматив-
но-правовим документом, який визна-
чає засади територіальної організації 
держави, є Конституція України, яка, з 
одного боку, закладає її основи, а з ін-
шого – перешкоджає її реформуванню. 
До позитивних зрушень у сфері законо-
давчого регулювання питань територі-

ального устрою слід віднести закони 
України «Про засади державної регіо-
нальної політики», «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», 
«Про співробітництво місцевих гро-
мад» та низку інших нормативно-пра-
вових актів, які, однак, не здатні доко-
рінно покращити ситуацію в цій сфері.
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Поняття конституційних обов’язків 
доцільно розкривати виходячи із за-
гальних уявлень про обов’язки та бе-
ручи до уваги їх юридичні аспекти. 
Аналізуючи наявні в юридичній літе-
ратурі твердження та трактування 
можна запропонувати три підходи 
стосовно визначення поняття 
обов’язку. Так, окремі науковці при-
тримуються думки, що поняття 
обов’язку слід розкривати через кате-
горію належного.

На переконання О.Ф. Скакун, 
«юридичні обов’язки – це передбачені 
законодавством вид і міра належної 
поведінки особи, що забезпечується 
державою. Сутність юридичного 
обов’язку полягає в тому, що він існує 
лише відповідно до суб’єктивного пра-
ва і здійснюватися в межах, встановле-
них законом і гарантованих державою; 
інакше до особи, яка не виконує 

обов’язків або виконує їх неналежно, 
застосовується державний при-
мус» [4, с. 74].

У сфері права, поняття «належна по-
ведінка»  – це поведінка, що відповідає 
обов’язку. Мається на увазі виконання 
обов’язку, а не безпосередньо сам 
обов’язок. Тобто, «належне» характери-
зує сам процес реалізації. У зв’язку з 
цим, «належне» охарактеризовує лише 
однобічно обов’язок, а саме настанову 
на його виконання і, таким чином, не 
виражає внутрішнього змісту обов’язку, 
не дозволяє відмежувати його від нор-
ми, у якій він фіксується [ 2, с. 38].

Отже, основною ознакою юридично-
го обов’язку є необхідність певної пове-
дінки. Відповідно виділяють наступну 
структуру юридичного обов’язку: 1) не-
обхідність здійснювати певні дії чи 
утримуватися від них; 2)  необхідність 
відреагувати на законні вимоги право-
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здатної особи; 3)  необхідність нести 
юридичну відповідальність за невико-
нання цих вимог; 4) необхідність не пе-
решкоджати контрагенту користуватися 
тим благом, на яке він має право.

Конституційні обов’язки людини і 
громадянина  – це вид юридичних 
обов’язків, які являють собою необхід-
ність поведінки людини і громадянина в 
межах і порядку, передбачених Консти-
туцією України.

У сучасних державах основні 
обов’язки закріплюються в конституці-
ях. Як правило, це обов’язок дотримува-
тися конституції та законів, платити по-
датки, захищати батьківщину та викону-
вати обов’язки щодо військової служби, 
берегти загальне надбання. Перелік кон-
ституційних обов’язків є різним у кож-
ній державі й залежить від наявного по-
літико-правового режиму, державних 
цінностей. Виконання конституційних 
обов’язків забезпечується юридичними 
санкціями інших галузей права, а також 
мірою морально-ідеологічного впливу.

Характерними рисами обов’язків є: 
сприяння примноженню матеріальних, 
соціальних і духовних благ народу, зміц-
нення законності і правопорядку; забез-
печення поєднання громадських та осо-
бистих інтересів; створення найбільш 
сприятливих умов життєдіяльності сус-
пільства, охорона його економічних ре-
сурсів, історичних пам’ятників, їх збере-
ження для майбутніх поколінь; 
пов’язаність їх виконання із соціальним 
благом; спрямованість на збалансування 
інтересів окремого індивіда з інтересами 
інших учасників конституційних право-
відносин; закріплені в Конституції та 

законах України; встановлені державою 
в інтересах усіх членів суспільства; є ви-
дом і мірою необхідної поведінки люди-
ни і громадянина; обмежують права лю-
дини; є основою правового статусу; ма-
ють найвищий юридичний захист; рівні 
і невідʼємні; гарантовані щодо здійснен-
ня необхідності; наявність встановленої 
юридичної відповідальності за невико-
нання чи неналежне виконання необхід-
ної поведінки [ 3, с. 190].

Таким чином, приходимо до висно-
вку, що конституційні обов’язки люди-
ни і громадянина є важливим, необхід-
ним та невід’ємним елементом консти-
туційно-правового статусу особи, важ-
ливою умовою підтримки стійкості та 
стабільності в суспільстві, забезпечення 
прав, свобод і поєднання громадських та 
особистих інтересів. Конституційні 
обов’язки визначають характер усіх ін-
ших юридичних обов’язків людини та 
іромадянина, які закріплюються галузе-
вим законодавством та об’єктивно відо-
бражають найістотніші відносини між 
суспільством, державою та індивідом, 
забезпечують поєднання громадських та 
особистих інтересів, можливість корис-
туватися найбільш вагомими благами 
життя.

Конституційні обов’язки виступають 
важливим структурним елементом кон-
ституційного статусу особи, формою 
взаємозв’язку суспільних і особистих 
інтересів, засобом координації поведін-
ки людей в суспільстві.

