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ТЕМА № 1
«ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМИ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ»
ПЛАН ЛЕКЦІЇ
Література
Вступ
1. Послуги які надають торгові посередники.
2. Сутність торговельно-посередницької діяльності:
2.1. Торгівельне посередництво як особливий вид підприємницької
діяльності на ринку товарів та послуг.
2.2.Принципи, на основі яких здійснюють свою діяльність посередники.
2.3.Функції торговельних посередників.
2.4.Посередницькі

операції,

об’єкти

і

суб’єкти

посередницьких

операцій.
3. Проблеми становлення та розвитку торговельно-посередницької
діяльності в Україні.
Висновки
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ВСТУП
Існує два основних способи доведення товару або послуги до
споживача: можна продавати його безпосередньо споживачу або реалізувати
його через посередників. Сьогодні практично жоден виробник не
обходиться без допомоги останніх.
Реалізація через посередника звільняє виробника від необхідності йому
самому знаходити покупців і здійснювати продаж.
При збуті товару безпосередньо споживачу виробник отримує весь
прибуток, але йому необхідно слідкувати за ефективністю реалізації . Він
повинен реалізувати свій товар настільки ж ефективно, що і професійний
посередник, і за ту ж ціну. Часто посередники на протязі багатьох років
вкладають значні кошти в організацію складування і транспортування , тому
товаровиробникові для забезпечення настільки ж ефективного збуту
необхідно буде витратити просто астрономічні кошти. Тому кожен повинен
займатися своїми справами: виробник – виробляти, посередник – доставляти
товари до споживачів. Хоча можливі й виключення.
Мета лекції: Для розуміння ролі посередників в сучасній торгівлі
необхідно взагалі з’ясувати: що таке торговельно-посередницька діяльність,
в чому її сутність. Також необхідно визначити, який розвиток має в Україні
торговельне посередництво, в чому його проблеми.

10

1. Послуги які надають торгові посередники.
Послугами

посередників

користуються

тому,

що

вони

вміють

найкращим чином запропонувати товари цільовому ринку. Використовуючи
свої зв’язки, навики, переваги спеціалізації і високу якість роботи,
посередники вчасності можуть принести виробнику більше користі, якби він
здійснював збут своєї продукції самостійно.
Проте в сучасній практиці спостерігається одне цікаве явище. А саме,
на Заході, через дуже розвинену мережу інтернет та більш-менш
врегульовану правову базу, споживачі взмозі здійснити пряме замовлення
виробнику

навіть

комп’ютером та

перебуваючи

у

себе

дома,

користуючись

лише

кредитною карткою. Тому потреба в наявності

дистрибюторів скоротилася проте не в значній кількості. Оскільки
замовлений товар не завжди відображав ту якість і бажання, яку жадав
споживач. Тому щоб цього не траплялося більшість все ж таки звертаються
за допомогою до торгових посередників.
На мал. №1 показано, яким чином досягається економія засобів
виробника, коли він користується послугами посередників. В частині А
показано три виробника, які використовують прямий маркетинг для
продажу своєї продукції трьом споживачам. Така система пропонує девять
різних контактів виробників із споживачами. В частині Б показано, як три
виробника діють через одного дистрибютора, який взаємодіє із трьома
споживачами. Ця схема пропонує всього шість контактів. Таким чином,
посередники значно зменшують об’єм роботи, яку необхідно виконати як
виробникам, так і споживачам.
З

економічної

точки

зору,

задача

торгових

посередників—

трансформувати асортимент продукції, що випускається виробниками, в
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асортимент товарів, необхідних споживачам. Виробники у великій кількості
випускають обмежений асортимент продукції, а споживачам необхідний
широкий асортимент товарів в невеликій кількості. Виконуючи функції
канала розподілу, посередники закуповують у багатьох виробників велику
кількість товарів. Після цього вони подрібнюють цю партію товарів на
більш менші частини, що включають у себе весь асортимент продукції,
необхідний для споживача. Таким чином, посередники відіграють велику
роль у встановленні співвідношення між попитом та пропозицією.
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2. Сутність торговельно-посередницької діяльності
2.1 Торговельне посередництво як особливий вид підприємницької
діяльності на ринку товарів та послуг
Торговельно-посередницька діяльність — явище доволі поширене на
міжнародних і внутрішніх ринках. В таких країнах, як Великобританія,
США, Японія, Німеччина, Швеція на частку посередників приходиться до
половини обороту товарів та послуг .В Україні торговельно-посередницька
діяльність розвивається досить суперечливо: з одного боку— лібералізація
торговлі, розширення зовнішньоекономічних зв’язків, роздрібленість і
віддаленість постачальників і покупців , ускладнення комерційних операцій
об’єктивно потребують прискореного формування інституту торгових
посередників як елементу інфраструктури товарного ринку ; з іншого—
нерозробленість

нормативної

посередників,загальне

бази,

недовір’я

низький

стримують

професійний
процес

рівень

формування

посередницьких структур , заганяє їх діяльність в “тінь” .
В зв’язку з цим особливої актуальності набувають питання сутності
змісту посередництва в умовах національної економіки, форми проявлення,
а також механізму регулювання торговельно-посередницької діяльності.
Сутність торгового посередництва у нас , нажаль , трактується вузько і
не зовсім правильно. Це поняття зводиться до здійснення угод суб’єктами
від імені і за рахунок третьої особи. Насправді ж його потрібно розглядати
як

підприємницьку

діяльність

юридичних

або

фізичних

осіб

по

забезпеченню комерційних операцій або як стадію обороту товарів та
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послуг. При цьому посередники здійснюють угоди як від імені і за рахунок
замовника , так і від свого імені.
Торговельно-посередницька діяльність має ряд особливостей:


представляючи виробників, експортерів, покупців, посередники

здійснюють за їхнім дорученням як юридичні, так і фактичні дії;


посередники не тільки здійснюють угоди,а часто і фінансують

їх, надають послуги , беруть на себе ризик;


посередники здійснюють угоди і представляють інтереси

замовника;


угоди здійснюються на договірній основі.

Таким чином,торговельне посередництво виступає особливим видом
підприємницької діяльності на ринку товарів та послуг. Державний
класифікатор України(введений Держстандартом України з 01.07.97.р)
також відносить торговельне посередництво до окремих видів економічної
діяльності у сфері обігу, яка має виражений підприємницький характер.
Торговельне посередництво— обов’язковий елемент ринку. Фірми
використовують посередників для найбільш кваліфікованого забезпечення
зручності придбання продукції за факторами часу, місця, форми і власності;
зниження витрат на реалізацію продукції або здійснення операцій з
матеріально-технічного забезпечення виробництва; зниження рівня запасів
готової

продукції

зменшення
контактування

або

кількості
зі

необхідних

матеріально-технічних

постачально-збутових

споживачами

або

ресурсів;

операцій;

кращого

постачальниками—

банками,

транспортними, складськими, експедиторськими, страховими фірмами,
іншими

суб’єктами

сфери

товарного

обігу;

досягнення

високої

оперативності реакції на зміни ринкової кон’юнктури; підвищення ступеня
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конкурентоспроможності товарів; забезпечення доступу до первинної
ринкової інформації.
Розглядаючи

торговельно-посередницьку

діяльність

в

широкому

розумінні,важливо визначити його зміст, види операцій, об’єкти і суб’єкти
торговельного посередництва.
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2.2. Принципи, на основі яких здійснюють свою діяльність
посередники.
В умовах ринкових відносин посередники-це суб’єкти незалежного і
специфічного бізнесу, які здійснюють свою діяльність на основі таких
принципів:
 рівноправність

сторін,

тобто

партнерські

взаємовідносини

посередника з виробниками і споживачами продукції ,що передбачає
альтернативни вибору конттрагентів господарських зв’язків, однакову
відповідільність за порушення умов договорів;
 підприємливість,

що

означає

господарську

кмітливість,

заінтересованість в реалізації резервів, винахідливість у вирішенні
конкретних завдань;
 оперативність,

що

передбачає

мобільність,

динамічність,

і

своєчасність виконання завдань постачально-збутової діяльності;
 обслуговуваання контрагентів, тобто діяльність, яка випливає з їхніх
потреб, надання їм комплексу послуг;
 економічна заінтересованість суб’єктів господарювання в організації
опосередкованих каналів розподілу;
 комерційні засади діяльності, тобто ділова активність, виходячи
зпотреби отримання посередником достатнього прибутку;
 договірні засади взаємовідносин із контрагентами.
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2.3. Функції торговельних посередників.
Види

і

характер

торговельно-посередницьких

операцій

обумовлюються функціями, які виконуються посередниками:
1.

Дослідницька робота —

збір інформації, необхідної для

планування і покращання обміну.
2.

Стимулювання збуту — короткотермінові заходи, спрямовані на

збудження швидкої реакції ринку у відповідь на пропоновану фірмою
продукцію.
3.

Встановлення контактів — налагодження і підтримання зв’язків

з потенційними покупцями.
4.

Пристосування товарів — підгонка товару під вимоги покупців.

Це стосується таких видів діяльності як виробництво, сортування, монтаж,
упакування.
5.

Проведення переговорів — спроби узгодження цін та інших

умов для подальшого акту передачі власності.
6.

Організація товароруху — транспортування і складування

товарів.
7.

Фінансування — пошук та використання кошт для покриття

витрат діяльності з доставки товарів до споживачів.
8.

Пийняття ризику — прийняття на себе відповідальності за

доведення товарів до кінцевих споживачів.
Виконання перших п’яти функцій сприяє заключенню угод, а
наступних трьох — виконанню уже заключених угод.
Питання не в тому, чи потрібно ці функції виконувати—потрібно і
обов’язково,-- а скоріше у тому, хто повинен їх виконувати. Всім цим
функціям властиві три загальні властивості: вони поглинають дефіцитні
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ресурси; нерідко можуть бути виконані краще завдяки спеціалізації; можуть
виконуватися і посередниками, і виробником. Якщо частину їх виконує
виробник, його витрати відповідно зростають, а, значить ціни на товар
повинні бути вищими. При передачі частини функцій посередникам
витрати, а внаслідок, і ціни виробника нижчі. Посередники у цьому випадку
повинні вилучати плату, щоб покрити свої витрати по організації робіт.
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2.4. Посередницькі операції, об’єкти і суб’єкти посередницьких
операцій.
Найбільш характерними посередницькими операціями в рамках
перелічених функцій являються операції по перепродажу товарів, комісійні,
обмінні, консигнаційні, брокерські, агентські, лізингові, біржові, аукціонні.
Посередники здійснюють операції на ринках засобів виробництва,
сировини, нерухомості, товарів, послуг, цінних паперів, інтелектуальної
власності. Відповідно і об’єкти посередницької

діяльності відповідають

виду ринку і його особливостям. Інакше кажучи, об’єктами посередницьких
операцій

виступають

продукція

промислового

призначення,

товари

широкого вжитку, послуги, цінні папери тощо.
Суб’єктами торговельно-посередницької діяльності являються фізичні
та юридичні особи: торговці по договору, торгові агенти, комісійні фірми,
консигнаційні склади, лізингові компанії, аукціонні центри, біржі та ін.
Суб’єкти посередницької діяльності діляться на незалежні, частково залежні
і залежні. Залежність настає в силу територіального цінового та інших
обмежень посередника з боку замовника.

Основні елементи торговельного посередництва представлені
в таблиці.що подана нижче. На практиці їх значно більше,причому
коло посередницьких операцій розширюється. Одночасно зростає і
кількість

посередників

—

оптових

консигнаційних складів брокерських

і

дрібнооптових

фірм,

контор, дистриб’юторів,

ділерів. Уже тепер вони контролюють значні території і сегменти
внутрішнього ринку України.
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По

мірі

посилення

позицій

торгових

посередників,

товаровиробники,експортери ,крупні споживачі продукції все більше
віддають їм перевагу в забезпеченні процесу купівлі-продажу. Але розвиток
торговельно-посередницької діяльності пов’заний зі значними труднощами і
складними проблемами.
ТЕМА № 2
«ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ ТОРГОВЕЛЬНОПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ».
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Висновки

20

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Правові акти.
Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. // Відомості
Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV // Відомості
Верховної Ради України. – 2003. – №№ 18-22. – Ст. 144.
3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.
4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV // Відомості
Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356 (із змінами,
внесеними згідно із Законом України № 2452-IV від 03.03.2005 р.).
5. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991
р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 2 9 . — Ст. 377.
6. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24 лютого
1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 25. — Ст.
198.
7. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України
від 23 вересня 1994 p. № 185/94-ВР // Міжнародний комерційний
арбітраж в Україні: теорія та законодавство / Торг.- пром. палата
України; Під заг. ред. І. Г. Побірченка. — К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. 584 с.
8. Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 2 грудня
1997 p. № 671/97-ВР // Голос України. - 1998. - 5 січня.
9. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 №
1906-IV // Відомості Верховної Ради України, 10.12.2004, № 50, ст. 540;
Голос України, 03.08.2004, № 142; Урядовий кур'єр, 18.08.2004, № 155;
Офіційний вісник України, 17.09.2004, № 35, ст. 2317, стор.11, код
29955/2004; Президентський вісник, 27.08.2004, № 26.
10. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 № 2709IV // Відомості Верховної Ради України, 12.08.2005, № 32, ст. 422,
стор.1278; Голос України, 29.07.2005, № 138; Урядовий кур'єр,
31.08.2005, № 163; Офіційний вісник України, 05.08.2005, № 29, ст.
1694, стор.48, код 33145/2005.
11. Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних
1.

21

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

термінів. Указ Президента України від 04.04.1994 р. № 567 // Урядовий
кур'єр. - 1994. -20 квітня.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про надання повноважень на
проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу
легалізації іноземних офіційних документів» від 18 січня 2003 р. № 61 //
Міжнародний комерційний арбітраж в Україні: теорія та законодавство
/ Торг.- пром. палата України; Під заг. ред. І. Г. Побірченка. — К.: Вид.
Дім «Ін Юре», 2007. - 584 с.
Постанова КМУ від 15.02.2002 р. № 155 «Про затвердження Порядку
реєстрації зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення
експортних операцій з металобрухтом» // Урядовий кур'єр. - 2002. - 15
березня.
Постанова КМУ від 30.03.2002 р. № 445 «Про затвердження порядку
віднесення
операцій
резидентів
при
здійсненні
ними
зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації,
консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового
лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального
призначення та визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України» // Урядовий кур'єр. - 2002. - 23
квітня.
Постанова КМУ від 12.12.2002 р. № 1861 «Про затвердження Порядку
верифікації сертифікатів про походження товарів з України» //
Урядовий кур'єр. -2002. - 19.12. -С. 19.
Постанова КМУ від 12.12.2002 р. № 1863 «Про затвердження Порядку
ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності» // Урядовий кур'єр. - 2002. - 19.12. - С. 20.
Постанова КМУ від 12.12.2002 р. № 1864 «Про затвердження Порядку
визначення країни походження товару, переміщується через митний
кордон України» // Урядовий кур'єр. - 2002. - 19.12. - С. 20.
Інструкція про порядок консульської легалізації офіційних документів в
Україні і за кордоном, затверджена наказом Міністерства закордонних
справ України від 4 червня 2002 р. №113, зареєстрована в Міністерстві
юстиції України 26 червня 2002 р. за № 535/6823 // Міжнародний
комерційний арбітраж в Україні: теорія та законодавство / Торг.- пром.
палата України; Під заг. ред. І. Г. Побірченка. — К.: Вид. Дім «Ін Юре»,

22

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

2007. - 584 с.
Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних
представництвах та консульських установах України, затверджене
наказом Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ
України від 27 грудня 2004 р. № 142/5/310, зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 27 грудня 2004 р. за № 1649/10248 // Міжнародний
комерційний арбітраж в Україні: теорія та законодавство / Торг.- пром.
палата України; Під заг. ред. І. Г. Побірченка. — К.: Вид. Дім «Ін Юре»,
2007. - 584 с.
Типовий закон ЮНСІТРАЛ про міжнародний торговий арбітраж //
Міжнародний комерційний арбітраж в Україні: теорія та законодавство
/ Торг.- пром. палата України; Під заг. ред. І. Г. Побірченка. — К.: Вид.
Дім «Ін Юре», 2007. - 584 с.
ІНКОТЕРМС. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів
Міжнародної Торгової Палати (редакція 2000 року) // Урядовий кур'єр. 2002. - №.63, 68.
Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ, прийнятий 28 квітня 1976 р //
Міжнародний комерційний арбітраж в Україні: теорія та законодавство
/ Торг.- пром. палата України; Під заг. ред. І. Г. Побірченка. — К.: Вид.
Дім «Ін Юре», 2007. - 584 с.
Принципи міжнародних комерційних договорів (Принципи УНІДРУА)
// Міжнародний комерційний арбітраж в Україні: теорія та
законодавство / Торг.- пром. палата України; Під заг. ред. І. Г.
Побірченка. — К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. - 584 с.
Міжнародні правила з інкасо (публікація Міжнародної торгової палати
№ 550, редакція 1995 р.) // Міжнародний комерційний арбітраж в
Україні: теорія та законодавство / Торг.- пром. палата України; Під заг.
ред. І. Г. Побірченка. — К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. - 584 с.
Угода про загальні умови поставок товарів між організаціями держав —
учасниць Співдружності Незалежних Держав, підписана 20 березня
1992 р., м. Київ
Навчальна, методична та наукова література.

