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ПЕРСПЕКТИВА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В УКРАЇНІ

Однією з характерних рис ХХІ ст. є те, що, принаймні на рівні сприйняття, 
світ стає все меншим. Люди в усьому світі зараз мають набагато більше можли
востей відразу дізнаватися про нові події в суспільстві у різних аспектах. По 
всьому світу ми бачимо, як люди підіймаються і заявляють, що вони прагнуть 
жити в демократичному суспільстві, яким керує справжнє верховенство права -  
там, де жоден чоловік чи жінка не може бути вище закону, а всі керівники підз
вітні та рівні. Здоров'я демократичного суспільства в значній мірі визначається 
ступенем, до якого воно керується своїми власними законами [4, с.107].

Принцип верховенства права є обов'язковою ознакою правової держави, 
якою себе і позиціонує Україна. А тому реалізація в Україні цього принципу стає 
останнім часом однією з нагальних проблем, як вітчизняної так і сучасної юрис
пруденції. Цей принцип відображає загальне надбання людства -  ідеали свободи, 
демократії, прав людини і поступово реалізує їх шляхом регламентації усіх сус
пільних відносин у контексті найвищої справедливості.

Всі люди в суспільстві -  громадяни і негромадяни -  повинні бути впевнені, 
що вони матимуть доступ до суспільної справедливості, якщо вважають, що їм 
було заподіяно шкоду. Підозрювані у злочинах повинні вірити, що працює сис
тема законів, яка забезпечує прозоре і справедливе поводження з ними. Підпри
ємства повинні знати, що якщо їх контракти не виконуються, є реальна можли
вість відшкодування [2].

Тому цей принцип права передбачає, що жоден політичний лідер не є впли
вовішим від закону, що ніхто не може бути покараним державою, крім як за по
рушення закону, і що ніхто не може бути засудженим за порушення закону ін
шим чином, ніж у порядку, встановленому законом. Верховенство права різко 
контрастує з ідеєю, що лідер може бути вище закону, що було особливістю рим
ського права, нацистського права та деяких інших правових систем.

Ще в давнину цей принцип знаходить свій прояв у великій кількості тогоча
сних законодавчих документів. Для прикладу -  Велика хартія вольностей 
(1215 р.), де вперше було закріплено права людини і демократію у такій формі, в 
якій це зроблено в сучасній Конституції України [3].

Тематика «верховенства права» і до сьогодні збагачується новими дискусіями, 
твердженнями та ідеями. Нам особисто близька думка Козюбри М.І., який говорив 
що основними ознаками верховенства права є такі: юридичне забезпечення дотри
мання природних прав людини державою; принцип розподілу влади; обмеження

Розвиток аграрного виробництва України в умовах реформування її еко
номіки значною мірою визначається темпами і пропорціями інвестицій для впро
вадження найновітніших й екологічно чистих технологій рослинництва, тварин
ництва та переробної сфери. Завдяки цьому, відбувається інтенсифікація еко
номічного процесу, що в свою чергу, розширює можливості прискорення нау
ково-технічного прогресу, продуктивного використання робочої сили, фінансо
вих і матеріальних ресурсів та ін.

Для залучення коштів інвесторів господарствам доцільніше працювати з ін
весторами за окремими проектами. Основне завдання при цьому -  аргументація 
запропонованого проекту. До таких аргументів можна віднести: високу прибут
ковість проекту, оптимальний рівень ризику, наявність на підприємствах мене
джерів, які мають можливість ефективно працювати в ринкових умовах; мож
ливість вертикальної диверсифікації діяльності.

Існують два напрями надходження інвестицій в аграрне виробництво. Пер
ший напрям -  коли інвестор безпосередньо у виробництво здійснює вкладення 
інвестицій. Перевагами такого напряму є те, що інвестиції надходять одразу у 
значних обсягах, а управління здійснює сам інвестор. Другий напрям -  коли ін
вестор та аграрне виробництво спільно реалізують вкладення інвестицій на базі 
одного з виробництв аграрної продукції. Перевагами такого напряму є те, що ін
вестиції не великі, а тому можуть бути реалізовані без значних капіталовкладень. 
Проект може здійснюватися на базі багатогалузевого аграрного виробництва.

Фінансова криза та економічний спад економіки України зумовили змен
шення об’ємів залучення капіталу в аграрне виробництво.

В аграрному виробництві регіону інвестиції можна класифікувати за основ
ними напрямами вкладення реальних і фінансових інвестиції. За допомогою ре
альних інвестицій аграрне виробництво має можливість розвивати не тільки ви
робничу, а і невиробничу інфраструктуру села.

