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будівництво об’єктів з наступною їх передачею державному партнеру, 

мінімальної частки приватного фінансування, надання приватному партнеру 

певних пільг (преференцій) при інвестуванні у капіталомісткі об’єкти тощо.  
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Ратифікація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Співтовариством закладає нову філософію відносин між Україною та ЄС – 
перехід від принципів партнерства та співробітництва на якісно новий рівень 

– до політичної асоціації та економічної інтеграції. Однією з основних цілей 

ратифікації Угоди про асоціацію ЄС та України є запровадження умов для 

посилених економічних та торговельних відносин, які вестимуть до 

поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, у тому числі 

завдяки створенню поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі, як це 

визначено у Розділі IV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») цієї 

Угоди, та підтримувати зусилля України стосовно завершення переходу до 

діючої ринкової економіки, у тому числі шляхом поступової адаптації її 

законодавства до acquis ЄС. 
В умовах складної економічної і політичної ситуації важливо не тільки 

створити умови для інтеграції законодавства України до законодавства ЄС, 

але і забезпечити можливість розвитку вітчизняних ринків товарів, та 

конкурентоздатність суб’єктів господарювання особливо в тих галузях 

економіки, які мають можливості зростання своєї економічної активності. На 

наш погляд, такими ринками є ринок деревини та ринок продукції її 

переробки, як результат діяльності суб’єктів господарювання лісового 

господарства та лісової промисловості, які сьогодні мають чітку 

диференціацію за споживачами. Ринок необробленої деревини в основному 

спрямований на іноземного споживача, зокрема країни Європейського 

Союзу, натомість ринок промислової продукції орієнтований на вітчизняного 

споживача, але здебільшого продавцями в його межах виступають іноземні 

виробники деревної продукції. 



 
55 

 

Частина Угоди «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» включає 

широке коло питань торговельної сфери передбачає, що між сторонами 

поступово, протягом перехідного періоду, буде створено зону вільної 

торгівлі. Її наповнення спрямоване на досягнення максимально глибокої 

економічної інтеграції. Запровадження режиму вільної торгівлі 

відбуватиметься в рамках всеохоплюючої та поглибленої зони вільної 

торгівлі з акцентом на регуляторному співробітництві 
Перехід України на новий рівень розвитку торговельних відносин з ЄС 

вимагає формування сучасної та актуальної системи протекціоністських 

заходів для розвитку зовнішньої торгівлі в межах ринку деревини та 

продукції її переробки, спрямованої на створення національним виробникам 

найбільш сприятливих умов торгівлі та присутності держави на цих ринках у 

якості кредитора, гаранта стабільності з функціями стимулювання 

експортного виробництва продукції. Варто зазначити, що у світовій практиці 

використовуються різні методи такого стимулювання. Застосовуються прямі 

дотації експортерам у вигляді експортних премій, виплати різниці вартості 

послуг з транспортування вантажів; видача на пільгових умовах експортних 

кредитів, державне страхування і надання гарантій при здійсненні 

зовнішньоекономічних операцій з країнами з нестабільним політичним 

режимом, податкових пільг і тому подібне [1, с. 23]. Стимулювання експорту 

тісно пов’язане з державним регулюванням у відповідному секторі 

економіки, але виходить на інший рівень організації господарської діяльності 

– міжнародний, що вимагає від держави як узгодження нормативно-
правового регулювання господарської діяльності у цій сфері з країнами-
партнерами, так і створення умов для захисту національних виробників, їх 

розвитку і конкурентоспроможності. 
Необхідність розвитку внутрішнього виробництва товарів з високою 

часткою доданої вартості є головним пріоритетом у створенні бази для 

нарощування обсягів та поліпшення структури українського експорту в 

напрямі збільшення в ньому питомої ваги високотехнологічних товарів та 

зменшення частки експорту сировини, як основного продукту для 

виробництва промислової продукції переробки деревини. Вказане може бути 

реалізоване тільки завдяки активній політиці держави, в межах норм, 

визначених міжнародним законодавством. Політика сприяння експорту 

включає будь-які заходи, спрямовані на забезпечення стабільного розвитку та 

реалізації експортного потенціалу країни. Ця політика може реалізовуватись 
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як через заходи, спрямовані на покращення доступу національних виробників 