1. Апопий В. Проблемы становления торгового посредничества в Украине

23

// Проблемы предпринимательства.—1999.—№6.—С.29-31.
2. Войчак
А.В.
Маркетинговий
менеджмент:
Підручник—К.:
КНЕУ,1998.—268с.
3. Котлер, Филип, Армстронг, Гари, Вонг. Основы маркетинга: Пер. с
англ.—2-е европ. изд.—К.; М.; СПб.: Издат. дом “Вильямс”, 1998.- 1056
с.- Парал. тит. англ.
4. Маркетинг: Учебник / Романов А.Н., Корлюгов Ю.Ю., Красиль-ников
С.А. и др.; Под. ред. Романова А.Н.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.
5. Синяева И., Якоби А. Модель комплексной оценки рыночного
потенциала торгово-посреднических структур // Ресурсы,Инфор6. мация,Снабжение,Конкуренция.—1998.--№1—С.25-29.
7. Додатковий матеріал із аналітичних розробок компанії “Dragon Capital”.
8. Актуальные проблемы науки и практики коммерческого права: Сб.
научных статей. Вып. 5 / Под общ. ред. Попондопуло В.Ф.,
Скворцов О.Ю. - М.: Волтерс Клувер, 2005. - 432 с.
9. Аномалії в цивільному праві України: Навчально-практичний посібник /
Відп. ред. Р.А.Майданик. - К.: Юстініан, 2007. -912 с.
10. Беляневич O.A. Господарське договірне право України (теоретичні
аспекти). -К: Юрінком Інтер, 2006. - 592 с.
11. Бервено СМ. Проблеми договірного права України: Монографія. - К.:
Юрін-ком Інтер, 2006. - 392 с.
12. Васильченко В.В. Науково-практичний коментар Закону України „Про
міжнародне приватне право”. – К.: Істина, 2007. – 200 с.
13. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров.
Комментарий: — М.: Юрид. лит., 1994.
14. Винокурова Л. Ф. Зовнішньоекономічні контракти: укладення,
виконання та арбітраж. Актуальні питання визначення застосовуваного
права // Міжнародний комерційний арбітраж в Україні: теорія та
законодавство / Торг.- пром. палата України; Під заг. ред. І. Г.
Побірченка. — К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. - 584 с.
15. Вінник О.М. Господарське право: Навчальний посібник. – 2-е вид., змін.
та доп. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. –
766 с.
16. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / О.І.
Харитонова, Є. О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.; За ред. О.І.

24

Харитонової. – Х.: Одіссей, 2007. – 832 с.
17. Громова Н. Внешнеторговый контракт. Учебное пособие. - М.: Юристъ,
2000. -141 с.
18. Захарченко Т. Г. Арбітражна угода як правова основа передачі спору на
розгляд у міжнародний комерційний арбітраж // Міжнародний
комерційний арбітраж в Україні: теорія та законодавство / Торг.- пром.
палата України; Під заг. ред. І. Г. Побірченка. — К.: Вид. Дім «Ін Юре»,
2007. - 584 с.
19. Козик В.В., Папкова Л.А., Карп'як Я.С. Зовнішньоекономічні комерційні
операції та контракти. - Львів: Оксарт, 1998.
20. Коммерческий договор: от заключения до исполнения / Сост. Л. П.
Дашков, А. В. Брыгалин. — М.: ИВЦ «Маркетинг», 1995.
21. Мілаш В.С. Захисні застереження в зовнішньоекономічному договорі:
Монографія. - Полтава, 2004. - 180 с.
22. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні: теорія та законодавство /
Торг.- пром. палата України; Під заг. ред. І. Г. Побірченка. — К.: Вид.
Дім «Ін Юре», 2007. - 584 с.
23. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За
відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. К.:
Юрінком Інтер, 2005. Т. ІІ. – 1088 с.
24. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е
вид., перероб. і допов. / За заг. ред. Г.Л. Знаменськиого, В.С. Щербини;
Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін.;– К.:
Юрінком Інтер, 2008. – 720 с.
25. Образцы договоров с комментариями. Международный коммерческий
арбитраж. - Минск: «Амалея», 1997.
26. Пащенко Е.Г. Порядок заключения внешнеэкономических контрактов //
Международный коммерческий арбитраж в Украине: законодательство и
практика / Под общ. ред. И.Г.Побирченко. - Научно-практическое
издание. - К.: Ин Юре, 2000. - С. 18-22.
27. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності:
Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 288 с.
28. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник.
За відпов. Ред.. Л.С. Сміяна. – К.: КНТ, 2008. – 416 с.
29. Практика МКАС при ТПП Украины. Внешнеэкономические споры. Под

25

общ ред И. Г. Побирченко. К.: «Ин Юре», 2006. – 864 с.
30. Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів
України / Під редакцією Яреми А.Г., Ротаня В.Г. – К.: Реферат, 2005. –
336 с.
31. Розенберг М. Г. Контракт международной купли-продажи. Современная
практика заключения. Разрешение споров. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М.: Книжный мир, 1998. — 826 с.
32. Розенберг М. Г. Международный договор и иностранное право в
практике Международного коммерческого арбитражного суда. — 2-е
изд., перераб. и доп. — М., 2000.
33. Розенберг М. Г. Международная купля-продажа товаров: Комментарий к
правовому регулированию и практике рассмотрения споров — Изд. 2-е,
испр. (2-й завод). — М.: «Статут», 2004. - 352 с.
34. Цірат Г. Міжнародний комерційний арбітраж: Навчальний посібник. - К:
Істина, 2002. - 304 с.
35. Енциклопедія цивільного права України. К.: «Ін Юре». – 2009. – 952 с.

26

ВСТУП
Торговими посередниками є підприємства і організації різних форм
власності і різних організаційних типів: оптово-роздрібні, роздрібні,
кооперативи, торгові доми тощо.
Вони купують, зберігають, транспортують, перепродують, здійснюють
сервісне обслуговування товарів.
Мета лекції: надати характеристику посередницької діяльності та її
класифікації стосовно роздрібної торгівлі
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a. Характеристика

посередницької

діяльності

та

її

класифікація
Посередництво в товарному обігу - це виконання спеціалізованими
підприємствами, організаціями чи окремими особами спеціальних функцій
для сприяння налагодженню і реалізації комерційних взаємовідносин
виробників і споживачів на товарному ринку.
В умовах ринкових відносин посередники - це суб'єкти незалежного та
специфічного бізнесу, які здійснюють свою діяльність на основі таких
принципів:
o рівноправність сторін, партнерські взаємовідносини;
o підприємливість, оперативність обслуговування;
o економічна зацікавленість;
o договірні засади взаємовідносин, комерціалізація.
Торговими посередниками є підприємства і організації різних форм
власності і різних організаційних типів: оптово-роздрібні, роздрібні,
кооперативи, торгові доми тощо.
Вони купують, зберігають, транспортують, перепродують, здійснюють
сервісне обслуговування товарів.
Всі ці організації і підприємства можна класифікувати за такими
ознаками.
1. За ступенем універсалізації діяльності посередників поділяють на:
- функціонально-універсальних;
- функціонально-спеціалізованих.
До

функціонально-універсальних

(дистриб'ютори)

належать

посередники, які здійснюють весь комплекс функцій виробничої та
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комерційної

діяльності

(торгівлю,

транспортування,

зберігання,

кредитування, рекламування тощо).
Функціонально-спеціалізовані посередники здійснюють свою діяльність
за окремими функціями. Вони в свою чергу поділяються на:
o інформаційно-контрактні;
o інформаційно-обчислювальні;
o пошукові;
o рекламні;
o лізингові.
Інформаційно-контрактні сприяють

встановленню

господарських

зв'язків між постачальниками і споживачами, наприклад, комісіонери
здійснюють пошук партнерів за рахунок продавця і підписують контракти.
Інформаційні

та

обчислювальні (чисті)

посередники

пропонують

товари, не маючи їх (брокери).
Пошукові посередники здійснюють пошук потенційних покупців у
регіонах своєї діяльності.
2. Залежно від товарної спеціалізації розрізняють:
товарно-універсальних посередників;
товарно-спеціалізованих посередників.
Цей

вид

посередницьких

підприємств

широко

використовують

підприємства-виробники товарів широкого вжитку та продуктів харчування.
3. За ступенем незалежності посередницькі організації поділяються на:
незалежні;
формально незалежні;
залежні.
Незалежні посередники від свого імені, за свій рахунок, на свій страх і
ризик укладають і реалізують контракти з постачальниками і споживачами.
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Формально незалежні у контрактному підпорядкуванні та залежні
організації здійснюють комісіювання, тобто визначають права і обов'язки
комісіонерів щодо комерційних та технічних умов майбутніх відносин з
клієнтами, конкретизують права власності на товари, які передані для
реалізації.
4. За методами реалізації товарів посередницькі організації поділяють
так:
пряма торгівля за контрактом між постачальником і споживачем;
торгівля товарами через збутову мережу;
торгівля через оптову мережу;
торгівля через роздрібну мережу.
5. За рівнем комерційної роботи (міри власності на товар) виділяють:
торговельні агенти - особи, які сприяють укладанню угод між
виробником та споживачем, не беручи безпосередньої участі ні капіталом, ні
іменем. Агенти продають товари іншим дистриб'юторам та агентам;
брокери - особи, які сприяють укладанню угод, не беручи участі ні
капіталом, ні іменем. На відміну від агентів, вони шукають клієнтів,
пропонуючи різні джерела надходження товарів. До функцій брокерів
належить пошук покупців на великі партії товарів, пошук клієнтів, що
працюють за невисокими цінами, коли пропозиція перевищує попит. За
результати укладених угод отримують комісійну винагороду, працюючи на
товарних біржах з продажу сільськогосподарської продукції, промислової
сировини та напівфабрикатів;
повірені - особи-посередники, яких вибирають продавці чи покупці для
реалізації угод від їхнього імені, за їх дорученням;
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представники - це повірені, з якими фірми підписали тривалі угоди
щодо репрезентації їх інтересів. Основною функцією представників є
створення і підтримання зв'язків між сторонами, які укладали угоду;
комісіонери - посередники, які реалізують продукцію виробників
(комітетів) на комісійних засадах, тобто за рахунок продавців, які є
власниками товарів до моменту їх реалізації. Комісіонери мають свої склади
і зацікавлені у проведенні активної збутової політики. їх називають ще
консигнаторами. Як комісіонери, так і консигнатори є самостійними
комерсантами і перебувають з виробниками у тривалих договірних
відносинах;
оптовики дистриб'ютори, купці - незалежні самостійні фірми, особи,
які перебирають на себе права власності на товари, якими торгують;
комівояжери (розїздні агенти) - службовці, які мають повноваження
сприяти укладанню угод або укладати угоди від імені власника за межами
підприємства;
відділи

збуту

виробників -

установи,

які

існують

окремо

від

підприємства, мають свої складські приміщення та здійснюють постачання
товарів для оптовиків та роздрібних покупців;
ремонтні, сервісні фірми - незалежні, залежні або формально залежні
фірми, підрозділи чи установи;
асемблери - організації, які зайняті закупівлею фермерської продукції у
місцях її виробництва не дуже великими партіями, а потім комплектують у
великі і доставляють їх у головні оптові ринкові центри;
торгові доми - великі оптово-роздрібні фірми, які здійснюють, крім
торговельно-посередницьких
виробництво,

операцій,

транспортування,

інвестування

складування,

роздрібну торгівлю через свої фірмові магазини.

капіталу

страхування,

у

гуртову і
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Для кожної фірми важливим є вдалий вибір посередника.
Вибираючи посередника, підприємство повинно бути обачним і
обережним, оскільки ставиться під загрозу хід комерційних операцій та
якість збутової діяльності фірми на ринку.
Вибір торговельних посередників здійснюють за такими підходами:
1) розподіл на правах власності, коли обмеженому числу дилерів
надаються виняткові права на розподіл та продаж у межах їхніх функцій;
2) виняткове дилерство, коли продає тільки його (виробника) товари;
3) інтенсивний розподіл, коли забезпечується наявність запасів товарів
у максимально широкій мережі торгівлі;
4) вибірковий, або селективний, розподіл, коли вибирається обмежена
кількість посередників залежно від характеру, можливостей сервісу та рівня
підготовки.
Під час відбору посередників слід брати до уваги такі критерії (ознаки):
- фінансові можливості (стійкість фінансових позицій);
- організація збуту та її показники (товарообіг і збут);
-

характеристика

продукції

(якість,

асортимент,

конкуренто

спроможність);
- громадський імідж (чесність, порядність);
- ступінь охоплення ринку послуг;
- запаси та складські приміщення;
-

менеджмент (структура управління, гнучкість, раціональність,

кваліфікація персоналу);
- близькість до ринку, його масштаби;
- знання ринку і досвід;
- солідність та компетентність у результаті особистого контракту;
- наявність маркетингової концепції та ринкової стратегії.
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Суть та значення торгівлі
Виробник, поставляючи свою продукцію на ринок, намагається продати
її відповідній групі покупців, задовольняючи при цьому всі його вимоги
щодо якості товару, його раціонального використання, терміну і гарантій
використання, цін, після продажного обслуговування. Але з нарощуванням
виробничих потужностей, підвищенням рівня доходів населення ринок
починає диктувати умови щодо покращення обслуговування, стимулювання
продажу, культури обслуговування покупців. Виконання цих функцій
покладено на торгівлю.
Торгівля - це особлива діяльність людей, яка пов'язана зі здійсненням
актів купівлі-продажу і є сукупністю специфічних, технологічних і
господарських операцій, спрямованих на обслуговування процесу обміну1.
Торговельну діяльність здійснюють підприємства-виробники, збутові і
закупівельні організації, підприємства з реалізації товарів великими
партіями і одиничних виробів, особи-про-давці різних форм власності і
організаційної побудови. Всі перераховані підприємства і організації
виконують низку загальних для всіх функцій:
реалізація виробленої споживчої вартості, створюючи економічні
перебудови відтворення сукупного продукту;
доведення предметів споживання до споживачів, організовуючи
переміщення товарів від виробника до споживача;
підтримання рівноваги між попитом та пропозицією;
скорочення витрат обігу у сфері споживання;
концептуально-організаційні заходи з розробки товарів, ринкових
досліджень, створення служб сервісного обслуговування.
Первинною
підприємство.

ланкою

здійснення

усіх

функцій

е

торговельне
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Торговельне підприємство - головна ланка сфери обігу, яка володіє
господарською і юридичною самостійністю і здійснює просування товарів
до споживачів шляхом купівлі-продажу, реалізуючи власні інтереси на
основі задоволення потреб громадян на ринку.
Оптова торгівля, класифікація та види підприємств оптової торгівлі
Оптова торгівля займається закупівлею та продажем великих партій
товару і послуг тим, хто придбав їх з метою подальшого перепродажу
роздрібній торгівлі або підприємствам-виробникам.
Необхідність звернення підприємств-виробників до послуг оптовиків
та роздрібної торгівлі пояснюється тим, що:
- великі виробники, передаючи збут своєї продукції оптовикам, мають
можливість зосередити свою діяльність на власному виробництві;
- дрібним виробникам з обмеженими фінансовими можливостями часто
не під силу займатися організацією збуту свого товару;
- оптовій торгівлі набагато зручніше мати справу з численними
споживачами, з якими вже налагоджені контакти, виходити на ринок з
великими партіями товару, маючи власний підготовлений персонал,
транспорт, складські приміщення тощо;
- роздрібній торгівлі краще працювати з одним або декількома
оптовиками, а не з багатьма виробниками даного товару, тими, що
полегшують для себе процес вибору асортименту;
- оптовик нерідко спеціалізується на певних товарних групах, тому його
легко знайти та використати в своїх перспективних цілях;
- оптовик, як правило, перебуває в тому регіоні, де сконцентроване
виробництво певного товару, що створює відчутні переваги щодо
товароруху (передусім стосується товарів виробничого призначення).
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Оптовики-покупці мають право власності на товар. У свою чергу їх
можна поділити на дві підгрупи:
1) оптовики з повним циклом обслуговування;
2) оптовики з обмеженим циклом обслуговування. Оптовики з повним
циклом обслуговування працюють з
повною асортиментною групою товарів, розраховуються готівкою,
надають всі послуги із сервісу до продажу та після продажу, а саме:
- збирають асортимент продукції у визначеному місці (ТВП);
- забезпечують торговий кредит;
- зберігають товарні запаси обладнання, матеріалів та сировини;
- постачають товари та послуги;
- надають допомогу в реалізації та просуванні товару виробничого
призначення;
- забезпечують працівників усім необхідним для персонального
продажу;
- сприяють у сферах досліджень, плануванні та управлінні діяльністю.
Оптовики

з

обмеженим

циклом

обслуговування працюють

з

асортиментними групами ходових товарів, розраховуються готівкою, без
доставки товарів. їх можна поділити на такі групи:
закупівельні оптові організації;
спеціалізовані оптові організації;
агентські та брокерські контори;
оптові відділення і контори виробників.
1. Закупівельні оптові організації в свою чергу поділяються на:
- оптовиків з повним циклом обслуговування (підприємства з повним
правом власності на товари, великі за розмірами, обсягом товарообігу,
широким асортиментом, зберігають товарні запаси, доставляють товари,
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кредитують споживачів - дистриб'юторів, змішаних торговців, оптовиків
вузького спецасорти менту);
-

оптовиків

консигнатори,

з

обмеженим

комівояжери,

циклом

обслуговування

оптовики-організатори,

(оптовики-

посилторговці,

кооператори).
Консигнатори зберігають
підтримують

товарні

право

запаси,

власності,

фінансують

доставляють

постачання,

товари,

самостійно

встановлюють ціни на товар, розрахунки ведуть тільки за проданий товар.
Комівояжери - роз'їздні агенти з правом демонстрації товарів,
укладення угод із роздрібною торгівлею.
Кооперативи збувають
розподіляють

між

товари

членами

на

місцевих

кооперативів,

ринках,

самостійно

і

прибуток
незалежно

здійснюють усі операції.
Організатори завершують постачання і перебирають право власності на
товар та весь ризик.
Посилторговці - товари поштою, транспортом.
2. Спеціалізовані гуртові організації поділяються на скупників
сільськогосподарських

виробів

із

закупівлі

товарів

рослинництва,

тваринництва для підприємств харчової промисловості, підприємств
переробки.