Необхідність класифікації конститу-
ційних обов’язків людини і громадяни-
на обумовлена, перш за все, різноманіт-
ними формами прояву свободи людини, 
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зокрема, особистої, політичної, еконо-
мічної тощо. Крім того, розподіл консти-
туційних обов’язків на види має вагоме 
значення для детального дослідження та 
конкретизації окремо кожного обов’язку 
людини та громадянина і дозволить, на 
наш погляд, більш глибоко і всебічно 
розкрити їх зміст та призначення щодо 
забезпечення стабільності прав і свобод 
особи, а також існування суспільства в 
умовах інтеграційних процесів.

На думку О.В. Білоскурської, дану 
систему можна охарактеризувати на-
ступними положеннями, зокрема:

• здійснення одних конституційних 
обов’язків є підставою та об’єктивною умо-
вою для реалізації інших. Наприклад, гро-
мадянин України, виконуючи встановле-
ний військовий обов’язок, сприяє реаліза-
ції обов’язку додержуватися Конституції 
України та законів України;

• невиконання громадянами певних 
встановлених Конституцією України, за-
конами обов’язків прямо позначаються 
на реалізації інших обов’язків. Зокрема, 
порушення громадянином обов’язку не 
заподіювати шкоду природі, культурній 
спадщині є порушенням вимог екологіч-
ного законодавства. В свою чергу відпо-
відні дії є прямим порушенням консти-
туційного обов’язку додержуватися 
Конституції України та законів України [ 

1, с. 49].
Названі підходи класифікації є при-

йнятними, оскільки Основний Закон 
України загалом прямо не розмежовує 
конституційні обов’язки на обов’язки 
людини і обов’язки громадянина, а також 
варто врахувати, що далеко не всі особи 
мають статус громадянина України.

Ґрунтовну класифікацію обов’язків 
відповідно до видів прав людини і гро-
мадянина виділяє представниця ві-
тчизняної загальнотеоретичної науки 
О.Ф. Скакун: 1) громадські (особисті) – 
фізичні (обов’язок батьків утримувати 
неповнолітніх дітей; обов’язок платити 
аліменти) і духовні (обов’язок шанува-
ти честь, гідність, національні почуття 
людини); 2) економічні – обов’язки від-
давати частину свого прибутку у вигля-
ді податку на суспільні потреби та ін.; 
3) політичні – обов’язки додержуватися 
конституції і законів держави, викорис-
товувати мирні засоби політичної бо-
ротьби, захищати вітчизну, поважати 
інститут президента, шанувати держав-
ні символи та ін.; 4)  соціальні  – 
обов’язки забезпечувати людину в ста-
рості, у разі каліцтва та ін.; 5) культурні 
(гуманітарні) – обов’язки дбайливо ста-
витися до пам’ятників історії та культу-
ри людства; мати основну загальну 
освіту та ін. [ 5, с. 71].

Відтак, обґрунтовуючи подібну кла-
сифікацію основних обов’язків, науков-
ці значно розширюють їх коло. Таким 
чином, будь-яка наукова диференціація 
є доволі корисною, оскільки слугує до-
датковим інструментом дослідження 
конкретного елемента, що вивчається, а 
тому має право на існування.

Закріплюючи в певній послідовності 
обов’язки людини, громадянина, у дру-
гому розділі «Права, свободи та 
обов’язки людини і громадянина» Кон-
ституція України таким чином визначає 
їх систему. На цій основі, на нашу думку, 
одним із основних критеріїв класифіка-
ції конституційних обов’язків за Осно-
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вним Законом буде їх розподіл за сфе-
рою функціонування, а саме: особисті, 
політичні, економічні, соціальні, еколо-
гічні та культурні.

До особистих обов’язків людини і 
громадянина варто віднести закріпле-
ний ч.  1  ст.  68  Конституцією України 
обов’язок кожного неухильно додер-
жуватися Конституції України та за-
конів України, не посягати на права і 
свободи, честь і гідність інших людей. 
Серед інших – обов’язок батьків утри-
мувати дітей до їх повноліття, а повно-
літніх дітей  – піклуватися про своїх 
непрацездатних батьків, передбачений 
ч. 3 ст. 51 Конституції України.

До політичних обов’язків відно-
сяться: обов’язок захищати Вітчизну, 
незалежність та територіальну ціліс-
ність України, шанувати її державні 
символи (ст. 65).

Економічні обов’язки пов’язані, 
перш за все, з сферою економічних від-
носин і виконують направлене зміцнен-
ня економічного ладу суспільства і дер-
жави, із задоволенням особою своїх 
приватних інтересів. Використовуючи 
свої здібності, майно, власність, можли-
вості економічної діяльності, кожна 
особа на основі покращення свого еко-
номічного добробуту підвищує таким 
чином рівень економічного розвитку 
держави. До економічних обов’язків 
відноситься обов’язок сплати податків і 
зборів в порядку і розмірах, встановле-
них законом (ч. 1 ст. 67).

Соціальні обов’язки, як видається, 
є правовою необхідністю людини і 
громадянина щодо забезпечення на-
лежних соціальних умов життя. До со-

ціальних обов’язків належить, зокре-
ма, обов’язок набуття повної загальної 
середньої освіти (ст. 53).