Фінансові інвестиції, як правило, вкладаються в аграрному виробництві в 
грошові інструменти, активи інших організацій, підприємств-виробників, а та
кож в цінні папери суб’єктів господарювання.

Частка реальних інвестицій займає у структурі залученого капіталу близько 
60%. Інвестиції на розвиток виробництва направляються на реконструкцію та 
технічне переозброєння виробничого процесу (придбання технічного обладна
ння, необхідного для виробництва аграрної продукції, розробка науково-тех
нічних комплексів, які дозволять збільшити і покращити якість виробленої аг
рарної продукції, відбудова основних засобів, занятих у виробничому циклі аг
рарних підприємств); розширення та диверсифікацію аграрного виробництва у 
різних регіонах України (виявлення нових напрямів і форм розвитку аграрного 
виробництва, розробка нових видів виробництва продукції, напрямів роботи аг
рарних підприємств). Особливе місце належить інвестиціям на розвиток невиро
бничої сфери. Соціальна інфраструктура села відіграє, що не на є головну роль у
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До основних зовнішніх загроз економічній безпеці України можна віднести:
- надмірна «відкритість» національної економіки за відсутності належної 

економічної політики, що послаблює економічну самостійність України;
- неоколоніальний характер імпорту багатьох видів продукції стратегічного 

призначення, особливо продовольства та переважно сировинної спрямованості 
українського експорту;

- недостатній експортний та валютний контроль та необлаштованість мит
ного кордону;

- нерозвиненість транспортної інфраструктури експортно-імпортних операцій;
- високий рівень зовнішнього боргу, на погашення якого держава виділяє 

значні кошти з бюджету, а також посилення спроб його використання для впливу 
на прийняття економічних та політичних рішень;

- дискримінація з боку зарубіжних країн до українських товарів та агресивна 
політика іноземних компаній щодо завоюванню ринків збуту.

Таким чином, аналіз підходів до складу загроз і небезпек економічної без
пеки виявив тенденцію до необмеженого розширення переліку загроз, вклю
чення в них звичайних недоліків, властивих перехідному стану економіки, що в 
значній мірі ускладнює розробку пріоритетних напрямів відображення 
зовнішніх та внутрішніх загроз з використанням запобіжних заходів.

Клименченко Сергій Леонідович,
здобувач Академії муніципального управління

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 
ЯК РИНКОВИЙ ТОВАР

Починаючи з 20 століття в економічній науці в аграрному виробництві було 
визначено, що «земля являється, безперечно, головним засобом виробництва».

В сучасних ринкових перетвореннях аграрне виробництво залишається 
менше привабливою сферою вкладення інвестицій і тому необхідно створити 
умови для забезпечення інвестиційного його розвитку. Саме це дозволить ви
явити та підвищити економічне зростання аграрного виробництва. Держава 
посідає важливе місце у вирішенні поставленої проблеми. Важливу роль в ро
звитку аграрного виробництва відіграє ефективність проведення інвестиційної 
політики в аграрній сфері. Держава формує та зосереджує увагу на здійсненні 
ефективних законодавчих заходів для забезпечення виконання інвестиційної 
політики в аграрному виробництві шляхом виконання програм розвитку, вияв
лення джерел фінансування інвестиційної діяльності на різних рівнях влади, ро
зробку основних напрямів вкладення інвестицій.

дискреційних повноважень; гарантія верховенства Конституції; принцип визначе
ності; принцип пропорційності; незалежність суду і суддів [5, с.25].

В Україні принцип верховенства права хоч і не має свого чіткого визна
чення, проте закріплений у ст. 8 чинної Конституції, де зазначено, що в Україні 
визнається і діє принцип верховенства права. Принцип верховенства права озна
чає, що не держава утворює право, а право є умовою існування держави [1,ст.8].

Отже, на даний час в Україні повністю не завершений шлях впровадження 
та закріплення принципу верховенства права. Є сталі проблеми, які нажаль дуже 
повільно вирішуються, а в деяких випадках навпаки поглиблюються. Ми вважа
ємо, що основи принципу верховенства права повинні міцно ввійти у свідомість 
кожного громадянина, а не лише владних структур. Лише активні та обізнані 
люди можуть створити той Грунт, з якого потім виросте якісне насіння -  грома
дянське суспільство, яке дотримуватиметься принципу верховенства права. 
Тому впровадження принципу верховенства права в правове і культурне життя є 
важливим завданням українського суспільства.
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