Нафтобази

організовують

перевезення

нафтопродуктів,

розвезення по об'єктах тощо.
Аукціоністи встановлюють товар, виставляють ціни на аукціонах,
проводять виставки товарів і лише після цього укладають угоди.
3. Агентські

і

брокерські

комісіонери, оптовики-брокери)

контори

(оптовики-агенти,

оптовики-
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Агенти - представники покупців або продавців за умови договору,
виконують обмежені функції без права власності на товар, виявляють
клієнтів, налагоджують комунікації, збувають товар, організовують сервіс.
Комісіонери за визначену винагороду здійснюють недовготривалу
угоду від свого імені, але за рахунок клієнта, без повних прав власності на
товар.
Брокери пов'язують інтереси купця і продавця без прав власності,
зберігання, ризику і фінансових заходів.
4. Гуртові відділення і контори виробників (відділи збуту, закупівлі)
Збутові відділення виробників створюються для зберігання товарних
запасів, стимулювання збуту.
Закупівельні відділи - це структурні підрозділи підприємства-покупця,
працюють як агенти і брокери.
Крім перерахованих, у гуртовій торгівлі підприємств є такі торгові
посередники:
довірені організації, особи - окремі фірми або особи, найняті з метою
здійснення операцій за рахунок наймачів;
агенти з торгівлі - посередники, які працюють за угодою, дорученням,
простим посередництвом;
збутові посередники - це дистриб'ютори, які від свого імені і без права
власності укладають угоди між виробником і споживачем.
Основні функції оптової торгівлі
Основними функціями, які виконує оптова торгівля, е такі:
- надання постачальниками і клієнтами інформації про ринок,
конкурентне середовище;
- надання виробниками можливості збуту своїх товарів з мінімальною
кількістю контрактів;
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- підготовлений оптовий торговельний персонал допомагає виробнику
залучати багатьох роздрібних торговців;
- забезпечення клієнтам економії засобів при закупівлі товару більшменш великими партіями, ділячи їх при подальшому розпродажі;
- забезпечення матеріальної бази для виробників при зберіганні та
транспортуванні товарів;
- набір необхідного товарного асортименту, позбавляючи тим самим
споживача можливості робити вибір;
- надання фінансової допомоги як виробникам, так і роздрібним
торговцям;
- розв'язання проблеми щодо повернення товарів і здійснення знижок на
дефектну продукцію;
- бере нас себе ризик за розкрадання товарів, ушкодження під час
транспортування та застарілість продукції;
- надання консультативних послуг з питань управління, допомога
роздрібній торгівлі для удосконалення її діяльності.
Зрозуміло, що використання однієї або декількох з цих функцій не
приведе до істотних змін у діяльності оптовика чи підприємства, тому
необхідне об'єднання зусиль оптового торговця та виробника.
Процедура вибору оптового торговця
Вибір оптового торговця можна звести до таких послідовних етапів:
- наскільки надійним є комерційне становище кандидата, тривалість
роботи на ринку, структура капіталу, вік, професіоналізм;
- чи доповнює товар виробника асортимент, яким займається оптовик;
- зона діяльності оптовика;
- оцінка претендента його колегами, іншими продавцями;
- наскільки вдало оптовик виходить на нові ринки;
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- чи модернізоване обладнання складів;
- стан комунікацій та під'їзних шляхів, наявність автодоріг тощо;
- рівень ведення обліку складських операцій;
- чи згоден оптовик проводити ту політику цін, якої дотримується
підприємство-виробник.
Слід також зазначити, що діяльність оптовика постійно оцінюється
такими показниками:
- відсоток угод, який припадає на один контракт;
- обсяг продажу на одну годину переговорів;
- середня тривалість переговорів на один контракт;
- співвідношення "представницькі витрати / обсяг продажу".
Отже, оптова торгівля є невід'ємним елементом системи товароруху
підприємства.
Роздрібна торгівля, її суть та функції
Роздрібна торгівля - вид торгівлі, де підприємства або особи, які зайняті
закупівлею невеликих партій товару у під-приємств-виробників чи в
гуртовій торгівлі для подальшого перепродажу кінцевим споживачам для
особистого, сімейного чи побутового використання.
Роздрібна торгівля є кінцевою станцією каналів товароруху. Цей вид
торгівлі є надзвичайно важливою ланкою маркетингової діяльності на
ринку, адже вона дає можливість споживачам безпосередньо у короткі
терміни здійснити покупки у місцях проживання.
Роздрібна торгівля виконує такі основні функції:
містить набір товарів і послуг, розміщує їх у торговельних
приміщеннях;
здійснює сортування, пакування та маркування товарів;
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здійснює інформування споживачів про наявні товари, їх властивості,
технічні характеристики тощо;
зберігає товарні запаси, здійснює розрахунок з постачальниками;
встановлює ціни на товар;
завершує угоди купівлі-продажу, обміну, кредитування;
надає додаткові послуги.
Надаючи послуги споживачам, роздрібна торгівля створює власну
торговельну мережу.
Мережа - це система торговельних точок, яка знаходиться під одним
впливом та контролем, здійснює систему централізованих закупівель,
характеризується спеціалізацією, дотримується своєї специфіки.
Ефективне функціонування мережі магазинів забезпечується завдяки:
- закупівлі великих партій товарів, що дає можливість отримати
відчутні знижки за кількість, а також зекономити на транспортних витратах;
- можливості об'єднати функції гуртової та роздрібної торгівлі, тобто
відчутно зменшити кількість контактів у каналах товароруху;
- економії на витратах стимулювання збуту та рекламі;
- наданню максимальної самостійності магазинам в організації продажу
на конкретному ринку;
- продуманій системі стимулювання працівників торгівлі;
- створенню оптимальної структури управління мережею з урахуванням
добору кваліфікованих кадрів.
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2. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі
Роздрібну торгівлю класифікують залежно від форм власності, за
показниками орієнтації та обсягами збуту, за структурою асортименту та
ціновою політикою, за концентрацією магазинів, немагазинною торгівлею.
1. До підприємств роздрібної торгівлі залежно від форми власності
відносять:
 роздрібні торговельні магазини;
 роздрібні франшизи;
 кооперативи;
 орендовані відділи.
У роздрібному магазині здійснюється персональне обслуговування,
безпосередній контакт з покупцем.
Роздрібні франшизи - це підприємства, які працюють за контрактом між
виробником, сервісною організацією та роздрібними підприємствами.
Кооперативи створюються роздрібною торгівлею або споживачами. У
споживчому кооперативі роздрібний магазин є власністю його членів, які
вносять кошти, одержуючи сертифікати про володіння, обирають посадових
осіб, здійснюють управління і розподіл прибутків.
Орендовані відділи - це окремі відділи в роздрібному магазині, який
здається в оренду окремій особі або особам. Власники орендованого відділу
сплачують відповідну плату. Орендування є економічно вигідною справою
для власника магазину і орендатора.
До групи підприємств за структурою стратегії роздрібної торгівлі
входять підприємства, які становлять поєднання за показниками орієнтації і
обсягів

збуту

(підприємства

самообслуговування,

з

обмеженим
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обслуговуванням, торговці з вільним обігом товарів), за структурою
асортименту (універсами, універмаги, спецмагазини, чергові магазини,
магазини різноманітного попиту), за ціновою політикою (магазини
престижних товарів, знижених цін, виставки, ярмарки), за концентрацією
магазинів (центральний, діловий регіон, регіональний торговий центр, центр
торгівлі мікрорайону).
Черговий магазин - це торговельна організація, яка здійснює продаж
товарів обмеженого асортименту (продукти харчування), з продовженим
графіком роботи.
Універсами (супермаркети ) - великі продовольчі магазини з відділами
окремих товарів продовольчого спрямування. Чисельність цих організацій
постійно зростає. Ці організації здійснюють великі торговельні операції за
обсягом з низьким рівнем витрат і невисоким рівнем прибутковості.
Зосередження на одній території різних видів продуктів харчування
зробило можливим закупівлю у великих кількостях продуктів харчування
великою кількістю покупців, що забезпечує досить великий товарний обіг.
Універмаги - торговельно-роздрібна організація, яка здійснює продаж
товарів різних асортиментних груп (в основному товарів промислового
виробництва домашнього і господарського спрямування). Універмаги - це
магазини змішаної торгівлі товарами повсякденного попиту. Ці торговельні
організації розділені на окремі відділи для продажу різних асортиментних
груп товарів.
Спеціалізовані магазини - торговельні організації, які займаються
продажем товарів однієї товарної групи. Більшості покупців ці магазини
подобаються тому, що у відділах цих магазинів зосереджена спеціалізована
група товарів.

42

Магазини різноманітного асортименту займаються торгівлею широким
набором товарів за низькими і середніми цінами (канцелярські товари,
подарунки, предмети жіночого вжитку та ін.).
Роздрібні конгломерати - корпорації, які об'єднують кілька магазинів
під єдиною владною структурою з частковою інтеграцією функцій з
управління та розподілу товарів. Цей вид організації торгівлі стикається з
великими труднощами в умовах конкуренції. Вони займають невисоке місце
у структурі роздрібного товарного обігу.
Магазини
порівняно

з

товарів

повсякденного

універсамом.

Тут

попиту за

здійснюється

розмірами

продаж

невеликі

продовольчих,

господарських, безалкогольних товарів. Ці магазини розміщуються недалеко
від житлових районів, працюють за продовженим графіком. Асортимент
товарів у цьому магазині обмежений, ціни досить високі.
Магазини зі зниженими цінами характеризуються продажем товарів за
низькими цінами, широким асортиментом товарів, самообслуговуванням.
Розташовуються в місцях з низькою орендною платою.
Торговельні комплекси - великі торговельні організації, до складу яких
входять універсами, магазини зі зниженими цінами і роздрібні магазинисклади. До асортименту продажу цих організацій входять меблі, важкі
електроприлади, одяг і величезна кількість інших товарів. У цих комплексах
торгівлю здійснюють з ціновою знижкою. Товари в ці магазини
доставляються прямо від виробника.
Магазини-склади - торгові підприємства, які продають товари за
зниженими цінами з обмеженим обсягом послуг, мета яких - продаж
великих партій товарів за низькими цінами. Однією з найбільш поширених
форм магазинів-складів є меблеві. Основою їх діяльності є продаж зі складу.
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Магазини-демонстратори здійснюють
фотообладнання.

Ці

організації

продаж

випускають

ювелірних

каталоги

виробів,

товарів,

які

демонструються в спеціальних залах, а також розсилаються поштою.
2. До класифікації роздрібної торгівлі за ознакою "не магазинна
торгівля" відносять:
o торговельні автомати;
o прямий продаж додому;
o прямий збут через пошту;
o телефонна торгівля.
Ця форма торгівлі не потребує торговельного персоналу, дозволяє вести
цілодобовий продаж.
Торговельні автомати - обладнання, яке приводиться в рух за
допомогою монет.
Торгівельні

автомати

здійснюють

продаж

товарів

вузького

асортименту. Завдяки цій формі торгівлі покупці можуть придбати
різноманітні товари повсякденного попиту (цигарки, деякі ліки, газети,
цукерки тощо).
Разом з тим, це досить витратний канал розповсюдження товарів.
Продаж телефоном є одним із найефективніших способів продажу,
який вимагає особливої майстерності та певної практики.
Переваги продажу товарів телефоном такі:
o терміновий зв'язок з потенційним покупцем з офісу, автомобіля тощо;
o широка мережа телезв'язку з одного пункту чи мобільного телефона.
Крім переваг, продаж телефоном має певні недоліки:
o відсутність можливості демонстрації зразка товару та рекламних
звернень;
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o відсутність можливості спостереження та своєчасного реагування на
негативне ставлення клієнта до пропозиції щодо купівлі.
Під час розмови по телефону необхідно дотримуватись певних правил:
- намагайтеся посміхатись, тому що це впливає на голос;
- пам'ятайте, що клієнт весь час думає: "Що з цього матиму?";
- отримайте його згоду про купівлю або домовтеся про зустріч;
- домовтеся про спосіб та термін підписання угоди;
- кладіть трубку тільки тоді, як її поклав клієнт.
Продаж товарів під час ярмарків, виставок є важливим аспектом
діяльності підприємства. Виставки дають змогу продемонструвати товар в
дії, укласти нові угоди, залучити потенційних покупців, підтримувати імідж
підприємства. Участь у виставці вимагає, крім того, великої підготовки,
значних витрат та праці.
Послуги магазинів роздрібної торгівлі
Роздрібні

продавці

приймають

рішення

для

ефективного

функціонування, керуючись такими мотивами: вибір цільового ринку,
товарний асортимент, комплекс послуг; атмосфера у магазині, цінова
політика, методи стимулювання, розташування магазинів.
Роздрібні магазини надають послуги таких видів:
1) послуги

перед

продажем

товарів (приймання

замовлень,

рекламування товарів, обладнання вітрин, внутрішньомагазинні експозиції,
примірочні, режим роботи, показ мод, приймання старих товарів);
2) послуги після продажу товарів (доставка покупок, пакування,
подарункове пакування, підгонка виробів, монтування, показ товару у
момент експлуатації, приймання товару, що повернули, переробка товарів,
доукомплектування);
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3) додаткові

послуги (інкасування

чеків,

довідкова

служба,

безкоштовна автостоянка, кафе, ресторани, послуги з ремонту, заправка,
проживання, кредитування, банківські послуги, кімнати відпочинку, догляд
за дітьми).
На розвиток роздрібної торгівлі впливає багато факторів. Серед них:
демографічна ситуація, стиль життя, конкуренція, витрати, науковотехнічний прогрес.
Результативність та ефективність роздрібної торгівлі оцінюють за
такими показниками:
роздрібний обсяг товарообороту за певний період часу (виторг від
реалізації), тис. грн;
коефіцієнт забезпеченості товарообороту, як відношення середнього
розміру товарообороту до товарних запасів;
швидкість товарообороту;
сума виручки з розрахунку на одного працівника;
валовий прибуток;
чистий торговельний прибуток.
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ВИСНОВКИ
Виробник, поставляючи свою продукцію на ринок, намагається продати
її відповідній групі покупців, задовольняючи при цьому всі його вимоги
щодо якості товару, його раціонального використання, терміну і гарантій
використання, цін, після продажного обслуговування. Але з нарощуванням
виробничих потужностей, підвищенням рівня доходів населення ринок
починає диктувати умови щодо покращення обслуговування, стимулювання
продажу, культури обслуговування покупців. Виконання цих функцій
покладено на торгівлю.
Під торгівлею розуміють діяльність людей, яка пов'язана зі
здійсненням

актів

купівлі-продажу

і

є

сукупністю

специфічних,

господарських операцій, спрямованих на обслуговування процесу обміну.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
В ході лекції «ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ
ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ»

розглянуто

лише

частину з того значного кола питань, що необхідно буде опанувати
майбутнім юристам при вивченні курсу.
Саме тому при підготовці до семінарських та практичных занять з
теми №2 рекомендується звернутись не лише до базових підручників, а ще й
до інших джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у
книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри цивільноправових дисциплін.
В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння
навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа
зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських
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авторів необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з
урахуванням положень законодавства України. Пропонується звернути
особливу увагу на низку питань, що є дискусійними серед науковців, а тому
іноді відзначаються відмінними один від одного поглядами вирішення
теоретичної проблеми.
ТЕМА № 3
«РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛОГІСТИКИ».

ПЛАН ЛЕКЦІЇ
Література
Вступ
1. Основи посередницької логістики
2. Види посередників та їх функції
3. Транспортні термінали як вид логістичних посередників.
4. Шляхи об’єднання посередників
5. Організація торговельно-посередницької логістики.
6. Інтегрована торговельна логістика.
Висновки
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ВСТУП
Однією з особливостей сучасної економіки є перехід розвитку країн від
так званої індустріальної економіки до сервісної. В першу чергу, це
пов’язано з тим, що серед послуг перевтілюючись у рухому силу
господарського розвитку, цей процес вимагає змін світогляду керівників
підприємств і коректування стратегій менеджменту та логістики.
Саме послуги виявляються зараз в центрі сучасної економіки.
Основними відмінностями «сервісної» економіки від індустріальної є те, що
в «сервісній» зусилля підприємств спрямовані перш за все на підвищення
ефекту корисності, більш повного задоволення специфічних потреб клієнта,
в той час як в індустріальній виробники прагнуть максимізувати
виробництво

товару.

В «сервісній»

економіці

поняття

корисності

ототожнюється з характером використання і з тим, наскільки система
удосконалена, включаючи як матеріальний продукт, так і відповідні
послуги. В індустріальній же з матеріальною продукцією. Дуже важливим в
«сервісній» економіці є поняття якості, під котрим розуміють можливості
виробника встановлювати і постійно підтримувати стосунки із споживачем,
підвищуючи ступінь його задоволення. В індустріальній економіці під
якістю розуміють уміння підприємства «добре робити свою справу». У
«сервісній»

економіці

відмінностями

є

змінюється

гнучкість,

також

швидкість

стиль

прийняття

менеджменту,
рішень,

його

мережна

організація, свобода маневру і відкритість. В індустріальній економіці
менеджмент має деякою мірою «механічний» характер, що визначається
ієрархічністю структур та їх високою упорядкованістю.
Мета лекції: надати характеристику основ посередницької логістики,
види посередників та їх функцій, транспортним терміналам, об’єднання
посередників.
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1. ОСНОВИ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ЛОГІСТИКИ
Основна увага в «сервісній» економіці приділяється ефективності
функціонування сервісних систем.
Основною тенденцією розвитку світового ринкового механізму є
укрупнення його виробничих і посередницьких структур, що може
здійснюватись через їх об’єднання або поглинання одне одного.
В нових об’єднаннях створюють організаційно-економічні умови і
матеріальну базу для утворення більш потужних і ефективних інтегрованих
логістичних систем, котрі впливають на їх діяльність.
Сам перехід на «сервісну» економіку диктує необхідність поширення
завдань і функцій посередницьких організацій, котрі сприяють підвищенню
рівня сервісу.
Високий ступінь розвитку виробництва і товарного обміну робить
присутність комерційних посередників у системах розподілу та товароруху
самоочевидним.