Обов’язки в екологічній сфері і в 
культурній сфері закріплені в ст. 66 Кон-
ституції України  – кожен зобов’язаний 
не заподіювати шкоду природі, культур-
ній спадщині, відшкодовувати завдані 
ним збитки.

Запропонований розподіл консти-
туційних обов’язків є прийнятним 
оскільки, будується із врахуванням на-
явності в суспільстві різних сфер діяль-
ності та якісно різних за змістом сус-
пільних відносин, а також виступає 
внутрішньоузгодженою системою 
обов’язків людини і громадянина, яка, в 
свою чергу, охоплює своїм впливом такі 
сфери життя і діяльності людини, гро-
мадянина, як соціальна, економічна, 
політична, духовна.
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Однією з найважливіших переду-
мов розвитку національної правової 
державності України є відродження і 
модернізація місцевого самоврядуван-
ня, як принципово нової системи орга-
нізації органів публічної влади на міс-
цях, і на її основі підвищення ефектив-
ності діяльності органів муніципаль-
ної влади. В умовах реформування 
української державності постає на-
гальна необхідність створення ефек-
тивної системи місцевого самовряду-
вання з широкими правами, фінансо-
вою незалежністю та відповідальністю 
перед громадянами.

Інститут місцевого самоврядуван-
ня – результат багатовікового досвіду 
організації структури публічної влади, 
взаємовідносин влади з людиною, 
який яскраво свідчить, що тільки на-
ближеність влади до людини і спрямо-

ваність її діяльності на задоволення 
потреб суспільства, її функціонування 
в інтересах громади і її ченів можуть 
бути досягнуті лише за умови реальної 
участі людини у формуванні органів 
влади, утворення системи самооргані-
зації громадян, відповідальності влади 
перед людиною та її максимальної на-
ближеності до людини. Як специфічна 
форма реалізації публічної влади, міс-
цеве самоврядування – система полі-
тико-правових цінностей, яка містить 
чимало принципів оптимальної орга-
нізації влади, яка здатна забезпечити 
ефективне вирішення питань місцево-
го значення. Адже сучасну правову 
державу, що сповідує ключові демо-
кратичні цінності, неможливо уявити 
собі без повноцінного функціонуван-
ня місцевого смоврядування. 

Протягом двадцяти років розвитку 
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конституційно-правового інституту 
місцевого самоврядування, з моменту 
його нормативно-правового закрі-
плення, в Україні зроблено відчутні 
кроки на шляху його розвитку, гаран-
тування та забезпечення. Зокрема, на 
конституційному рівні проголошено 
та гарантується право на місцеве само-
врядування, визначено його поняття, 
форми та принципи здійснення, ство-
рено розгалужену дієву систему його 
органів, окреслено основні передумо-
ви матеріально-фінансової та бюджет-
ної основ місцевого самоврядування.

Термін «самоврядування» в перекла-
ді з англ. – selfgovernment  означає 
управління певним колом справ заці-
кавленими громадянами (безпосеред-
ньо або через обрані ними органи), без 
втручання сторонньої влади [3, c.221].

Поняття «місцеве самоврядуван-
ня», його наукове і законодавче визна-
чення досить широко висвітлено у ві-
тчизняній науковій літературі. Сам 
термін «самоврядування» багатознач-
ний. У Великому тлумачному словнику 
сучасної української мови «самовряду-
вання» дається як: «1. Форма управ-
лянні, за якою суспільство, певна орга-
нізація, господарська чи адміністра-
тивна одиниця тощо має право само-
стійно вирішувати питання 
внутрішнього керівництва. 2. Право 
державної одиниці самостійно вирі-
шувати питання внутрішнього законо-
давства й управління, а також мати 
свої урядові органи» [5, c.48-49].

Місцеве самоврядування як засада 
конституційного ладу виступає одним 
із найважливіших принципів організа-

ції і функціонування влади в суспіль-
стві та державі та є необхідним атри-
бутом будь-якого демократичного 
ладу. У ст. 2 Європейської Хартії місце-
вого самоврядування проголошується: 
«Принцип місцевого самоврядування 
повинен бути визнаний у законодав-
стві країни і, по можливості, у консти-
туції країни» [1].

Місцеве самоврядування базується 
на державній підтримці, є гарантова-
ним державою правом. Разом з тим, у 
рамках суспільства і держави місцеве 
самоврядування відіграє роль інтегру-
ючого чинника. Територіальні грома-
ди, особливо за умов визнання їх прав 
державою, стають об’єктивно зацікав-
леними в її єдності та цілісності, ста-
більності і передбаченості щодо здій-
снення державної влади.

На думку Н. Скрипченко, інститут 
місцевого самоврядування можна вва-
жати специфічною складовою механіз-
му держави, оскільки: діяльність 
суб’єктів місцевого самоврядування 
взаємопов’язана з діяльністю системи 
органів державного управління за-
гальними принципами; суб’єкти сис-
теми місцевого самоврядування наді-
лені публічно-владними повноважен-
нями в межах їх компетенції; органи 
державної влади та місцевого самовря-
дування взаємодетерміновані єдністю 
кінцевої мети – забезпечення консти-
туційних прав і свобод людини.

Останнім часом у літературі виді-
ляють чотири основні моделі (концеп-
ції, типи) місцевого самоврядування: 
англосаксонська, європейська конти-
нентальна (французька), змішана (до 



 71 

NOWY SPOSÓB ROZWOJU  Economy. Management. State and Law #16

неї відносять й іберійську) і радянська 
(система рад).