на зовнішні ринки, представництво і захист інтересів виробників на ринках 

третіх країн (так звані «зовнішні» заходи), так і через заходи, спрямовані на 

розвиток експортного потенціалу країни (так звані «внутрішні» заходи) [2]. 
Статтею 34 Угоди про Асоціацію передбачено, що кожна сторона надає 

національний режим товарам іншої Сторони відповідно до Статті III ГАТТ 

1994, зокрема її приміток щодо тлумачення. Із цією метою Статтю III ГАТТ 

1994 та її примітки щодо тлумачення включено до цієї Угоди, і вони є її 

невід’ємною частиною. 
Сторони визнають, що внутрішні податки й інші внутрішні збори та 

закони, правила та вимоги, які стосуються внутрішнього продажу, пропозиції 

до продажу, купівлі, транспортування, розподілу чи використання товарів, а 

також правила внутрішнього кількісного регулювання, які встановлюють 

вимоги щодо змішування, переробки чи використання товарів у певних 

кількостях чи пропорціях, не повинні застосовуватися до імпортованих чи 

вітчизняних товарів таким чином, щоб створювати захист для вітчизняного 

виробництва. Будь-який внутрішній податок чи інший внутрішній збір або 

будь-який закон, правило чи вимога будь-якого роду, зазначені у параграфі 1, 

які застосовуються до імпортованого товару та до аналогічного вітчизняного 

товару і які стягуються чи вводяться стосовно імпортованого товару під час 

чи в місці імпорту, однак, повинні розглядатися як внутрішній податок чи 

інший внутрішній збір або як закон, правило чи вимога такого роду, і, 

відповідно, підпадають під дію положень Статті III. 
Основними принципами, визначеними у статтях ГАТТ та Угоді про 

асоціацію є: 1) доступ до ринку; 2) взаємність та еквівалентність;                             
3) недискримінація [3, 30 с.]. Такі принципи, на наш погляд, є справедливими 

в рамках співробітництва між державами, але продуктивними і 

недискримінаційними для України вони зможуть стати тільки тоді, коли 

сектор промислового виробництва, зокрема і галузі деревообробної 

промисловості стануть на шлях розвитку та держава створить умови для 

стимулювання їх діяльності. 
Враховуючи вказане, на нашу думку правове регулювання діяльності 

державного лісопромислового сектору економіки необхідно забезпечити 

шляхом прийняття Закону України «Про спеціальний режим господарської 

діяльності в лісовому секторі економіки України», в якому встановити 

особливості залучення інвестицій, в тому числі іноземних в її розвиток, 
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визначити особливості відносин між підприємствами лісового господарства і 

лісової промисловості та їх взаємовідносини з іноземними контрагентами, з 

урахуванням положень ратифікованої Угоди про асоціацію, визначити 

пріоритетні галузі лісової промисловості для забезпечення внутрішнього та 

зовнішнього ринку. 
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Согласно Закону Украины «Об Охране труда» понятие охрана труда 

(раздел 1 статья 1.) определяется как система правовых, социально-
экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических и 

лечебно-профилактических мероприятий и средств, направленных на 

сохранение жизни, здоровья и трудоспособности человека в процессе 

трудовой деятельности. 
Действие настоящего Закона распространяется на всех юридических и 

физических лиц, которые в соответствии с законодательством используют 

наемный труд, и на всех работающих. Охрана труда в сфере объединения 

совладельцев многоквартирного дома. 
Согласно ст.1 Закону Украины «Об объединении совладельцев 

многоквартирного дома» (далее-Закон) объединение совладельцев 

многоквартирного дома определяется как : юридическое лицо, созданное 
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