Виходячи

з

об’єктивної

необхідності

комерційного

посередництва, слід зазначити, що, на жаль, у загальній теорії логістики
логістиці комерційного посередництва, чи, як ми її називаємо, «торговельній
логістиці», не приділяють достатньої уваги. Комерційне посередництво є
процесом надання товаровиробникам і споживачам послуг з організації
товарного обміну на еквівалентній основі.
Послуги, що надаються комерсантами споживачам, створюють умови
для того, щоб матеріальні блага, вироблені у масовому порядку багатьма
підприємствами, розкиданими по значній території, були б доступними у
такій кількості і з такою якістю, у такому місці і в такий час, що зручні для
останніх. Комерсанти беруть на себе виконання таких операцій, як
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складання і дроблення партій товарів, їх транспортування і зберігання,
формування товарного асортименту, викладення товарів і багато ін.
Отже, можна дійти висновку, що торгівля як форма комерційного
посередництва є процесом перепродажу товарів на умовах, максимально
наближених

до

потреб

товаровиробників

(продавців)

і

споживачів

(покупців). Процес торгівлі як такий переважно зводиться до фізичного
переміщення

товарів

зі

сфери

виробництва

у

сферу

споживання.

«Товарорух, — на думку Ф. Котлера, — є діяльністю з планування, втілення
в життя і контролю за фізичним переміщенням матеріалів та готових виробів
з місць їх виникнення до місць використання з метою задоволення потреб
споживачів та з вигодою для себе».
Ф. Котлер трактує категорію «товарорух» дещо розширено, що однак і
не дивно для цілей здійсненого їм вивчення основ маркетингу. Для
визначення сутності торговельної логістики більш придатним є поняття
товароруху як процесу фізичного переміщення товарів зі сфери виробництва
у сферу споживання за участі комерційних посередників. Справа в тому, що
товарорух без участі комерційних посередників, суворо кажучи, не можна
назвати торгівлею, тому що у цьому разі товарний обмін між виробником і
споживачем здійснюється безпосередньо.
Зі зростанням ролі торгівлі в економіці посилюється й тенденція до все
більш активного залучення комерсантів до процесу товарного обміну.
Посередницька логістика вирішує питання:
1) планування і організації закупівель товарів у товаровиробників
(продавців);
2) планування і організації доставки закуплених товарів на бази і склади
комерційних посередників;
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3) організації приймання, розміщення, зберігання товарів на базах та
складах комерційних посередників;
4) управління товарними запасами у сфері торгівлі;
5) планування і організації продажу товарів покупцям;
6) організації передпродажного та післяпродажного обслуговування
споживачів.
Наведений перелік питань, котрі вирішує посередницька логістика, не є
вичерпним, тому що їх набір визначається сукупністю зовнішніх і
внутрішніх факторів торгівлі і в першу чергу формами її організації.
Кількість та сполучання комерційних посередників у капіталах
товароруху може бути найрізноманітнішим. Воно визначається товарною
номенклатурою,

характером

виробництва

і

споживання,

географією

продавців і покупців і багатьма іншими факторами. Відповідно до цього
відрізняються і форми організації торговельної логістики, під якими ми
розуміємо взаємопов’язані та взаємообумовлені сполучення різноманітних
логістичних елементів у складі логістичних ланцюжків і систем.
Поряд з каналами товароруху однією з основних ознак класифікації
форм

організації

торговельної

логістики

є

галузева

спеціалізація

комерційного посередництва. Для двох основних секторів економіки
(виробництво засобів виробництва і виробництво товарів народного
споживання) можна назвати і власні моделі організації торговельної
логістики. У секторі виробництва засобів виробництва — це матеріальнотехнічне постачання і збут, а у секторі виробництва товарів народного
споживання — торгівля, яку розуміють у вузькому смислі цього слова як
торгівлю товарами народного споживання.
Поступове скорочення частки матеріально-технічного постачання і
збуту у загальному обсязі товарообороту підприємств сфери комерційного
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посередництва пояснюється різким зниженням ділової активності у сфері
матеріального виробництва і значно повільнішим скороченням фізичного
обсягу продажу товарів народного споживання.
З урахуванням потреби підприємств у транспортно-експедиційних
послугах частина посередницьких організацій може виконувати операції з
відправлення

продукції

і

забезпечення

взаємодії

обслуговуваних

підприємств певними видами транспорту. Це може бути інформація
підприємствам про найбільш корисні і надійні варіанти перевезень, вимоги
до організації постачань, котрі висувають залізничні станції, порти,
автотранспортні організації за місцем відвантаження. Для підприємств
також важливо отримати відомості про тарифи, зміни у правилах перевезень
і про можливості здійснення доставки з мінімальними витратами. Необхідні
й послуги в оформленні товарно-транспортної документації і укладенні угод
на перевезення. Посередники можуть надавати і нові послуги, пов’язані з
комплексним обслуговуванням замовників, враховуючи закупівлю і продаж.
Перспективним є створення комплексних посередницьких організацій,
орієнтованих на термінальні технології.
Використання логістики в Україні тільки починається, тому відсутня
наукова

методична

посередників.

база,

Необхідна

котра

сприяла

підготовка

б

діяльності

матеріалів

логістичних
методичного,

інформаційного та рекомендаційного характеру, така як інформація про
особливості діяльності логістичних посередників у різних регіонах, їх
прогресивний досвід, зарубіжні новації. Потрібні рекомендації щодо методів
логістичного обслуговування, визначення і підвищення їх ефективності.
Посередництво можливо також при розробці і реалізації пропозицій
раціонального налагодження транспортно-економічних зв’язків у регіонах, з
іншими регіонами, а також зарубіжними країнами. В свою чергу, регіональні
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органи мали б надавати підтримку в структуризації нових функцій
посередницьких організацій, у відповідних структурних перебудовах цих
організацій.
Залежно від рівня попиту на нові послуги можна передбачити такі
напрями розвитку логістичних посередників:
1) виникнення спеціалізованих логістичних посередників;
2) переорієнтація діяльності посередників, котрі виконують комплексне
обслуговування клієнтів, на термінальні технології у режимі роботи
транспортних терміналів;
3) за умов територіального тяжіння до великих транспортних вузлів
посередницькі організації комплексного обслуговування можуть бути базою
для створення транспортно-збутових центрів, котрі за рубежем називають
логістичними.
Логістичні посередники надають логістичні послуги споживачам і
виробникам, формують їх господарські зв’язки. Підприємства, зайняті
логістичною посередницькою діяльністю з обслуговування виробництва,
можуть концентрувати функції із закупівлі й реалізації продукції,
здійснюючи господарські зв’язки з виробниками і споживачами продукції, а
також з надання нових видів послуг, коли вони налагоджують господарські
зв’язки виробника зі споживачами.
Закордонні
посередники

є

розробники
ефективним

і

практики

вважають,

інструментом

економії

що

логістичні

фінансових

та

матеріальних ресурсів товароруху. Крім цього, спеціалізація посередників
на логістичних послугах сприяє розвитку комплексного характеру їх
діяльності, значному підвищенню їх загальної ролі у товарообігу. Логістичні
посередники

забезпечують

всебічний

облік

транспортного

фактора
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виробниками

та

споживачами

товарів,

краще

використання

ними

транспортних засобів і послуг як в міжгалузевих, так і власних інтересах.
Розвиток посередництва в Україні пов’язаний з особливостями
транспортної мережі, структури перевезень з впливом економічних реформ.
Останніми

роками

вантажовідправниками,

зміцнюються

зв’язки

транспортними

посередників

підприємствами

з
та

вантажоотримувачами. Зростають потреби в організації міждержавних
сполучень, в тому числі між регіонами країн СНД, котрі виконують
логістичні посередники.
Вирішальна роль має належати посередникам в організації товароруху,
крім різних оптових баз і складів. Маючи власні складські потужності,
надаючи їх у використання промисловим підприємствам на орендних або
комерційних умовах, координуючи експлуатацію власних виробничих і
транспортних складів, посередницькі підприємства можуть виступати
ініціатором проведення інвестиційної логістики розвитку складського
господарства,

комбінованого

і

комплексного

використання

діючих

складських об’єктів. Посередницькі організації можуть органічно сполучати
закупівлю й організацію товарів із забезпеченням їх фізичного руху,
складування і перевезення. Це можна рівною мірою віднести до діяльності
як комерційно-посередницьких фірм у сфері матеріально-технічного
забезпечення, так і посередників на оптових ринках промислових і
споживачів товарів.
Удосконалення організації товароруху на основі розвитку логістичної
діяльності посередників сприятиме вирішенню двоєдиного завдання:
підвищенню ефективності ринкової інфраструктури, економії фінансових і
матеріальних

ресурсів,

підсиленню

ролі

і

впливу

посередницьких

організацій на процеси товароруху. Розвиток посередницьких послуг у сфері
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товарообороту має бути взаємопов’язаний з формуванням спеціалізованих
організацій нового типу, котрі будуть надавати послуги постачальникам і
споживачам товароруху, або посередницьких організацій і підприємств,
поєднуючи традиційні і нові логістичні послуги. Ці послуги можуть бути
пов’язані зі складуванням, транспортуванням, отриманням інформації та
консалтингом. До нових видів послуг слід також віднести такі, як
приймання продукції на відповідальне збереження, по формуванню
господарських зв’язків. Логістичні послуги не тільки значно збільшують
загальний спектр послуг, що надаються, збагачують їх асортимент,
підвищують заінтересованість замовників, а й сприяють поглибленню
спеціалізації оптових посередників, підвищенню їх ролі на ринках товарів і
послуг.
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2. ВИДИ ПОСЕРЕДНИКІВ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ
Оскільки

логістичні

посередники,

крім

надання

транспортно-

експедиційних послуг, також впливають на господарські зв’язки між
виробниками і споживачами, здійснюючи закупівлі й розподіл продукції, до
них можна віднести посередників у каналах розподілу. Завдяки їм
відбувається рух матеріального потоку від виробника до споживача, тобто
кожний комерційний посередник, крім функцій, пов’язаних з комерцією,
виконує дуже важливі логістичні функції. Розглядаючи посередників, котрі
діють у каналах розподілу, а також тих, котрі самостійно займаються
оптовою чи роздрібною торгівлею, можна говорити про логістику торгівлі.
Як уже зазначалося, процес товароруху неможливий без оптовопосередницьких фірм з логістичним підходом до своєї діяльності (при
організації транспортування, збереження, складування та ін.).
З точки зору логістики, посередницька діяльність цих підприємств
являє собою надання сукупних послуг контрагентам постачання для
забезпечення ефективного руху товарів з пункту їх виробництва до пунктів
споживання, виходячи з потреби у них. Оскільки між процесами
виробництва і споживання виникає необхідність у таких процесах, як
пакування, маркування, комплектування, навантаження, розвантаження,
транспортування, перевалка, складування або підготовка до виробничого
споживання, економічна цілеспрямована торговельна логістика не викликає
сумніву. Для забезпечення безперервності виробництва синхронний рух
потоку і координація за місцем, часом і структурою надходження від
виробника продукції, з потребами в ній, мають бути чітко організовані.
Управління може здійснюватись учасниками виробництва з дорученням
частини цих операцій посереднику, котрий буде виконувати логістичні
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функції. Логістичні функції залежать від завдань і структури торговельнопосередницьких організацій. Ці завдання пов’язані із:
1) значними відмінностями інтересів клієнтів за номенклатурою і
обсягом продукції, що споживається;
2) різним географічним розташуванням підприємств;
3) індивідуалізацією чи спеціалізацією окремих замовлень;
4) збільшенням потреби в додаткових послугах.
Оптовий посередник може спеціалізуватися на торгівлі окремими
видами продукції, що спрощує логістичні процеси. Використання оптових
посередників з урахуванням основних логістичних принципів дозволяє
зменшити розмір замовлення, скоротити час його виконання, збільшити
кількість споживачів, скоротити шлях продукції до споживача. Класифікація
посередників подана на рис. 40.

Рис. Схема видів логістики посередників
Основними логістичними функціями торговельних посередників є:


вивчення товарних ринків, а також ринків посередницьких послуг;



організація господарських зв’язків між виробниками і споживачами

продукції;


організація закупівлі і доставки продукції на склади посередницьких

організацій;


складування, збереження продукції;



сортування,

доукомплектування

товару

відповідно

до

вимог
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споживача;


транспортно-експедиційне обслуговування клієнтів;



надання консалтингових та інформаційних послуг клієнтам;



вивчення

можливостей

використання

логістичних методів для

раціоналізації матеріальних, інформаційних та грошових потоків;


допродажне і післяпродажне обслуговування споживачів.

Японські дослідники вважають, що оптові посередники виконують дві
основні функції — функцію торговельного оберту (тобто поєднують
вивчення попиту і пропозиції) і функції матеріального оберту. Остання
включає діяльність торговельних посередників, пов’язану з перевезенням
сировини

і

матеріалів,

розвантаженням,

пакуванням,

збереженням,

регулюванням запасів. Як уже було зазначено, ця функція є логістичною.
Структурні ланки виробників і постачальників зі збуту і матеріальнотехнічного постачання належать до структурних елементів зовнішнього
середовища в товарорусі по відношенню до торговельних посередників. Це
означає, що формування економічних відносин з ними базується на
використанні методології як маркетингу, так і логістики. Отже, до
товаропровідної мережі висувають такі вимоги:


відмова від шаблонів і використання індивідуального підходу до

кожного клієнта;


скорочення

чисельності

посередників

і

створення

крупних

посередницьких фірм, котрі виконували б комплекс логістичних операцій.
Широко відомі у світовому бізнесі великі транспортно-експедиційні і
логістичні

фірми:

«ASG AB»

і

«Bilspedition»

(Швеція),

«Ryder»,

«Federal Express», «Leasnay», «American Express» (США), «TNT» (Данія,
Голландія), «Welchelt» (Німеччина), «Sped-Bertraud Faure», «Carlberson»
(Франція), котрі мають великі вантажні термінали і термінальні комплекси,
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виконують інтеграцію переважної частки логістичних активностей у
фізичному розподілі, ефективно обслуговують потреби збуту сотень
виробників.
Фірми, котрі здійснюють комплексне обслуговування виробників або
власників

продукції

на

заході,

називають

логістичними

фірмами,

або компаніями фізичного розподілу (КФР).
Особливістю діяльності КФР є те, що вони звичайно обслуговують або
визначену територію (зону, регіон, область та ін.), або транспортні коридори
(наприклад, у термінальних перевезеннях), або визначену групу клієнтів.
КФР, як правило, зацікавлені у транспортуванні, так і в інших операціях
фізичного розподілу впродовж можливо більшої частки логістичних каналів
фірм-виробників (власників) товарів. Вони можуть працювати з декількома
видами товарів або товарних складів. Виступаючи як менеджери, вони
вирішують питання розподілу, пакування і передпродажного сервісу.
Всі суто логістичні, або виконуючі логістичні операції фірми
посередника

прагнуть

захопити

якомога

більший

контроль

над

матеріальними потоками, забезпечивши собі за рахунок цього максимальний
прибуток. Це може виявлятись у контролі всієї дистриб’юційної сітки за
окремим видом продукції або захопленні ринку транспортних послуг з руху
визначеної номенклатури вантажів у територіальній зоні. При цьому вони не
прагнуть бути власниками товарів і приймають на себе тільки частку
фінансового ризику, пов’язаного з рухом, збереженням і обробкою товарів
дистриб’юційного каналу.
Для того щоб зберегти контроль над потоками товарів і захистити свій
прибуток, виробник має враховувати витрати і фінансовий ризик, фіксувати
ціну на кожному етапі товароруху. Контракт на транспортування і фізичний
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розподіл має бути укладено тільки після визначення остаточної ціни
продажу і встановлення відповідної розцінки на кожному етапі товароруху.
Для логістичних посередників, котрі працюють у каналах розподілу,
важливе значення має узгодження дій, пов’язаних з вивченням центру
тяжіння в дистриб’юції. В цьому разі головним є рівень якості сервісу,
котрий завжди має дотримуватись у фізичному розподілі.
Як відзначають окремі вчені-економісти, коли продукт досягає кінцевої
точки в ланцюзі внутрішньовиробничої логістики, тобто є придатним для
фізичного розподілу в дистриб’юційній сітці і кінцевого споживання, він
буде проходити крізь так звані центри консолідації. Вважається, що в цих
центрах товари групуються або розподіляються на частки, або в них
виконуються операції з групування або розподілу.

Рис. Схема класифікації оптових посередників
Як правило, великі незалежні оптовики купують точний обсяг товару,
котрий консолідують на своїх базах і складах, зберігаючи, здійснюючи
вантажопереробку, доукомплектування, сортування для продажу, а також
виконують

кредитно-фінансові

операції,

страхування

ризиків,

передпродажний і післяпродажний сервіс. Така фірма є переважно джерелом
поповнення торговельних запасів для товарів масового попиту.
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Промислові дистриб’ютори, дилери різняться за товарними групами і
сервісом, що його вони надають, в основному для промислових споживачів.
Як

правило,

промислові

дистриб’ютори

підприємствами, здійснюючи для них

працюють

з

визначеними

закупівлю асортованих

груп

компонентів, деталей, зіркових одиниць. Індустріальні дистриб’ютори
спеціалізуються на сервісних послугах для вузького промислового сегменту
ринку. Оптовик з граничними посередницькими функціями рідко приймає
на себе функцію фізичного володіння товаром, закупівля здійснюється під
майбутні замовлення. Він, як правило, самостійно доставляє продукцію
споживачам (вагонами, суднами). Знайшовши покупця, оптовик передає
йому право власності і відповідальність за комерційні ризики. Оптовий
посередник з граничними функціями працює за готівковим розрахунком з
прямою доставкою товарів.
Як зазначалося, операції фізичного розподілу виконують структурні
підрозділи
перевезення,

збуту

підприємців.