Кожна модель побудована на тій чи 
іншій теорії місцевого самоврядуван-
ня або на сукупності теорій.

Англосаксонська модель побудована 
на громадівській теорії місцевого са-
моврядування, що об›єднала теорію 
вільної громади, господарську теорію, 
а також частково юридичну теорію.

На думку прихильників громадів-
ської теорії розвитку місцевого само-
врядування, самостійність місцевих 
співтовариств обумовлювалася самим 
характером справ, якими вони завіду-
ють і які за своєю природою відмінні 
від справ державного управління.

Континентальна (французька, або, 
як її ще називають, романо-герман-
ська) модель отримала поширення у 
таких країнах світу, як Франція, Італія, 
Іспанія, Бельгія, Голландія, Польща, 
Болгарія, Туреччина, Сенегал, Монго-
лія, у франкомовних країнах Африки, 
у більшості країн Латинської Америки. 
Особливістю цієї моделі самовряду-
вання є поєднання виборності і при-
значення місцевих органів, поєднання 
прямого державного управління на 
місцях і місцевого самоврядування.

Інститут місцевого самоврядуван-
ня через механізми здійснення функ-
цій місцевого самоврядування здій-
снює функцію держави – демократич-
не врядування (право та реальна здат-
ність територіальної громади 
самостійно або під відповідальність 
органів, посадових осіб місцевого са-
моврядування вирішувати питання 
місцевого значення), таким чином ви-

конуючи роль інструменту в механізмі 
реалізації політичної функції держави 
[2, c.20].

Місцеве самоврядування як засада 
конституційного ладу виступає одним 
із найважливіших принципів організа-
ції і функціонування влади в суспіль-
стві та державі та є необхідним атри-
бутом будь-якого демократичного 
ладу.

Чинна модель місцевого самовряду-
вання в Україні є наближеною до кла-
сичної французької (романо-герман-
ської) моделі, але з перевагою владних 
повноважень на боці місцевих держав-
них адміністрацій. Водночас перспек-
тивним напрямком удосконалення цієї 
системи має стати підвищення ролі міс-
цевих рад та істотне розширення 
управлінських повноважень органів 
місцевого самоврядування.
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Правовий вимір територіальної 
організації держави являє собою су-
купність нормативно-правових актів, 
що регулюють питання адміністра-
тивно-територіального устрою країни 
(у тому числі створення і ліквідацію 
адміністративно-територіальних оди-
ниць); взаємовідносини між органа-
ми державного управління та органа-
ми місцевого самоврядування, розпо-
діл компетенції між ними; здійснення 
державою юрисдикції на своїй тери-
торії загалом. З точки зору політики у 
територіальній організації влади, осо-
бливого значення набувають практи-
ка відносин між центром і регіонами, 
між представниками органів держав-
ної влади та органів місцевого само-
врядування, статус територіальних 
громад у здійсненні публічної влади. 
Для кращого розуміння цього фено-
мена ми спершу проаналізуємо осо-
бливості організації влади у державі, 

а потім розглянемо вплив на неї тери-
торії.

У науковій літературі для позначен-
ня просторового виміру організації 
держави використовують цілу низку 
понять, зокрема таких, як «державний 
устрій», «державно-територіальний 
устрій», «територіальний устрій», «по-
літико-територіальний устрій», «наці-
онально-державний устрій» тощо, що 
дає уявлення про підхід, обраний до-
слідником для вивчення цього явища.

У науковій літературі існує декілька 
визначень предмета державного 
устрою, тобто того, що треба розуміти 
при застосуванні цього поняття. Під-
ручники, словники надають більш ста-
лі визначення, але вони носять виму-
шено абстрактний характер. Так, ен-
циклопедичне тлумачення цього по-
няття таке: «Державний устрій – елемент 
форми держави, який характеризує 
територіальну організацію влади та 
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державного самовизначення населен-
ня (нації), що на ній проживає.

Державний устрій визначає:
1) принципи поділу території на 

складові елементи;
2) спосіб організації населення на 

певній території;
3) рівень врахування інтересів на-

ціональних меншин шляхом надання 
територіям їхнього проживання пев-
них повноважень щодо територіально-
го самоврядування;

4) наявність або відсутність у скла-
дових держави ознак політичної само-
стійності та державності;

5) взаємовідносини між різними 
рівнями державних органів влади 
(центральними, регіональними і міс-
цевими)» [4, c. 152 ].

Оскільки державний устрій  – це 
елемент форми держави, а також він 
визначає ще й принципи поділу тери-
торії держави на складові елементи, то 
проблематика державного устрою на-
лежить до загальних проблем консти-
туційно-правових інститутів, які є ви-
значальними для конституційної сис-
теми певної держави [2, с. 14]. В. Ша-
повал визначає державний устрій як 
організацію системи органів держав-
ної влади, їх компетенцію та взаємо-
відносини, а адміністративно-терито-
ріальний устрій як спосіб територіаль-
ної організації держави шляхом її по-
ділу на адміністративно-територіальні 
одиниці [3, с. 154].