експедирування,

У

дистриб’юції

складування,

об’єднуються

збереження

для

вантажу,

вантажопереробки та ін. Тобто при кожній передачі вантажу буде
здійснюватись або групування товару для зниження витрат на збереження,
вантажно-розвантажувальні роботи і перевезення, або роздрібнення товару,
щоб отримана одиниця виміру продукту в кінці логістичного ланцюжка була
придатна для споживання. Головним у логістиці при дистриб’юції є
транспортування як можна далі і частіше значних виробничих або
транспортних одиниць. Для цього необхідно консолідувати можливу
продукцію матеріального потоку, котра прямує до кінцевої точки цього
ланцюжка. Такою консолідацією можна вважати транспортні термінали. У
цій логістичній мережі зовнішньої або інтегрованої логістичної системи слід
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забезпечити зв’язок і безперервність матеріального потоку незалежно від
одиниць виміру продукту або транспортних одиниць, котрі переміщають.
Транспортні одиниці, що беруть участь у перевезеннях, у західній
літературі з логістики мають назву обліково-договірних одиниць (ОДО). Їх
розмір узгоджується між учасниками дистриб’юційного каналу, тобто
встановлюється їх висота, ширина, довжина, вага, кліматична стійкість, вага
тари та ін. Усі показники необхідно постійно узгоджувати в логістичних
каналах товароруху. Найбільш оптимальним є розробка стандартів на ОДО,
котрі розробляють при проектуванні товару, виходячи з його відповідності
технічним характеристикам транспортних засобів.
Іншим важливим моментом у логістиці є процес контейнеризації і
пакетизації. Стандартизація контейнерів з вантажомісткості згідно з ISO
призвела до появи нової ОДО продукції. Контейнер перетворився на
стандарт, котрий потрібно інтегрувати на всі види транспорту. Завдання
фізичного розподілу мають бути орієнтовані на ті цілі, котрі оптимізує
результат інтегрованої логістики. В цьому плані сучасні тенденції фізичного
розподілу пов’язані з концепцією контейнеризації. У країнах Європейської
співдружності

розроблені

програми,

що

передбачають

створення

міжнаціональних логістичних центрів перевезень на основі використання
контейнерів у змішаних перевезеннях. В сучасних умовах актуальним є
використання

контейнерів

макрологістичних
міжнаціональних),

систем
які

у

процесах

фізичного

(регіональних,

потребують

використання

розподілу

республіканських,
декількох

видів

транспорту. Однак і для мікрологістичних систем майбутнє належить
фізичному розподілу контейнеризації.
Для дистриб’юційних мереж є важливим знаходження оптимального
місця

розміщення

центрів

обробки

вантажів,

котрі

змогли

б

70

використовувати автоматизоване обладнання як для пакетних, так і для
конкретних перевезень. Якщо виробничі центри працюють без складів, між
ними

і

дистриб’юційною

платформою

необхідний

контейнер.

Дистриб’юційні платформи в цьому разі утримують високомеханізоване
обладнання для обробки багатомасштабних запасів.
При обробці пакетів і палетів може бути створений складський
консолідований центр, працюючий з різними типами виробників і
вантажоотримувачів.
У будь-якому разі створюють сортувальну лінію з обладнанням, що дає
змогу завантажувати пакети і палети в контейнери.
Найбільш оптимальним буде той варіант, коли увесь логістичний
ланцюжок побудований таким чином, щоб виконувати обробку і збереження
вантажів на рівні ОДО (обліково-договірних одиниць).
Слід пам’ятати, що для задоволення потреб споживачів, посередники з
дистриб’юційної мережі повинні вирішити питання пов’язане з розробкою
цієї мережі, оскільки час перевезень превалює над пройденою відстанню, а
надійність і якість — над швидкістю транспортування. Вантажні одиниці
розглядаються з точки зору перевезень різними видами транспорту, тобто
використання їх максимальної місткості.
За всіх умов більш ефективними будуть перевезення, котрі дають змогу
транспортувати велику кількість вантажу за рахунок мінімальної кількості
рухомого складу.
Логістичний склад має бути розташований якомога наближеним до
споживачів при фізичному розподілі під час транспортування і якнайближче
до виробника при сортуванні, комплектуванні, пакуванні готової продукції.
Крім посередників, котрі виступають у дистриб’юційних каналах
логістичним посередником, є транспортно-експедиційна або експедиторська
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фірма, котра надає експедиційні послуги. Згідно з угодою транспортноекспедиційна фірма може здійснити перевезення вантажу транспортом і за
маршрутом, що їх обрав експедитор, або клієнт. Експедитор від власного
імені або від імені клієнта зобов’язаний укласти угоду перевезення вантажу,
забезпечити відправку і отримати угоду на перевезення вантажу, виконавши
інші зобов’язання з перевезень. Допоміжними послугами, надаваними
експедитором клієнту, як правило, є:


отримання документів для експортно-імпортних вантажів;



виконання різних митних операцій;



вантажно-розвантажувальні роботи;



сплата митних зборів;



перевірка кількості і якості вантажу;



збереження, сортування, комплектування;



інформаційні послуги.

За рубежем великі транспортно-експедиційні фірми, виконуючи значну
кількість різних видів логістичних послуг, прагнуть захопити якомога
більшу кількість або протяжність логістичних каналів виробників, інтегрує
логістичні послуги в територіальній зоні або за ознакою продуктової
орієнтації. Як показує досвід США, до 70 % підприємств передають функції
з виконання розрахунків транспортно-експедиційним фірмам. Цей вибір
сприяє найбільш вигідній договірній доставці. Узгодження з перевізником
застосованих

тарифів

виконується

для

22 %

клієнтів.

Створення

інформаційних систем для збереження і обробки логістичних даних
виконується для 13;%, а організація електронного обліку даними між
партнерами

—

для

12 %

підприємств.

Перелік

послуг

постійно

розширюється як за обсягом так і за якістю. Окремі фірми, котрі є
власниками великих вантажних терміналів, здійснюють довгострокове
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складське збереження вантажів виробників, а іноді викупають продукцію,
виконуючи

функції

великих

оптових

торговельних

посередників.

Інтегруючи логістичні послуги, пов’язані з транспортуванням, збереженням,
складуванням, вантажопереробкою і продажем продукції, транспортноекспедиційні фірми, по суті, перетворюються у логістичні фірми.
Забезпечуючи стійкі ринки збуту послуг, довгостроковий прибуток, а також
скорочуючи логістичні витрати виробників продукції поліпшує якість
логістичного сервісу.
Транспортно-експедиційні фірми за кордоном пропонують своїм
клієнтам такі логістичні послуги:


розробка і управління логістичними ланцюжками;



різні види складських приміщень і послуг з укомплектування,

сортування, вантажопереробки;


надання допродажного і післяпродажного сервісу;



контроль і поповнення виробничих запасів;



надання послуг із закупівлі товарів і матеріально-технічному

забезпеченню;


ремонт обладнання і транспортних засобів;



заміна неякісних товарів на якісні.

Безумовно, головним у роботі логістичних фірм є якість сервісних
послуг. Транспортно-експедиційне обслуговування клієнтів здійснюється в
основному для

дрібнопартійних, тарно-штучних

вантажів, а також

контейнерів і пакетів. Крупногабаритні промислові, будівельні вантажі,
сировинні матеріали доставляють, як правило, за прямими угодами
вантажовласника з перевізником.
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3. ТРАНСПОРТНІ ТЕРМІНАЛИ ЯК ВИД ЛОГІСТИЧНИХ
ПОСЕРЕДНИКІВ
В останні роки логістичні фірми-посередники почали створювати
транспортні термінали, тобто з’явились так звані логістичні термінали, з
якими взаємодіють промислові підприємства і транспортні фірми.
Термінальні

підприємства є

самостійним

господарчим суб’єктом,

створеним для надання складських і транспортно-експедиційних послуг з
метою задоволення громадських потреб у них. Термінали можна створювати
на державній муніципальній і змішаній формовласності. Спільні термінали
утворюють за участі іноземних юридичних осіб. В розвитку термінального
господарства зацікавлені закордонні фірми, зокрема, при виконанні
транзитних перевезень через територію України і забезпеченні необхідним
транспортно-складським устаткуванням.
Основні завдання терміналів полягають у забезпеченні координації
транспортного процесу, вантажопереробки і складування на короткий час
при передачі вантажів з магістрально-транспортного, автотранспортного,
підвозу-розвозу вантажів та інших перевезень. Діяльність терміналів
заснована на договірних умовах. Свої послуги вони реалізують за
договірними цінами і тарифами. Послуги, котрі надають працівники
терміналів,

крім

транспортно-складських,

дуже

різноманітні

і

не

поступаються послугам, котрі надають логістичні посередницькі організації
інших видів:


узгодження часу прибуття і відправки вантажів при перевалці з одного

виду транспорту на інші;


митні, вантажні операції;



прийняття вантажу на відповідальне збереження;
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підсортування, підкомплектування, укрупнення і розукрупнення

партій вантажу;


переадресування вантажів, тарно-пакувальні операції;



оформлення документів;



різні види експедиційних і транспортних послуг;



інформаційні послуги, в тому числі і місце знаходження вантажу.

Всі ці операції можуть виконуватись комплексно або частково, залежно
від спеціалізації терміналів.
Термінали

розподіляються

на

універсальні,

спеціалізовані

з

урахуванням характеру послуг, що надаються, вони можуть виконувати
операції з вантажопереробки, складування, транспортно-експедиційного
обслуговування та інші.
Залежно від району і масштабів діяльності, характеру територіальних
зон обслуговування і спеціалізації, зважаючи на види вантажу, можуть
функціонувати міжрегіональні, регіональні, місцеві і міжнародні термінали.
Міжрегіональні термінали забезпечують роботу великих транспортних
вузлів, регіонів, підприємств, котрі мають поширені господарчі зв’язки.
Регіональні термінали обслуговують транспортні вузли і підприємства,
регіонального і місцевого значення. Міжнародні термінали пов’язані з
обслуговуванням міждержавних господарчих і транспортних зв’язків.
Класифікацію терміналів можна побачити на схемі.

Рис. Види терміналів
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Універсальні термінали являють собою групу складських комплексів з
дистриб’юційним центром. Функцією цих терміналів є збір, завіз, розвіз,
вантажопереробка в основному дрібних відправлень, збереження вантажу та
інші логістичні послуги. Універсальні термінали можуть мати спеціалізовані
складські приміщення і обладнання для вантажопереробки вантажів великої
ваги, динамічних, вантажів, що швидко псуються, а також контейнерні
площадки. Як правило, ці термінали мають власні залізничні під’їзні колії.
Основними операціями універсальних терміналів є:


вивчення ринку транспортно-експедиційних послуг;



оформлення угод з клієнтами і обробка замовлень;



складування, збереження, комплектування вантажів;



організація доставки вантажів;



надання інформаційних послуг;



надання послуг в оформленні документів і розрахунках з перевезень;



митні послуги.

Спеціалізовані термінали виконують операції з надання різних видів
послуг для визначеного виду вантажів. Через спеціалізацію терміналів
можна краще враховувати вимоги клієнтів з перевезення, збереження і
переробки вантажів, підвищити ефективність логістичного управління і
якість сервісу, знизити логістичні витрати.
При міжнародних перевезеннях на термінали завозять вантажі, котрі
потребують виконання митних формальностей, угруповання, збереження.
Необхідність виконання тих чи інших операцій визначається видом вантажу,
розміром відправки, відстанню перевезень, часом вантажопереробки та ін.
Для більш ефективного сортування, комплектування необхідне обладнання
терміналу автоматизованою технікою.
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При перевезенні між терміналами можуть бути використані різні види
транспорту.

Перевозячи

вантаж

автомобільним

транспортом,

використовують автопоїзди великої ваги, котрі працюють по регулярних
лініях за встановленим розкладом. Завантаження терміналів здійснюється,
як правило, у нічний час, а рух автопоїздів виконується вночі, щоб зранку
можна було прибути до пункту призначений під розвантаження. Якість
термінальних перевезень характеризується високою швидкістю доставки
вантажів і ефективним використанням транспортних засобів.
Технологічно процес термінального транспортування складається із
завезення

вантажу

на

термінал

і

розвезення

його

з

терміналу,

вантажопереробки на термінали, перевезення вантажів між терміналами
призначення і відправлення.
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4. ШЛЯХИ ОБ’ЄДНАННЯ ПОСЕРЕДНИКІВ
Оптово-торговельні

і

логістичні

посередники,

орієнтуючись

на

транспортно-експедиційне обслуговування і наближаючись за функціями до
транспортних терміналів, у перспективі можуть використовувати власну
матеріально-технічну базу для розвитку терміналів, тим більше, що самі
термінали зацікавлені у кооперації з іншими учасниками процесу
товароруху.
Діяльність терміналів можлива через входження їх у добровільні
об’єднання

(господарчі

організаціями —

асоціації,

оптовими

концерни)

посередниками,

з

котрі

підприємствами
мають

і

складські

потужності.
Принципами діяльності таких структур мають бути добровільність,
спільність економічних інтересів, свобода вибору організаційної форми
інтегрованої структури, рівні права всіх учасників спільної діяльності і
взаємовигідність співпраці, договірна основа організації стосунків між
учасниками і структури в цілому.
Підприємства, котрі входять до складу цих структур, зберігають свою
самостійність і права юридичних осіб. Їх діяльність ґрунтується на основі
самостійно розроблюваних планів і програм спільної діяльності. Вони
можуть створювати фірми, центри, виробництво, котрі діятимуть згідно з
уставом затвердженим керівними органами інтегрованої структури.
Інтегрована структура виконує свої логістичні функції у межах
добровільно делегованих їй повноважень і діє в інтересах терміналів, що
входять до її складу, і посередницьких підприємств. Вона може від свого
імені укладати угоди, користуватись банківськими кредитами, виконувати
експортно-імпортні

операції,

створювати

спільні

підприємства,
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представляти інтереси структури в цілому і її учасників стосовно інших
підприємств і організацій.
Вищим органом управління інтегрованої структури є загальні збори
уповноважених

представників

підприємств-учасників.

Інтегровані

структури формуються залежно від масштабів діяльності і можливостей
використання складських потужностей посередницьких організацій.
Для великих складських комплектів найбільш характерне об’єднання їх
з

міжрегіональними

терміналами

у

формі

концернів.

Для

інших

посередницьких складських підприємств раціональним є об’єднання з
регіональними терміналами у формі асоціацій. Можливе входження до
таких асоціацій вищевказаних підприємств на правах орендодавців не
повністю використаних, найменш завантажених складських потужностей, а
терміналів — як орендованих.
Концерн може створюватися як міжгалузеве об’єднання підприємств зі
спільною діяльністю, складські підприємства і транспортні термінали на
основі добровільної централізації окремих функцій. Підприємства, котрі
входять у концерни, мають можливість створювати господарчі асоціації з
іншими підприємствами без узгодження з керівними органами концерну.
Господарчі асоціації можуть бути створені як об’єднання складських
підприємств і терміналів для спільного виконання однієї або декількох
виробничо-господарських функцій на основі об’єднання учасниками частки
своїх фінансових і матеріальних ресурсів для координації діяльності і
розвитку кооперації. Участь в асоціації не впливає на відомчу належність її
підприємств і не обмежує їх прав до входу до інших асоціацій або інших
форм об’єднань.
Асоціація може встановлювати порядок надання взаємних послуг своїх
підприємств, а також порядок спільних послуг клієнтам підприємств—

79

учасників асоціації. Деколи асоціація за спільним рішенням учасників може
компенсувати підвищені витрати або збитки підприємств, котрі входять до її
складу.
У межах функціонування асоціацій і незалежно від способу створення
передбачається

використання

орендної

і

лізингової

форм

у

взаємовідношеннях транспортних терміналів і складських підприємств,
посередницьких організацій. В цьому разі складські підприємства надають
терміналам в оренду або на засадах лізингу частку належних їм складських
потужностей, а термінали використовують їх на основі угоди на оренду або
контракту

зі

складськими

підприємствами,

або

відповідними

посередницькими організаціями. Термінал—орендатор може повністю або
частково

викупити

орендоване

майно.

Умови

і

порядок

викупу

визначаються угодою оренди.
Досвід господарської практики за кордоном дає привід вважати, що
об’єднання посередницьких організацій з транспортними терміналами
можливе і доцільне у складі акціонерних товариств.
З

розвитком

інтегрованих

структур

найбільші

підприємства-

посередники будуть опановувати термінальні технології. За однією з них
клієнти доставляють вантаж на склад, персонал якого сортує вантаж згідно з
транспортними засобами. За іншою схемою, котра має назву «навантаження
з площадки», клієнти самі сортирують свій вантаж, доставляють його за
допомогою персоналу складу до залізничних вагонів або контейнерів з
указаною адресою доставки. Така схема найчастіше використовується при
недостатній ємності складів. Однак вона може бути раціональною тільки
тоді, коли клієнти погоджуються самостійно виконати значний обсяг
сортування. Між двома названими схемами роботи терміналів існує значна
різниця в якості сервісу і в обсязі витрат. За першою схемою якість сервісу
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— найвища, але і витрати найбільші, оскільки сортування є трудомістким
процесом.
Можливі й інші варіанти сервісу і витрат, адже, рухомий склад, що
прямує у визначений район, розміщується у сортувальних межах. Ця схема
забезпечує скорочення числа навантажень для клієнта. При перевантаженні
з місцевого транспорту на міжнародний і навпаки використовуються
автомобілі

зі

змінними

контейнерами.

Такий

метод

може

використовуватися, коли виникає необхідність перевантаження незначного
вантажу в процесі руху. Це дає змогу скоротити витрати і в той же час
забезпечити хороший сервіс.
Якщо

посередницькі

підприємства

орієнтовані

на

термінальні

технології, вони мають ураховувати характерні елементи діяльності
терміналів. Основним є те, що термінальні технології потребують зручних
механічних пристроїв для завантаження і розвантаження транспортних
засобів, сортування і складування вантажів у визначених місцях, а також для
транспортування у межах терміналу. На деякі термінали прибувають
змішані вантажі і потребують сортування перед подальшим рухом. Отже,
однією з передумов успішної праці терміналів є наявність достатніх площ і
обладнання, здатних забезпечити на сучасному технологічному рівні
функціонування терміналів. Крім цього, велике значення в технології роботи
терміналів має наявність контейнерних площадок, котрі становлять
комплекс пристроїв, споруд і обладнання, необхідний для встановлення,
підбору, сортування контейнерів за напрямами відправлень і збереження
контейнерів, механізмів для навантаження і розвантаження контейнерів.
Термінали, як правило, в значній кількості оснащені вантажопідйомними
засобами. При станціях, відкритих для приймання і відправлення
контейнерів великої ваги, використовують крани, які дають змогу змінювати
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ширину контейнерної площадки. Вони дають змогу виконувати пряме
перевантаження прибуваючих контейнерів з платформ-контейнеревозів на
автотранспорт або розвантаження на площадку і навантаження з площадки
на автотранспорт. Площа контейнерної площадки розмічена таким чином,
щоб можна було вести планомірний облік контейнерних місць, що дає змогу
швидко знаходити контейнер, необхідний для продовження вантажних
операцій.

При

навантажуванні

можливий

прямий

варіант,

коли

навантаження виконується безпосередньо з автомобіля на платформу
контейнеровоза і навпаки, без використання контейнерної площадки.
Термінали і склади посередників мають бути пристосовані для прогресивних
методів обробки вантажів, забезпечуючи економічність і підвищення якості
обслуговування виробничих і торговельних підприємств, необхідна також
узгодженість технології їх стосунків з відправниками та отримувачами.
Робота терміналів і посередників узгоджена з відправниками в плані
навантаження та черговості відправлення вантажів.
Це сприяє виконанню прямого транспортування від одного відправника
до декількох отримувачів. Важливою є співпраця з отримувачами, котрі
мають значну кількість постачальників.
Необхідна взаємодія посередників і представників їх клієнтів для
ефективного термінального обслуговування.
Створення інтегрованих структур дає змогу подальшого розвитку
транспортно-експедиційних центрів, або транспортно-вантажних центрів.
Під останнім слід розуміти великий регіональний комплекс інженернотехнічних споруд з доставки вантажів і надання вантажовідправником і
вантажоотримувачем

транспортно-експедиційних

послуг.

Він

може

забезпечити взаємодію різних видів транспорту на основі управління
сукупністю вантажно-розвантажувальних, підвозно-розвізних, складських,
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перевалювальних робіт і транспортування вантажів на території регіона. Він
може охоплювати не тільки складські приміщення, котрі знаходяться у
віданні терміналу, а й залучених ним для використання складів
посередницьких організацій, а також матеріальні склади промислових
підприємств.
В них виконуються приблизно такі самі операції, як і в терміналах,
тобто сортування, пакування, складування, збереження, пакетування,
контейнеризація, постачання і транспортування вантажів. Однак такі центри
більш потужні, характеризуються конкретною зоною економічних інтересів,
товаропотоків, потоків інформації, потоків транспортування, пов’язані з
великою кількістю товаровиробників.
Такі центри раціонально створювати в пунктах накопичення вантажів, а
також при змішаних перевезеннях на залізнично-водному транспорті. Їх
розвитку сприяє наявність у регіоні розвинутої товаропровідної мережі
торгівлі і матеріально-технічного забезпечення.
Основними функціями транспортно-вантажних центрів слід вважати
концентрацію вантажопотоків, розвезення і збирання вантажів, забезпечення
стику між місцевими сполученнями і сполученнями на дальній відстані,
розміщення вантажопотоків на екологічно благополучних видах транспорту,
а також створення умов для найкращого обслуговування у сфері
матеріально-технічного забезпечення і торгівлі. Для цього потрібно
прискорення і підвищення якості виконання замовлень з перевезення
вантажів, оптимізація використання транспортних засобів, удосконалення
інформаційних

потоків

при

управлінні

вантажними

перевезеннями,

використання спільних банків даних в логістичних ланцюжках партнерів,
що забезпечить їм переваги при логістично створених вантажних
перевезеннях. Як видно, існують різні види посередницьких організацій,
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котрі

надають

логістичні

послуги,

пов’язані

з

транспортуванням,

експедируванням, складуванням та ін. Система логістичних посередників
постійно розвивається під впливом вимог ринкової кон’юнктури і в
інтересах більш ефективного обслуговування ринку і функціонування його
посередників. Характерною рисою є збільшення кількості і різновидів
посередницьких організацій, поєднання ними різних функцій універсалізації
та спеціалізації.
Торговельно-посередницькі структури за кордоном об’єднують як
великі, так і дрібні підприємства, котрі спеціалізуються на окремих видах
послуг, а також окремих брокерів, агентів, комісіонерів, виконуючих
інформаційно-контактні

функції,

оперативні

доручення

замовників.

Універсальні і спеціалізовані по видах продукції посередницькі фірми
мають,

як

правило,

регіональні

відділення,

створюються

асоціації

посередників. Функціональною основою відносин промислових фірм і
посередницьких підприємств є комплекс послуг, що надається. Вони
розміщують замовлення на виробництво, беруть участь у рекламуванні
продукованого і плануванні виробництва промислових фірм структур у
забезпеченні постачальників і споживачів логістичними послугами зі
складської переробки продукції, уніфікації, пакуванню та ін.
До посередницьких організацій в логістичній системі США відносять:
внутрішні і міжнародні транспортні й експедиційні агентства; незалежних
агентів, брокерів; асоціації вантажовідправників і транспортних підприємств
між покупцем і продавцем продукції, призначених для транспортування.
Деякі вчені вважають, що тенденція до подальшого розвитку логістичних
посередників являє собою створення компаній об’єднаних посередників з
функціями, що розширюються.

84

З проявом цих тенденцій стикаються інтереси промислових компаній і
посередників. Розширення функцій посередників викликає побоювання
замовників щодо їх залежності від сторонніх організацій, скорочення сфери
власної господарчої діяльності і отримання прибутку. Тому окремі
промислові компанії створюють спеціалізовані дочірні фірми для виконання
логістичних посередницьких послуг.
Оптові бази і оптові контори промислових підприємств або фірм у
цілому виконують функції, притаманні незалежним посередникам. Однак
посередники

більш

наближені

до

споживача.

Крім

того,

торгові

підприємства виробників мають справу в основному з однорідними
товарами, в той час як посередники з різноманітними за характером.
Посередницькі організації мають суттєву перевагу порівняно з системою
торговельних структур промислових фірм.
Важливим моментом подальшого розвитку посередницьких структур є
розвиток інтеграційних форм їх функціонування, котрі виникають на
договірній або акціонерній основі, охоплюючи окремі або більшість послуг,
що надаються посередниками. Ці інтеграційні форми і методи отримали в
останні роки широкий розвиток і виявляються в контрактних зв’язках
промислових фірм з незалежними торговельними посередниками, в створені
асоціацій споживачів і виробників у господарчих зв’язках, у структуризації
горизонтальних зв’язків посередницьких організацій. Перспективним є
розвиток інтеграційних зв’язків споживачів і виробників на основі
створення промислових мереж, що дає змогу знизити витрати, вартість
обробки запасів і управлінські витрати. Все це можливо отримати за рахунок
спільної закупівельно-збутової діяльності.
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Безумовно, на організацію логістичної і оптово-торговельної діяльності
впливає

робота

державних

органів

управління.

Це

виявляється

у

використанні фінансово-кредитних важелів, у реалізації постанов і законів.
Для кращого освоєння ринку збуту як у межах країн, так і за їх
кордонами, створюються стратегічні господарські центри (США, Японія), а
також

центри

забезпечення

закупівлі

промислових

продукції,
фірм

з

координуючи
постачальниками

роботу

відділів

продукції,

виробляється. Всі вони також надають різні види логістичних послуг.

що
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5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ
ЛОГІСТИКИ
Для того щоб реалізувати свої можливості, посереднику в боротьбі за
клієнта необхідно провести відповідні маркетингові дослідження, а потім
створити свою організаційну структуру, котра відповідає концепції
логістики.
Для вирішення завдань необхідні макросегментація та прогноз, а також
проектування моделі логістичних процесів. При здійсненні макросегментації
потрібно згрупувати споживачів за характером і обсягом логістичних послуг
з обов’язковим урахуванням територіально-галузевих факторів. Дотримання
вимог концепції логістики і зосередження ресурсів посередників на
найбільш важливих напрямах логістичного сервісу обумовлює оптимізацію
не тільки зон сервісного обслуговування, а й торговельних зон.
При об’єднанні споживачів за торговельними зонами і зонами
обслуговування,

а

також

платоспроможністю,

визначаються

вимоги

споживачів до структури комплексу та інших факторів.
Наступним етапом є мікросегментація, коли розробляється тактика
відповідних

дій

на

ринку,

узгоджується

й

коректується

механізм

виробництва й реалізації логістичних послуг.
Порядок

комплексної

діяльності

з

формування

й регулювання

логістичного сервісу можна розглянути на схемі (рис. 43).
За кордоном використовують різні форми створення сервісних
логістичних організацій. В деяких країнах поширена форма організації
закупівель або розподілу, котра дає змогу постачальникам та споживачам
взаємодіяти у перевезеннях, користуванні складами або з іншими
логістичними посередниками. Відповідно до договірних умов транспортні
компанії, склади загального використання та інші учасники процесу
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надають замовнику узгоджений раніше комплекс логістичних послуг
(транспортування, експедиційне, інформаційне та інше обслуговування).
При цьому постачальник зобов’язується віддавати в повне розпорядження
замовника частину парку рухомого складу, складських приміщень, а також
відповідного персоналу (коли це необхідно) на попередньо узгоджений час і
за раніше узгодженою ціною. Строк такої угоди варіюється в межах від 2 до
5 років. За цим договором і створеною на його основі логістичною
підсистемою відповідальність за ефективну експлуатацію отриманих у
користування транспортних засобів, складських приміщень та інших
логістичних потужностей, а також трудових ресурсів лягає на замовника.

Рис.. Формування логістичного сервісу
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В Україні також створюються логістичні підсистеми сервісу. Це різні
посередницькі

фірми,

котрі

займаються

транспортно-експедиційним

обслуговуванням. Розвиток підсистем транспортно-експедиційного сервісу
базується на вираховуванні і координації інтересів відправника, перевізника
і отримувача через створення комплексних транспортно-експедиційних
систем, технологічну маршрутизацію руху вантажних потоків, при котрих
рухомий склад клієнтів транспорту використовується виходячи з правил
кооперації.
Так, в Україні створено Український державний центр транспортного
сервісу, котрий є структурним підрозділом «Укрзалізниці». У сферу його
діяльності входить організація перевезень вантажів у великовагових
контейнерах, експлуатування вантажу. Центр надає такі види послуг:
1) надання організаціям, фірмам, фізичним особам великовагових
контейнерів для перевезення на залізничному транспорті;
2) доставка контейнерів до дверей клієнтів автотранспортом з терміналу
УТС (Український центр транспортного сервісу «Лиски») по Києву і
Україні;
3) виконання

вантажно-розвантажувальних

робіт,

поєднаних

з

переробкою контейнерів інших вантажів;
4) взаєморозрахунки між відправниками вантажів і залізниць іншими
шляхами України, країн СНГ та Європи;
5) консультації з питань митного оформлення;
6) експедирування експортних і транзитних вантажів у контейнерах
усіма видами транспорту;
7) складування, збереження різних вантажів на відкритому митноліцензійному і критому складах;
8) реалізація і ремонт контейнерів;
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9) митне декларування і оформлення документів у митниці з
відправлення контейнерів на експорт або отримання імпорту;
10) страхування вантажів.
Українсько-австрійське спільне підприємство «Термінал-Етрансиліски»,
котрий співпрацює з Українським державним центром транспортного
сервісу, надає послуги з вантажно-розвантажувальних робіт, збереження
митного вантажу в режимі митного складу — до трьох років, зберігає
немитний вантаж, комплектує вантаж на замовлення клієнта, виконує
роботи із сортування, пакетування, доставки вантажу клієнту. На терміналі
також проводиться комп’ютерний облік руху товару за номенклатурою,
видача довідкової інформації. Підприємство відправляє вантажі залізницею,
автотранспортом, надаються послуги з доставки вантажів у Білорусь, Чехію,
Австрію,

Польщу.

Можна

отримати

послуги

митного

брокера

з

декларування товару, надання допомоги у розробці документації, необхідної
для митного оформлення та ін.
ОАО «KYIVZOVNISHTRANS» і фірма КТТ-інформ, розробляють
програмний комплекс «AutoSpedition». Цей комплекс вирішує питання
формування транспортного замовлення і відправлення його перевізнику,
формування

документа

«Інвойс»

і

відправлення

його

замовнику.

Аналізуються рейси за такими параметрами: дата завантаження, дата
розвантаження, дата отримання CMR, дата розрахунків за перевезення.
Документи

складаються

російською

та

англійською

мовами.

Комп’ютеризовані всі фінансові операції.
На українському ринку діють і інші фірми-посередники, як українські,
так і іноземні, котрі надають різні види послуг, пов’язаних з експедиційною
та транспортною роботою. В Україні була також створена Асоціація
міждержавних експедиторів України (АМЕУ) за ініціативою більше 100
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транспортно-експедиційних організацій. Вона є членом Міждержавної
федерації експедиторських асоціацій (FLATA).
Основною метою асоціації є координація зусиль експедиторів України
для вирішення проблем їх професійної діяльності. Її завдання полягає у
сприянні становленню експедиторської індустрії як нової галузі ринкової
економіки України, підвищення якості послуг, що надаються у сфері
перевезень і транспортно-експедиційного обслуговування, в залученні
додаткових обсягів перевезень через Україну. Увага приділяється захисту
українського ринку транспортно-експедиційних послуг від несумлінних
вітчизняних

та

іноземних

експедиторів,

організації

інформаційного

забезпечення з професійних питань, науково-методичному і правовому
забезпеченню транспортно-експедиційної діяльності. АМЕУ надає допомогу
в отриманні необхідної інформації.
На організацію посередницької логістики впливають і форми власності
підприємств комерційного посередництва.
Значне скорочення частки державної торгівлі у загальному обсязі
роздрібного товарообороту не є дивним, тому що найбільш радикальні зміни
форми власності у процесі приватизації відбувалися у сфері торгівлі і, в
першу чергу, у її роздрібній ланці. Цим же пояснюється зростання частки
приватної торгівлі, де істотну роль відігравала лібералізація торгівлі і
демократизація суспільно-політичного життя країни. Скорочення частки
змішаних форм власності в основному обумовлено різким падінням темпів
зростання кооперативної торгівлі, зокрема, системи споживчої кооперації.
Стійке зростання частки інших форм власності можна віднести на рахунок
неорганізованої торгівлі, обсяги продажу якої враховуються непрямим
чином.
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Зміна відносин власності на торговельних підприємствах з точки зору
торговельної логістики має як позитивні, так і негативні наслідки. З одного
боку, економічна самостійність господарюючих у сфері торгівлі суб’єктів
розв’язує їм руки у виборі каналів товароруху, розширює горизонт пошуку
оптимальних варіантів побудови логістичних ланцюжків. З іншого —
економічна автократія є перешкодою процесу узгодження інтересів усіх
учасників логістичної системи, що фактично підриває організаційноекономічну базу торговельної логістики. Встановлено, що потенційні
можливості логістичного підходу до організації торгівлі достатньо успішно
реалізуються за умов економічної та політичної стабільності суспільства.
За винятком технологічної структури, може скластися уява, що форми
організації торговельної логістики і форми організації торгівлі сходяться.
Ідентичність форм логістики і торгівлі зовсім не є очевидною тому що
специфіку форм організації торговельної логістики можна відшукати лише у
межах певних форм торгівлі. Більш суттєвою відмінність між торгівлею і
логістикою стає тоді, коли досліджуються логістичні операції торгівлі.
Принципова блок-схема організації торговельної логістики передбачає
таку послідовність логістичних операцій:
1) планування закупівель товарів для наступного перепродажу. Для
цього потрібно знати платоспроможний попит покупців і мати необхідні
ресурси для задоволення виявленого попиту;
2) вибір форм організації закупівель. Ефективність торговельної
логістики багато в чому залежить від наявності альтернатив у плануванні й
організації закупівель;
3) організація закупівель товарів для наступного перепродажу. Бажано
дотримуватись затвердженого плану й оптимальних форм організації
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закупівель, оперативно реагуючи на зміни зовнішнього і внутрішнього
середовища торговельної логістики;
4) вибір форм управління запасами. Можливі варіації політики
підприємства комерційного посередництва у галузі управління запасами.
Ефективною визнається така політика, за якою максимум надійності
поставок товарів споживачам забезпечується при наявності мінімуму
товарного запасу;
5) управління запасами товарів. Сукупність заходів з управління
товарними запасами передбачає підтримання їх на оптимальному рівні. Крім
того, дана логістична операція містить все, що пов’язано зі складською
переробкою товарів, аж до викладення їх на полиці магазинів чи на
спеціальні стенди;
6) вибір форм організації поставок. Головним напрямом діяльності
комерційних посередників є продаж (поставка) товарів споживачам.
Різноманітність способів продажу (поставок) дає змогу встановити
придатний для кожного покупця варіант, що буде вигідним і підприємству
комерційного посередництва;
7) планування і організація поставок товарів споживачам. План
поставок має бути збалансованим за ресурсами (фінансовими і трудовими),
за технологією товароруху, за контрагентами та іншими елементами;
8) вибір форм обслуговування споживачів. Торговельна логістика
набуває досконалих форм, коли передбачає не тільки закупівельну та
постачальницьку діяльність, а й максимально можливий комплекс послуг,
пов’язаних з фізичним переміщенням товарів і підготовкою їх до
споживання. При виборі форм обслуговування споживачів необхідно
керуватися принципом оптимальної достатності, суть якого полягає у тому,
що та чи інша послуга взаємовигідна як посереднику, так і покупцю;
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9) організація обслуговування споживачів. Після обрання послуги має
бути розроблена технологія її надання і створені необхідні організаційноекономічні передумови. За певних умов (наприклад, розширення сфери
комерційного посередництва) сама торгівля може бути доповненням
системи обслуговування, як це ми вже спостерігаємо на практиці, коли
підприємства