При аналізі співвідношення понят-
тя державного устрою з поняттями 
«територіальний устрій», «адміністра-
тивно-територіальний устрій», «полі-

тико-територіальний устрій», «націо-
нально-територіальний устрій», при 
узагальнені наведених вище визначень 
державного устрою можна дійти ви-
сновку:

• за своєю суттю державний устрій  – 
це поняття, що охоплює все коло питань 
щодо державного ладу в організаційно-
му відношенні, являє собою певний тип 
держави, що виявляється в ролітичних, 
економічних, соціальних основах і прин-
ципах організації держави;

• за своїм змістом державний устрій – 
це певний механізм держави, тобто 
має організаційні основи Української 
держави;

• за своєю формою державний 
устрій  – це територіальна або націо-
нально-територіальна організація дер-
жавної влади, що поділена на окремі 
складові частини, які перебувають в 
тісному звʼязку між собою і вищими 
органами держави, тобто це поняття 
щодо всього кола питань про внутріш-
ній поділ території держави на складо-
ві частини, їх правове становище, вза-
ємовідносини між державою в цілому 
та її складовими частинами [2, с. 18].

Викладене вище дає підстави ствер-
джувати, що конституційне-теоретич-
не визначення терміна «державний 
устрій» зумовлене багатьма чинника-
ми теоретико-правового і політичного 
характеру.

Таким чином, державний устрій  – 
це передбачена Конституцією і закона-
ми України організація (побудова) 
держави, основними компонентами 
якої є територія, населення та органи 
державної влади.



74 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Деякі автори пропонують також 
використовувати поняття «муніци-
пально-територіальний устрій», під 
яким розуміється поділ території дер-
жави для ефективної організації місце-
вого самоврядування. В результаті та-
кого поділу створюються універсальні 
територіальні одиниці, які виступають 
основою існуванняпублічно-владної 
організації  – муніципальної одиниці 
[1,с.41–42]. Його відмінність від адмі-
ністративно-територіального устрою 
проявляється у тому, що:

1) територіальна організація місце-
вого самоврядування передбачає ви-
значення територій муніципальних 
утворень, у межах яких діють органи 
місцевого самоврядування. Адміні-
стративно-територіальний устрій ж 
має за мету створення адміністратив-
но-територіальних одиниць, у межах 
яких діють територіальні органи дер-
жавної влади;

2) правове регулювання територі-
альної організації місцевого самовря-
дування здійснюється на основі за-
гальних принципів організації місце-
вого самоврядування, а питання адмі-
ністративно-територіального поділу у 
випадку федерації віднесені до пред-
метів виняткового відання її суб’єктів;

3) структурними елементами адмі-
ністративно-територіального устрою є 
адміністративно-територіальні одини-
ці, в той час як територіальна організа-
ція місцевого самоврядування перед-
бачає створення муніципальних утво-
рень. Як правило, межі муніципальних 
утворень і адміністративно-територі-
альних одиниць збігаються, однак їх 

статус може бути різний. Адже адміні-
стративно-територіальні одиниці, на 
відміну від муніципальних утворень, 
не є самостійними учасниками цивіль-
них правовідносин і не можуть наді-
лятися статусом міських чи сільських 
поселень;

4) адміністративно-територіальний 
поділ визначається центром відповід-
но до потреб організації державної 
влади, а система муніципальних утво-
рень в ідеалі повинна формуватися 
для забезпечення інтересів місцевого 
населення [1, с. 42].

Отже, саме державний устрій ви-
значає межі централізації та децентра-
лізації державної влади.

Виходячи з державно-правових 
критеріїв, державний устрій України 
має три пріоритетних змістовних зна-
чення і полягає в територіальному 
устрої держави, тобто сукупності те-
риторій України, організації всього 
населення (титульної нації, інших на-
цій, народів національних меншин) 
на певній території, тобто в націо-
нальному устрої, і територіальної ор-
ганізації влади:

• в першому із значень державного 
устрою розглядаються частини 
території держави,

• в другому – все населення держави, 
що проживає на певній території,

• в третьому  – складові механізму 
держави, які наділені функціями 
здійснення державної влади.
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Держава регулює бюджетні відно-
сини за допомогою створен-
ня|створіння| правових норм, що 
містять|утримують| права і обов’язки 
відповідних суб’єктів. Надаючи фізич-
ним і юридичним особам економічні 
свободи, дозволяючи здійснювати опе-
рації з|із| фінансовими коштами, дер-
жава зі свого боку вимагає від суб’єктів 
бюджетного права належної реалізації 
встановлених|установ лених| правових 
розпоряджень і вказіок|приписів|. Не-
виконання бюджетно-правових 
розпоряд жень|при писів| або ухилення 
від їх належного виконання тягнуть 
несприятливі майнові наслідки для 
державної діяльності.

Реалізація бюджетно-правових 
норм частенько|часто| зустрічає про-
тидію з боку учасників бюджетних від-
носин. Обов’язок сплачувати податки 
викликає|спричиняє| у приватних 
суб’єктів підсвідому готовність до 
приховування|приховання| доходу або 
інших неправомірних діянь, що забез-
печують використання і розпоряджен-
ня отриманим|одержувати| майном в 
повному|цілковитому| об’ємі|обсязі| 
без врахування суверенного права 
держави на частку|частину| цього до-

ходу. Отримання|здобуття| грошових 
коштів з|із| державного бюджету 
частенько|часто|  с упрово-
диться|супро воджується| бажанням 
використовувати їх не за цільовим 
призначенням. Багато юридичних осіб 
порушують кредитні зобов’язання пе-
ред державою: не ввозять на територію 
України отриману|одержувати| за кор-
доном валютну виручку або, навпаки, 
порушуючи фінансове законодавство 
неправомірно вивозять український 
капітал. Порушенню суверенних бю-
джетних прав держави також сприя-
ють високі податкові ставки і низький 
рівень життя населення [1, с.112].

Недотримання встанов леного|уста-
новленого| державою ладу|порядку| 
здійснення бюджетної діяльності по-
рушує інтереси всього суспільства|това-
риства|, тобто набуває|придбаває| пу-
блічно-правовий характер. Сукупність 
названих|накликати| чин ників|факто-
рів| створює передумови для здійснен-
ня великої кількості бюджетних пра-
вопорушень і, як наслідок, викли-
кає|спричиняє| реакцію держави по 
захисту своїх майнових інтересів.

Слід погодитися з С.А. Пономарьо-
вим в тому, що, не дивлячись на очевид-

БЮДЖЕТНО-ПРАВОВІ САНКЦІЇ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ І 
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ний розвиток інституту відповідальності 
за порушення бюджетного законодав-
ства, довільне фінансування окремих ви-
дів витрат і наочних статей, недофінан-
сування і одночасне фінансування ви-
трат, не передбачених законами про 
бюджет, відсутність багато, особливо 
процедурних, норм, що регламентують 
вживання відповідальності, сумнівна 
легітимність наявних правил зважаючи 
на встановлення їх підзаконними акта-
ми, хронічне невиконання законів про 
бюджет породжують в соціально-еконо-
мічному відношенні самі негативні наслід-
ки [2, с. 116].

В даний час серед фахівців триває 
велика дискусія про правову природу 
бюджетно-правових санкцій за бюджет-
ні правопорушення, яка має не лише те-
оретичний інтерес, але і практичне зна-
чення, оскільки дозволяє відповісти на 
питання про те, які санкції і в якому 
поєднанні можуть застосовуватися при 
порушеннях бюджетного законодавства 
[3, с. 63].

У науковій літературі і законодав-
стві майже всіх країн термін «санкція» 
вживається в найширшому сенсі і в 
різних значеннях: санкція  – частина 
правової норми, де міститься вказівка 
на заходи державного примусу (дії) від-
носно правопорушника; санкція  – дер-
жавна міра, застосована до порушника 
встановлених норм і правил, це форми 
і заходи відповідальності, передбачені 
в правових нормах і носять каральний 
характер; санкція – дозвіл, підтверджен-
ня, твердження чого-небудь вищестоя-
щим компетентним органом; санкція – 
міра примусу для забезпечення призна-

чення і здійснення відповідальності за 
правопорушення. У зв’язку з розвитком 
законодавства і правової теорії в юри-
дичній літературі учені почали підніма-
ти питання про санкції-заохочення, які 
існують практично у всіх галузях права 
[4, с.17]. Таким чином, існує і п’яте зна-
чення терміну «санкція»  – заохочення. 
«Проте у всіх значеннях санкція роз-
глядається як щось владне, витікаюче 
від авторитету, прагнення щось витіс-
нити і заборонити (несправедливе) і, 
навпаки, щось вирішити, заохотити» 
[5, с. 15].

В санкціях можуть фіксуватися різні 
форми дії на порушника диспозиції, які 
не завжди є заходами юридичної відпо-
відальності. Санкція є не що інше, як 
нормативне закріплення заходів держав-
ного примусу, але знову не «всі заходи 
державного примусу виступають захо-
дами юридичної відповідальності». З 
позицією П.С. Елькинда не згодні Н.А. 
Громів і С.А.  Полунін, що вважають, 
що одні і ті ж форми примусу можуть 
застосовуватися як запобіжні засоби, 
так і як санкції. Проте, санкція не 
може володіти подібною «подвійною» 
природою.

В санкції як структурному елементі 
правової норми можуть закріплювати-
ся: по-перше, заходи юридичної відпо-
відальності, заходи державного 
примусу|примушення|; по-друге, захо-
ди заохочення. Спільними|загальними| 
ознаками для всіх різновидів санкцій 
виступає|вирушає| їх формальна ви-
значеність, авторитетний, владний ха-
рактер, нерозривний зв’язок з|із| гіпо-
тезою і диспозицією правової норми.
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Державний примус|примушення| – 
це своєрідний спільний «знаменник», 
об’єднуючий два різновиди санкції. 
Заохочення, закріплене в санкціях 
правових норм, відображає|відбиває| 
державне переконання, а не 
примус|примушення|, але і воно забез-
печується авторитетом держави і авто-
ритетом права.