сфери

послуг

займаються

торговельно-посередницькою

діяльністю.
Основні принципові відмінності логістичної організації торгівлі від
традиційної — це потенційна можливість одержання ефекту інтеграції
зусиль всіх учасників процесу фізичного переміщення товарів у сфері
комерційного посередництва.
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6. ІНТЕГРОВАНА ТОРГОВЕЛЬНА ЛОГІСТИКА
Вдосконалення

якоїсь

однієї

логістичної

операції

у

системі

торговельної логістики рідко дає загальносистемний ефект. Часто потрібним
стає комплексний підхід до всіх елементів системи, що має вираз в
інтеграції логістичних зусиль.
Недоліки
поглиблюються

дрібнотоварної
через

організації

нерівномірне

торговельної

розповсюдження

логістики
торговельної

інфраструктури (за територією країни).
Потреба в інтеграції торговельної логістики регіонів з відносно більш
низькою інфраструктурою забезпеченості є більш нагальною, ніж у регіонах,
що мають порівняно більш розвинену торговельну інфраструктуру. За
рахунок інтеграції торговельної логістики регіону можна одержати ефект
кооперації логістичних зусиль, що дає змогу компенсувати недостатність
інфраструктурної забезпеченості.
Основними принципами логістичної інтеграції є:
1) координація всіх процесів товароруху, починаючи із закупівлі товарів
і закінчуючи поставкою їх споживачам (логістична координація);
2) інтеграція управління і контролю за матеріальними потоками
(управлінська інтеграція);
3) єдина технологія матеріального потоку, включаючи комплекс послуг,
що

надаються

клієнтам

торговельного

підприємства

(технологічна

інтеграція);
4) адаптація логістичних систем до змінюваних умов внутрішнього і
зовнішнього середовища торговельної логістики (адаптивна інтеграція);
5) раціональна організація усіх елементів торговельної логістики,
забезпечення їх узгодженості (організаційна інтеграція).
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Конкретні форми інтеграції торговельної логістики визначаються
найрізноманітнішими

факторами,

починаючи

від

технологічної

узгодженості основних ланок логістичного ланцюжка, і закінчуючи
економіко-правовими обмеженнями монополізації сфери торгівлі, що
встановлюються державою. Узагальнюючи теорію і практику торговельної
логістики, можна виявити найбільш загальні напрями її інтеграції (рис. 44).
Внутрішньофірмова інтеграція торговельної логістики (тобто інтеграція
логістики у межах торговельного підприємства) можлива за трьома
основними напрямами:
1) технологічна інтеграція, що має вираз у розробці єдиної технології
матеріального потоку торговельного підприємства;
2) функціональна інтеграція, що може бути представленою створенням
інтегрованої

системи

управління

матеріальними,

фінансовими

та

інформаційними потоками;
3) комплексна інтеграція, що являє собою синтез технологічної та
функціональної інтеграції.
Технологічна інтеграція розглядається як матеріальна основа всієї
внутрішньофірмової інтеграції торговельної логістики. Вона передбачає
техніко-технологічну

узгодженість

основних

логістичних

операцій

торговельного підприємства, що дає змогу забезпечити:


оптимальний режим завозу товарів;



своєчасне проведення кількісного і якісного приймання вантажів;



раціональне

використання

рухомого

складу

та

піднімально-

транспортного обладнання;


ефективну організацію праці транспортно-складських робітників;



чітку роботу транспорту з доставки товарів покупцям;



використання прогресивних видів тари і систем пакетування вантажів;
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зниження

втрат

від

технологічної

неузгодженості

логістичних

операцій;


підвищення якості обслуговування клієнтів фірми.

Рис.. Основні напрями інтеграції торговельної логістики
Найважливішими принципами технологічної інтеграції торговельної
логістики, на нашу думку, є уніфікація та стандартизація. Уніфікація
логістичних

операцій

взаємозамінюваності,

породжує
що

підвищує

ефект

взаємодоповнюваності

рівень

надійності

та

логістичних

ланцюжків. Стандартизація логістичних операцій передбачає, в першу
чергу, стандартизацію основних технологічних процесів матеріального
потоку (рис. 45).
Стандарти закупівель містять як стандартизовані технології закупівель
товарів торговельними підприємствами, так і кількісне й якісне приймання
вантажів. Стандарти зберігання містять як практично усі технології обробки
вантажів на внутрішньому рівні торговельного підприємства, так і
підготовку товарів до відпуску покупцям. Стандарти поставок визначають
як порядок відпуску (доставки) товарів покупцям, так і забезпечення заміни
(повернення)

недоброякісних

товарів.

Стандарти

обслуговування

охоплюють достатньо широкий спектр стандартів на ті логістичні операції,
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що пов’язані з допродажним та післяпродажним обслуговуванням клієнтів
торговельного підприємства.

Рис. Основні технологічні стандарти торговельної логістики
Функціональна інтеграція торговельної логістики ґрунтується на
об’єднанні зусиль різноманітних підрозділів торговельного підприємства в
управлінні матеріальними потоками. Це досягається за рахунок знання та
ефективного використання логістичних принципів керівництвом фірми.
Великим підприємствам комерційного посередництва можна рекомендувати
створення спеціалізованої служби управління матеріальним потоком.
Статус керуючого матеріальним потоком фірми має бути достатньо
високим, щоб успішно розв’язувати конфлікти неузгодженості процесів
різноманітних підрозділів торговельного підприємства, пов’язаних з
організацією матеріального потоку. Очевидно, що безпосередньо в його
підпорядкуванні має бути транспортно-складська служба, яка забезпечувала
б фізичний рух матеріального потоку. Що стосується служб закупівель і
продажу, то їх бажано було б інтегрувати у межах торговельної логістики на
функціональній основі, тобто зберігаючи їх адміністративну незалежність
від керуючого матеріальним потоком, але забезпечуючи безумовне
виконання ними логістичних операцій.
Не має сумніву, що найпродуктивнішою формою внутрішньофірмової
інтеграції торговельної логістики є комплексна інтеграція, основа якої —
синтез технологічної та функціональної інтеграції. Частіше за все вона
реалізується у вітчизняній торговельній практиці інтуїтивно, але було б
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краще, якщо б керівники торговельних підприємств підходили до неї
свідомо, активно використовуючи у своїй роботі основні принципи
логістики.
Внутрішньофірмова

інтеграція дає

змогу

керувати

матеріальним

потоком торговельного підприємства, але кардинально не впливає на
фактори зовнішнього середовища. Для уникання втрат неузгодженості
основних елементів систем торговельної логістики необхідно доповнити
внутрішньофірмову інтеграцію внутрішньогалузевою та міжгалузевою
логістичною інтеграцією. Значний логістичний потенціал закладений у
внутрішньогалузевій інтеграції торговельної логістики. Розглядаємо три
можливих напрями:
1) горизонтальна

інтеграція,

базується

на

узгодженні

інтересів

торговельних підприємств-конкурентів;
2) вертикальна інтеграція, що передбачає поєднання логістичних зусиль
представників різних підгалузей галузі «торгівля», що розуміють у
широкому сенсі цього слова (включаючи підприємства, що спеціалізуються
на комерційному посередництві);
3) комбінована інтеграція, що сполучає вигоди двох попередніх форм
внутрішньогалузевої інтеграції.
За

умов

горизонтальної

інтеграції

торговельне

підприємство

намагається одержати у володіння чи поставити під контроль інші
торговельні

підприємства-конкуренти.

Можливі

поглинання

підприємств-конкурентів,

починаючи

різноманітні
зі

форми

скуповування

підприємств цілком і завершуючи банкрутством конкурентів. Ще більш
різноманітними є форми контролю за діяльністю підприємств-конкурентів,
включаючи

різноманітні

види

об’єднань

(асоціацій),

придбання

контрольного пакету акцій тощо. У всіх випадках необхідно враховувати
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економічні та правові межі горизонтальної інтеграції з підприємствамиконкурентами, а правові межі — діючим антимонопольним законодавством.
Вертикальна
об’єднанні

інтеграція

логістичних

у

торговельній

зусиль

логістиці

незалежних,

але

будується

на

взаємопов’язаних

торговельних підприємств. Найбільш тісний взаємозв’язок спостерігається
між оптовою та роздрібною ланками торговельної логістики. Якщо уявити
логістичний ланцюжок, що складається тільки з внутрішньогалузевих ланок,
у загальному вигляді можна одержати таку систему (рис. 46).

Рис. Принципова модель вертикальної інтеграції торговельної логістики
У даній системі підприємство комерційного посередництва може
виконувати різноманітні торговельні функції, у тому числі й такі, як збут
готової продукції товаровиробників. Оптове підприємство виступає у ролі
великого посередника (дилера), встановлюючи зв’язки чи то безпосередньо
з товаровиробниками, чи то опосередковано через комерційних агентів та
роздрібну мережу. В принципі, між оптовою та роздрібною ланками
логістичного

ланцюжку

можуть

існувати

дрібнооптові

торговельні

посередники, які виконують функції підсортування та комплектації, тобто
доведення виробничого асортименту товарів до споживчого стану.
Вертикальна інтеграція, як правило, можлива на добровільних засадах
шляхом об’єднання відокремлених логістичних елементів у інтегровану
систему. При цьому форми координації логістичних зусиль усіх учасників
такої

системи

будуть

здійснюватись

глибиною

інтеграції,

рівнем

узгодженості технологій переробки вантажів, іншими факторами.
Комбінована інтеграція торговельної логістики у межах галузі
«торгівля» сполучає у собі переваги горизонтальної та вертикальної
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інтеграції. Припустимо, що приборкання конкуренції можливо шляхом
горизонтальної інтеграції, а вигоду від кооперації логістичних зусиль
учасників внутрішньогалузевого логістичного ланцюжка більш раціонально
одержати на базі вертикальної інтеграції.
Саме широке поле інтеграції торговельної логістики відкривається
на міжгалузевому рівні. Пропонують три можливіформи міжгалузевої
інтеграції:
1) регресивна інтеграція, що полягає у намаганні торговельного
підприємства жорстко контролювати основних постачальників товарів
(товаровиробників);
2) прогресивна інтеграція, суть якої полягає в тому, що торговельне
підприємство намагається одержати чи поставити під жорсткий контроль
інші підприємства торговельної інфраструктури (наприклад, підприємства
транспорту, зв’язку тощо);
3) конгломератна інтеграція, що сполучає елементи інших форм
міжгалузевої інтеграції.

ВИСНОВКИ
Високий ступінь розвитку виробництва і товарного обміну робить
присутність комерційних посередників у системах розподілу та товароруху
самоочевидним.

Виходячи

з

об’єктивної

необхідності

комерційного

посередництва, слід зазначити, що, на жаль, у загальній теорії логістики
логістиці комерційного посередництва, чи, як ми її називаємо, «торговельній
логістиці», не приділяють достатньої уваги. Комерційне посередництво є
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процесом надання товаровиробникам і споживачам послуг з організації
товарного обміну на еквівалентній основі.
Послуги, що надаються комерсантами споживачам, створюють умови
для того, щоб матеріальні блага, вироблені у масовому порядку багатьма
підприємствами, розкиданими по значній території, були б доступними у
такій кількості і з такою якістю, у такому місці і в такий час, що зручні для
останніх. Комерсанти беруть на себе виконання таких операцій, як
складання і дроблення партій товарів, їх транспортування і зберігання,
формування товарного асортименту, викладення товарів і багато ін.
Отже, можна дійти висновку, що торгівля як форма комерційного
посередництва є процесом перепродажу товарів на умовах, максимально
наближених

до

потреб

товаровиробників

(продавців)

і

споживачів

(покупців). Процес торгівлі як такий переважно зводиться до фізичного
переміщення

товарів

зі

сфери

виробництва

у

сферу

споживання.

«Товарорух, — на думку Ф. Котлера, — є діяльністю з планування, втілення
в життя і контролю за фізичним переміщенням матеріалів та готових виробів
з місць їх виникнення до місць використання з метою задоволення потреб
споживачів та з вигодою для себе».
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
В ході лекції «РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛОГІСТИКИ» розглянуто лише частину з
того значного кола питань, що необхідно буде опанувати майбутнім
юристам при вивченні курсу.
Саме тому при підготовці до семінарських та практичных занять з
теми №3 рекомендується звернутись не лише до базових підручників, а ще й
до інших джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у
книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри господаркоправових дисциплін.
В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння
навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа
зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських
авторів необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з
урахуванням положень законодавства України.
Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є
дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво
відмінними один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми.
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Зміст торговельного посередництва
Вид операції

Об'єкт
посередництва

Ступінь залежності
посередни
ка
Перепродаж товарів
Засоби
праці, Незалежний,частково
товари,сировина
незалежний
Консигнування
Товари,сировина на
Частково
залежний
міжнародних ринках
Обмін
Продукція,сировина,
Частково
залежний
товари
Всі види товарів та
Частково
Агентськ
і
залежний
послуг
операції

Характер
взаємовідносин

Брокерські

Від імені і за раху-

Здійснює фактичні

операції дії з товаром
Лізингові операції
Обладнання,транспортні засоби,машини,складські приміщення та ін.
Біржові операції
Біржові товари (біля
70 найменувань)
Аукціонні операції

Аукціонні товари
(6-7
груп)

Залеж
ний
Незалежний

Незалежний
Незалежний

Діє від свого імені і за
свій рахунок
Від свого імені за
рахунок консигнанта
Від імені і за рахунок третьої особи
Від імені і за рахунок третьої особи

нок третьої особи
Від свого імені і за
свій рахунок
Від свого імені за
рахунок учасника
торгів
Від свого імені за
рахунок третьої
особи
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3. Проблеми становлення та розвитку торговельно-посередницької
діяльності в Україні
Найбільш

складною

і

нерозв’язаною

проблемою

розвитку

торговельного посередництва являється слабка правова база.
Потрібно

відмітити,що

правова

база

регулювання

торговельно-

посередницької діяльності, як і всього економічного обороту , складається із
фрагментів непрямих законів. В її основі лежать також відомчі нормативні
акти, різні інструкції і положення, а частіше за все розробки самих
посередників. Зрозуміло,що таку базу неможливо вважати прийнятною.
Необхідні прямі закони, систематизовані норми права. Мова йде перш
за все про прийняття Закону України “Про торгівлю”. Такий закон буде
сприяти ефективному регелюваннювсієї сукупності відносин,які виникають
у сфері торгівлі. Разом з тим , в будь-якому варіанті такий закон не в змозі
охопити і тим більше регулювати багатоманітність аспектів торговельнопосередницької діяльності. В зв’язку з цим дуже важливо прискорити
прийняття Цивільного(Комерційного) Кодексу, відобразивши у ньому види
договорів торговельно-посередницької діяльності і регелювання договірних
відносин. Як не парадоксально звучить, але сьогодні, по суті, відсутні норми
регулювання таких специфічних договорів, як договір про надання права
продажу

товарів(не

говорячи

вже

про

кваліфікацію

діяльності

дистрибьютерів, ділерів), договір консигнації,агенський договір, біржевий
контракт, договір лізингу, договір аукціонного продажу та ін. Між тим на
практиці операції в рамках таких договорів здійснюється досить широко.
Друга

важлива

причина,

яка

стримує

розвиток

торговельно-

посередницької діяльності, носить організаційний характер. Сутність
проблеми заключається в тому, що в Україні організаційні форми
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торговельного посередництва формуються стихійно. Вони часто мають
вигляд деформованих копій зарубіжних структур, які важко вписуються в
реальну вітчизняну практику.
Аналіз показує, що структура посередницьких фірм спрощена,
нераціональна у функціональному плані. Це стосується перш за все бірж,
аукціонів, дистриб’юторських, консигнаційних фірм, брокерських контор. У
них “урізана” функціональна структура. В той же час вона універсальна.
Пояснюється це двума причинами: по-перше, -- прагнення до економії кошт
на функціонування посередницької фірми ; по-друге, -- загальною
тенденцією до універсалізації діяльності посередників.
Виникає необхідність розробки оптимальних організаційних форм і
структур у сфері торговельного посередництва у вигляді рекомендацій,
технологічних схем, з урахуванням міжнародного досвіду і особливостей
національної економіки.
Гостро стоїть питання про територіальну організацію посередників, їх
спеціалізацію.