Можна виділити наступні особли-
вості бюджетно-правових санкцій як 
заходів державного примусу|примуше
ння||слідуючому|:

• бюджетна санкція є елементом пра-
воохоронної норми, тому заходи бю-
джетної відповідальності існують неза-
лежно від факту здійснення бюджетно-
го правопорушення;

• єдиною законною підставою 
вживання|застосування| санкції 
є|з›являється| вчинення особою|лицем| 
бюджетного правопорушення;

• бюджетно-правові санкції застосову-
ються за бюджетні правопорушення в 
певному встановленому|установленому| 
законом порядку;

• вживання|застосування| бюджет-
них санкцій не звільняє|визволяє| по-
рушника бюджетного законодавства 
від виконання бюджетного обов’язку, 
який включає  наступні|слідуючі| еле-
менти: 1) необхідність зробити|вчи-
нити| певні дії або утриматися від них; 2) 
необхідність для правообязанного осо-
би відреагувати на звернені до нього 

законні вимоги управомоченного; 3) 
необхідність нести відповідальність за 
невиконання цих вимог; 4) необхідність 
не перешкоджати контрагентові користу-
ватися тим благом, відносно якого він має 
право [6, с. 21].

Отже, санкція як елемент правової 
норми – це структурна частка|частина| 
правової норми, що закріплює 
вигляд|вид| і міру державно-правової 
дії відносно суб’єкта, що порушив або 
виконав диспозицію правової норми.
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Поняття «європейське право» та/або 
«право Європейського Союзу» в юри-
дичній науці сформувалося поступово 
та є досить складним для визначення. 
Українські вчені вважають, що право 
Європейського Союзу  – це сукупність 
правових норм, які регулюють процеси 
європейської інтеграції, здійснюваної в 
межах Європейського Союзу [3, 722]. 
Професор В.  Опришко під європей-
ським правом розуміє правову систему, 
яка складається з численних, конвенцій, 
угод, хартій, кодексів та протоколів до 
них, розроблених під егідою таких між-
народних регіональних організацій, як 
Рада Європи, Організація з питань без-
пеки та співробітництва у Європі, Євро-
пейський Союз тощо [4, 29]. Іншої точки 
зору дотримується М. Гнатовський, який 
називає право Європейського Союзу 
«інтеграційним» і наголошує, що не має 
однозначного його визначення, що в 
свою чергу означає відсутність такої 
правової системи, яка повною мірою за-
слуговує на таку назву [1].

Зазначимо, що вчені не завжди ото-
тожнюють поняття «європейське пра-

во» та «право Європейського Союзу». 
Так, науковці В.  Опришко та В.  Бутке-
вич [3, 722] ставлять знак рівності між 
цими поняттями. Однак професор 
Ю. Шемшученко зауважує, що у більш 
широкому плані під європейським пра-
вом розуміють не лише право Європей-
ського Союзу, а й інших міжнародних 
європейських організацій, зокрема 
Ради Європи. Отже, право Європей-
ського Союзу виступає як складова час-
тина європейського права [5, 108]. Таку 
думку підтримує й М.  Гнатовський, 
який наголошує: «ототожнення понять 
означає ігнорування права Ради Євро-
пи та ОБСЄ, які роблять суттєвий вне-
сок у справу формування спільного для 
всіх європейських держав права» [1, 8]. 
Польський вчений М.  Квятковський, 
розрізняє поняття «європейське право» 
sensu largo (у широкому значенні) та 
sensu stristo (у вузькому значенні). У 
широкому значенні  – це міжнародний 
правовий порядок європейських орга-
нізацій, до яких належать не лише ЄС 
та Європейські Спільноти, але й ОБСЄ, 
Рада Європи, ЕФТА, а також ЗЄС. У 
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вузькому значенні – це право, пов’язане 
з діяльністю ЄС та Європейських 
Спільнот [2].

Іноді виділяють ще так зване євро-
пейське право Спільнот, яке стосуєть-
ся виключно функціонування Євро-
пейських Спільнот. Власне, саме кри-
терієм того, чи даний документ нале-
жить до права Спільнот, чи ні, є 
поширення на нього юрисдикції Євро-
пейського Суду. Однак, якби звузити 
це поняття виключно до елементів, які 
підлягають безумовній юрисдикції Єв-
ропейського Суду, тобто виключно до 
права Спільнот, виник би парадокс, 
який полягав би в тому, що з європей-
ського права треба було б виключити 
Договір про ЄС, який, за винятком 
кількох розділів, не підлягає юрисдик-
ції Європейського Суду [3].

Слід відмітити, що ситуація щодо 
розуміння поняття «європейське пра-
во» змінилася із підписанням у 
2007  році Лісабонського договору, 
який набрав чинності у 2009 р., оскіль-
ки, як вважає І. Яковюк, відбулося за-
вершення процесу юридичного 
оформлення правопорядку ЄС в якос-
ті регіональної правової системи. 
Л. Ентін зазначає, що одночасно з лік-
відацією системи трьох опор і ліквіда-
цією Європейського співтовариства 
припинило своє формальне існування 
право Європейських співтовариств і 
засновується єдина правова система, 
що діє на основі права Європейського 
Союзу. При цьому відповідно до прин-
ципу наступності право Союзу повніс-
тю сприймає арсенал правових наста-
нов, вироблених Європейським Спів-

товариством [6, 229]. Таким чином, 
поняття «європейське право» та «пра-
во Європейського Союзу» з цього часу 
можна розглядати як тотожні.

Отже, європейське право – це сис-
тема договорів та законодавчих актів, 
які регулюють процес інтеграції та ді-
яльності Європейського Союзу. По-
няття «європейське право» та «право 
Європейського Союзу» в юридичній 
науці не завжди розглядалися як рів-
нозначні поняття. Юридичне оформ-
лення правопорядку Європейського 
Союзу завершилося після укладання 
Лісабонського договору 2007 р.
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У сучасному світі фото знамени-
тостей часто є предметом спостере-
ження у різних виданнях та публіка-
ціях. Ми рідко звертаємо увагу на те, 
що випадково потрапляє до нашого 
об’єктива.

Враховуючи фундаментальну роль 
свободи ЗМІ в демократичному сус-
пільстві, контрольна функція преси не 
може інтерпретуватися вузько. Тому 
свобода вираження поглядів, яка за-
хищається статтею 10  Європейської 
Конвенції з прав людини, не обмежу-
ється лише словесною формою вира-
ження, а також повною мірою розпо-
всюджується і на фотографії.

Концепція права на особисте жит-
тя, передбачена статтею 8  Європей-
ської Конвенції з прав людини, повною 
мірою розповсюджується на фотогра-
фії людини. Відповідно до положень 
якої, кожен має право на повагу до 
свого приватного і сімейного життя, 
до свого житла і кореспонденції [1].

Виходячи з практики Європейсько-
го суду, держава має певні позитивні 
зобов’язання щодо захисту приватно-
го життя, а людина має законний ін-
терес очікувати від держави вживання 

певних заходів для захисту від пося-
гань на приватне життя. Цей стандарт 
повною мірою прийнятний і до ситуа-
ції роботи фотографа. Наприклад, лю-
дина має право контролю над фото-
графуванням себе, яке реалізується 
через публікацію таких фотографій 
тільки з відома цієї людини. Тому дер-
жава повинна дати чітке визначення 
сфери захисту приватного життя, в 
даному випадку, людина повинна чіт-
ко розуміти за яких умов її можуть 
фотографувати, а фотограф повинен 
розуміти, коли можна робити фото-
графії без згоди людини.

В Цивільному кодексі України за-
значено, що людей не можна знімати 
на фото або відео без їхньої згоди  – 
письмового чи усного залежно від об-
ставин, за яких відбувається знімання 
[2]. Невтручання до особистого та сі-
мейного життя під час фото-, кіно-, 
теле – та відеозйомок випливає зі стат-
ті 307  Цивільного кодексу України. 
В  Конституції теж ідеться про 
обов’язкову згоду громадян на збиран-
ня, зберігання, використання та поши-
рення конфіденційної інформації [3]. 
Тобто без їхньої згоди цього робити не 
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можна, крім випадків, визначених за-
коном, і лише в інтересах національної 
безпеки, економічного добробуту та 
прав людини. Згідно із Законом «Про 
інформацію», під конфіденційною ро-
зуміють інформацію про фізичну осо-
бу та інформацію, доступ до якої об-
межила фізична або юридична особа 
для всіх, крім суб’єктів владних повно-
важень[4].

З огляду на роль ЗМІ в демократич-
ному суспільстві, Європейський суд з 
прав людини, визначає, що конфлікт 
між свободою слова і правом на при-
ватне життя при фотографуванні лю-
дини і розповсюдженні цих фотогра-
фій залежить від суспільного (публіч-
ного) інтересу в кожному конфлікті. 
Іншими словами, якщо суспільний ін-
терес в таких фотографіях суттєвий, 
межа між цими правами проходить на 
стороні свободи слова, яка матиме пе-
ревагу над захистом приватного жит-
тя. А відповідно, такі фотографії мож-
на робити і поширювати без згоди лю-
дини. Якщо ж такого суспільного ін-
тересу немає або він незначний, тоді 
право на особисте життя переважати-
ме, що на практичному рівні означати-
ме, що без згоди людини неможливо 
стежити за ним, робити фотографії та 
згодом їх розповсюджувати.

Важливо, розглянути цілі викорис-
тання фотографій: знову ж, чи будуть 
фотографії широко опубліковані та 
стануть відомі громадськості або збе-
рігатимуться для дуже обмеженої кіль-
кості осіб. Розповсюдження фотогра-
фій для громадськості вже говорить 
про те, що фотограф розуміє під цією 

фотографією якийсь суспільний інтер-
ес. Якщо ж, йдеться про обмежене ви-
користання, то і мови не може бути 
про суспільну дискусію як таку.

У справі «Фрідл проти Австрії» 
(1994  р.) Європейська комісія визна-
чила, що не було втручання у «вну-
трішній простір» приватного життя 
заявника, коли фотограф робив за-
гальні фотографії публічної демон-
страції, не роблячи ніяких спроб іден-
тифікувати людей на цих фотографіях. 
Приватне життя закінчується там, де 
починається суспільна діяльність [5].

Відкриті фото та відеозйомка у гро-
мадських місцях абсолютно законні і 
для них не потрібна письмова згода 
громадян.

Таким чином, при визначенні балан-
су між свободою слова і правом на при-
ватне життя суд, відповідно до практи-
ки Європейського суду, повинен дослі-
джувати за яких обставин, та з якою 
метою робилися або розповсюджува-
лися фотографії людини, особа цієї лю-
дини, а також значення інформації, яку 
має ця фотографія для суспільства. 
Отримавши відповіді на ці питання, 
суд зможе визначити цей баланс та 
встановити можливість порушення 
прав людини. Хоча варто зазначити, що 
достатньо чітких критеріїв судом ви-
значити поки не вдалося і в його спра-
вах переважає казуїстичний підхід.
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