Справа

в

тому,

що

дуже

важливими

принципами

функціонування більшості посередників являється розподіл територій. Це
означає, що поседник територіально обмежений в своїй діяльності.
Реалізація цього принципу потребує регулювання територіальної
організації

посередників,

їх

розмежування,

спеціалізації,

перегляду

антимонопольного законодавства.
Говорячи про організацію торговельного посередництва, не можливо не
торкнутися

проблеми

кадрів.

Торгові

посередники

здійснюють

крупномасштабні внутрішні і зовнішні операції, складні в комерційному,
фінансовому і правовому плані. Але в силу відомих причин їх професійна
кваліфікація низька. До того ж в учбових закладах України кадри для
торговельно-посередницької діяльності не готуються. В зв’язку з цим
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доцільно ввести спеціальність “Торговельно - посередницька діяльність” в
коледжах, торговельно-економічних вузах країни.
На кінець проаналізуємо проблему фінансово-економічного механізму
функціонування торговельних посередників.
Механізм торговельно-посередницької діяльності в Україні тільки
формується. У ньому тільки визначаються фінансово-економічні ричаги:
ціни, процентні ставки, винагородження, льготи, стимули, податки. Але ці
ричаги досить слабко адаптовані до специфіки діяльності торговельнопосередницької діяльності.Це відноситься перш за все до цін, скидок на
об’єкти угод, ставок, платежів, деяких налогів. При цьому не відрегульовані
гарантії з боку посередника, його відповідальність перед контрагентами.

107

ВИСНОВКИ
Підприємства в умовах ринкової економіки значну увагу приділяють
проблемам оптимізації процесу просування товарів від виробника до
споживача.

Їм

приходиться

вибирати:

продавати

товар

самим

чи

скористатися послугами посередників.Як показав досвід таких розвинутих
країн, як США, Великобританії, Японії, Німеччини, Швеції , більшість
виробників вважає, що використання посередників приносить їм певну
користь.
У багатьох виробників не вистачає фінансових ресурсів для здійснення
прямого продажу. Але навіть якщо товаровиробник і може дозволити собі
створити власні канали розподілу, в багатьох випадках він заробляє більше,
якщо збільшить капіталовкладення у свій основний бізнес. Використання
посередників пояснюється в основному їх неперевершеною ефективністю в
забезпеченні широкої доступності товару і доведення його до цільових
ринків. Завдяки своїм контактам, досвіду, спеціалізації і розмаху діяльності
посередники пропонують фірмі більше того, що вона сама може зробити
наодинці.
Отже, в числі фірм, підприємств і організацій—учасників риночного
товарного обороту, особливе місце відводиться торговельно-посередницькій
галузі, яка являється важливим провідником товарної, фінансової і
інвестиційної

політики.

Раціонально

організована

торговельно-

посередницька діяльність сприяє оптимізації виробничої і комерційної
діяльності, розширенню її масштабів, підвищенню ефективності на основі
комплексних ринкових досліджень, вивчення факторів ризику по всій їхній
сукупності, достовірного прогнозування майбутнього з достатньо чіткими
орієнтирами бажаного комерційного успіху. Тим самим, вказана галузь
створює необхідну комерційну інформацію для надання відповідних послуг
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всім учасникам ринкового обороту, які потребують управління власними
ринковими сегментами по всьому ланцюгу відтворювального процесу.
Але встановлення торговельно-посередницької діяльності в Україні
пов’язане з багатьма складними проблемами правового, організаційного,
фінансово-економічного характера. Їх вирішення дозволить сформувати
широку сітку посередницьких структур, що особливо важливо в умовах
лібералізації міжнародної торгівлі і активізації товарного виробництва.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
В

ході

лекції

«ЗАГАЛЬНІ

НАПРЯМИ

ТОРГОВЕЛЬНО-

ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» розглянуто лише частину з того
значного кола питань, що необхідно буде опанувати майбутнім юристам при
вивченні курсу.
Саме тому при підготовці до семінарських та практичних занять з
теми №1 рекомендується звернутись не лише до базових підручників, а ще й
до інших джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у
книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри господарськоправових дисциплін.
В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння
навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа
зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських
авторів необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з
урахуванням положень законодавства України. Пропонується звернути
особливу увагу на низку питань, що є дискусійними серед науковців, а тому
іноді відзначаються суттєво відмінними один від одного поглядами
вирішення теоретичної проблеми.
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ТЕМА № 4
«Правове регулювання торговельного-посередництва в
зовнішньоекономічій діяльності.зовнішньоекономічні договори .
арбітражні угоди»
ПЛАН ЛЕКЦІЇ
Література
Вступ.
1. Визначення та ознаки зовнішньоекономічної діяльності.
2. Учасники

й

суб'єкти

торговельного-посередництва

в

зовнішньоекономічній діяльності.
3. Поняття та види зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
4. Форма зовнішньоекономічного договору (контракту).
5. Зміст зовнішньоекономічного договору (контракту). Арбітражна
угода.
Висновки.
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ВСТУП
Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні призвела до
істотного

розширення

комерційного
юридичне

обігу.

кола

українських

Зовнішньоекономічні

оформлення,

насамперед,

у

учасників
відносини

міжнародного
знаходять

міждержавних

своє

договорах,

а

положення, що містяться в них, конкретизуються як у національному
законодавстві й підзаконних нормативних юридичних актах, так і в
локальних правових актах - у цивільно-правових угодах між підприємствами
відповідних

країн.

У

зв'язку

із

цим

у

правовій

регламентації

зовнішньоекономічних відносин виникає необхідність поєднання категорій
міжнародного публічного, міжнародного приватного і національного
цивільного та господарського права та законодавства.
У регулюванні зовнішньоекономічних операцій важливе значення
мають

не

тільки

міжнародні

конвенції,

національне

і

зарубіжне

законодавство, але й насамперед контрактні положення, а також судові й
арбітражні рішення, звичаї та узвичаєння, порядок відносин, що склався між
контрагентами. Тому контрактні умови, узвичаєння, практика відносин
сторін,

що

встановилася,

положення,

які

виробляються

судами

й

арбітражами, справедливо розглядаються в юридичній літературі як форми
регулювання

відносин

між

безпосередніми

учасниками

зовнішньоекономічної діяльності.
Мета лекції полягає у характеристиці:
1. Визначення та ознаки зовнішньоекономічної діяльності.
2. Учасники

й

суб'єкти

торговельного-посередництва

зовнішньоекономічній діяльності.
3. Поняття та види зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
4. Форма зовнішньоекономічного договору (контракту).

в
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5. Зміст зовнішньоекономічного договору (контракту). Арбітражна
угода.
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1. Визначення та ознаки зовнішньоекономічної діяльності.
Одним з перших законів незалежної України, спрямованих на
забезпечення ринкової орієнтації вітчизняної економіки (і, відповідно,
розвитку

економічної

конкуренції,

насичення

внутрішнього

ринку

різноманітними товарами, в тому числі іноземного походження, з метою
забезпечення потреб споживачів та стимулювання вітчизняних виробників
до модернізації власного виробництва, випуску нових товарів тощо) був
Закон від 16.04.1991 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність» (далі - Закону
«Про

ЗЕД»).

Набуття

ним

чинності

дозволяло

усім

суб'єктам

господарювання з відповідним обсягом правосуб'єктності (в тому числі
відсутності заборон чи обмежень на здійснення такої діяльності/окремих її
видів) здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, яка в умовах плановорозподільчої економіки була прерогативою держави та створених нею
організацій.
Приймаючи цей Закон, законодавець однією з основних його цілей
визначив

запровадження

правового

регулювання

всіх

видів

зовнішньоекономічної діяльності в Україні, включаючи зовнішню торгівлю,
економічне, науково-технічне співробітництво, спеціалізацію та кооперацію
в галузі виробництва, науки і техніки, економічні зв'язки в галузі
будівництва, транспорту, експедиторських, страхових, розрахункових,
кредитних та інших банківських операцій, надання різноманітних послуг.
Зовнішньоекономічна діяльність (далі - ЗЕД), згідно зі ст. 1 цього
Закону, визначається як діяльність суб'єктів господарської діяльності
України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на
взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її
межами.
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У Господарському кодексі України, прийнятому 16 січня 2003 р.,
міститься дещо відмінне визначення цього поняття. Так, згідно з ч. 1 ст. 377
ГК,

зовнішньоекономічною

діяльністю

суб'єктів

господарювання

є

господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання
митного кордону України майном, зазначеним у ч. 1 ст. 139 цього Кодексу,
та/або робочою силою.
Проте ні перше, ні друге (вдосконалене та, відповідно, більш
ґрунтовне) визначення не віддзеркалюють усіх ознак зовнішньоекономічної
діяльності, які можна виявити шляхом аналізу відповідних положень ГК (у
тому числі статей 377-389) і Закону «Про ЗЕД».
Характерними рисами ЗЕД є:
• належність ЗЕД до господарської діяльності, основним спрямуванням якої
є виготовлення та реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг
вартісного характеру, що мають цінову визначеність (ч. 1 ст. З ГК України);
• обов'язкова наявність такої складової господарської діяльності, як перетин
митного кордону України робочою силою та/або майном, що характеризується як сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні
активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються
у діяльності суб'єктів господарювання та відображаються в їх балансі або
враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих
суб'єктів;
• особливий суб'єктний склад (ст. 378 ГК України): здійснення ЗЕД вітчизняними суб'єктами господарювання, які мають статус індивідуального підприємця чи господарської організації з правами юридичної особи, та підрозділами/структурними одиницями (без прав юридичної особи) іноземних
господарських організацій, що мають постійне місцезнаходження на території України і зареєстровані у встановленому законом порядку;

119

• спеціальний режим господарської діяльності, пов'язаний із спеціальним
правовим регулюванням і, відповідно: а) встановленням низки заборон,
обмежень щодо кола суб'єктів ЗЕД, видів господарської діяльності, порядку
її здійснення з метою забезпечення інтересів національної економіки та
національного товаровиробника; б) створенням системи спеціальних органів, що здійснюють державне регулювання у сфері ЗЕД (Державна митна
служба, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі), та покладенням певних
функцій щодо регулювання ЗЕД на Міністерство економіки та з питань
економічної

інтеграції

України.

Антимонопольний

комітет

України,

Національний банк України та інші органи; в) застосуванням специфічних
засобів державного регулювання, в тому числі: ліцензування і квотування
зовнішньоекономічних операцій, державної реєстрації зовнішньоекономічних договорів (контрактів), контролю за здісненням ЗЕД, можливістю
застосування специфічних санкцій за порушення правил здійснення ЗЕД
(припинення експортно-імпортних операцій, застосування антидемпінгових
заходів, застосування індивідуального режиму ліцензування).
Частина 2 статті 377 ГК України визначає принципи здійснення
зовнішньоекономічної діяльності. Принципами є основоположні, керівні
засади, правила, положення, які визначають сутність певного явища.
Принципи

здійснення

зовнішньоекономічної

діяльності

можна

поділити на дві групи — загальні та спеціальні. До загальних принципів
належать принципи господарювання, зокрема:
— забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою
всіх суб'єктів господарювання. Цей принцип віддзеркалює положення
Конституції України, ст. 15 якої закріпила принцип багатоманітності.
Відповідно

до

принципу

економічної

багатоманітності

в

Україні

створюються й функціонують різні форми власності, господарська
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діяльність здійснюється суб'єктами різних організаційно-правових форм.
Держава забезпечує однаковий захист усіх суб'єктів господарювання
незалежно від форми їх власності чи господарювання, міцезнаходження
тощо;
— свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом. Цей
принцип закріплює можливість кожної особи здійснювати підприємницьку
діяльність з урахуванням вимог закону. В законодавчому порядку
встановлюються обмеження двох видів, перша група яких пов'язана з
обмеженням права певних суб'єктів на здійснення зовнішньоекономічної
діяльності, друга — на встановлення обов'язкових умов здійснення певних
операцій у зовнішньоекономічній сфері;
— вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України;
— обмеження державного регулювання економічних процесів у зв'язку з
необхідністю

забезпечення

добросовісної

конкуренції

соціальної
у

спрямованості

підприємництві,

економіки,

екологічного

захисту

населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави;
— захист національного товаровиробника. Будь-яка держава, в тому числі й
Україна, запроваджує на своїй території комплекс заходів, спрямованих на
захист

й

підтримку

національного

товаровиробника.

У

зовнішньоекономічній сфері до таких заходів належить встановлення спеціальних видів мита, заходів нетарифного регулювання (індикативних цін
тощо);
— заборона незаконного втручання органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини. На
сьогодні більшість суб'єктів господарювання не перебувають з органами
державної влади у відносинах підпорядкування, що обумовлює здійснення
останніми нагляду за діяльністю господарюючих суб'єктів. Втручання
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органів державної влади та місцевого самоврядування в межах їх наглядових
повноважень обмежується нормами закону.
Спеціальними принципами зовнішньоекономічної діяльності є:
— принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва, що полягає у
праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у
зовнішньоекономічні відносини та здійснювати її у будь-яких формах, не
заборонених законом;
— принцип юридичної рівності, який полягає в рівності перед законом усіх
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форми власності,
організаційно-правової форми й інших ознак;
—

принципи

митного

регулювання

при

здійсненні

зовнішньоекономічної діяльності, зміст яких розкривається у ст. 384 ГК;
—

принципи оподаткування, які конкретизуються у ст. 385 ГК.

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Отже, зовнішньоекономічною діяльністю є господарська діяльність за
участю вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання, складовою якої
є перетин митного кордону України майном та/або робочою силою, і яка
здійснюється в спеціальному правовому режимі.
При цьому, поняття зовнішньоекономічної діяльності слід відрізняти
від поняття зовнішньоекономічної операції. Зміст поняття «операція» (в
господарсько-правовому сенсі) - значно вужчий. Характерною ознакою
зовнішньоекономічної операції є перетин робочою силою та/або майном, що
використовується у ЗЕД, митного кордону України.
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Учасники й суб'єкти торговельного-посередництва в

2.

зовнішньоекономічній діяльності.
Учасниками ЗЕД є різні категорії осіб, які за їх рольовими функціями
та повноваженнями можна поділити на такі групи:
• суб'єкти ЗЕД (особи, які безпосередньо здійснюють зовнішньоекономічну
діяльність);
• особи, що забезпечують функції (в комплексі чи окремо визначені) щодо
управління ЗЕД;
• споживачі в широкому розумінні (громадяни, суб'єкти господарювання,
негосподарські організації);
• посередники (особи, які надають суб'єктам ЗЕД послуги організаційного,
консультаційного та іншого характеру щодо сприяння в здійсненні зовнішньоекономічної діяльності).
Спеціальне законодавство про ЗЕД приділяє особливу увагу першим
двом категоріям учасників ЗЕД з урахуванням їх визначальної ролі в
організації та здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Проте це
законодавство містить деякі колізійні положення щодо правового статусу
зазначених осіб, що значною мірою зумовлено прийняттям Господарського
кодексу зі спеціальним розділом про ЗЕД без внесення відповідних змін до
Закону «Про ЗЕД». Так, коло суб'єктів ЗЕД визначається по-різному.
Відповідно

до

ст.

З

Закону

«Про

ЗЕД»,

суб'єктами

зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:
- фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території України;
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- юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні, які мають постійне
місцезнаходження на території України (підприємства, організації та
об'єднання всіх видів, включаючи акціонерні та інші види господарських
товариств, асоціації, спілки, концерни, консорціуми, торговельні доми,
посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-фінансові
установи, міжнародні об'єднання, організації та інші), в тому числі юридичні
особи, майно та/або капітал яких є повністю у власності іноземних суб'єктів
господарської діяльності;
- об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є
юридичними особами згідно з законами України, але які мають постійне
місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими
законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність;
- структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності, які не є
юридичними особами згідно з законами України (філії, відділення, тощо),
але мають постійне місцезнаходження на території України;
- спільні підприємства за участю суб'єктів господарської діяльності України
та іноземних суб'єктів господарської діяльності, зареєстровані як такі в
Україні, які мають постійне місцезнаходження на території України;
-

інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені законами

України.
Господарський кодекс (ст. 378) закріпив вужче коло суб'єктів ЗЕД,
передбачивши, що ними є (можуть бути) суб'єкти господарювання, зазначені
в пунктах 1, 2 ч. 2 ст. 55 ГК (тобто господарські організації зі статусом
юридичної

особи,

створені

відповідно

до

законодавства

України

(Цивільного кодексу, Господарського кодексу, спеціальних законів) та
громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють
господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці.
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Відтак, ГК виключив (на нашу думку, без достатніх на те підстав) зі
складу суб'єктів ЗЕД господарські організації, створені за законодавством
України без статусу юридичної особи.
Суб'єкти ЗЕД мають права та обов'язки (загальні та спеціальні), що є
обов'язковими елементами їх правового статусу. До категорії загальних
входять права та обов'язки, притаманні усім суб'єктам господарювання (про
що вже йшлося: див. розділ II «Суб'єкти господарських правовідносин»). До
категорії спеціальних належать права та обов'язки, якими наділяються
суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності в процесі її здійснення.
Спеціальними правами суб'єктів ЗЕД є:
здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності та
зовнішньоекономічні

операції,

щодо

яких

закон

не

містить

заборон/обмежень;
відкривати будь-які не заборонені законом валютні рахунки в
банківських установах, розташованих на територіях інших держав;
самостійно розпоряджатися (після сплати передбачених законом
податків

і

зборів/обов'язкових

платежів)

валютною

виручкою

від

проведених зовнішньоекономічних операцій (крім передбачених законом
випадків);
одержувати в іноземних фінансових установах на договірній основі
валютні кредити на умовах, що не суперечать законодавству України;
обирати контрагентів та укладати з ними зовнішньоекономічні
договори (контракти);
обирати за домовленістю з контрагентом за зовнішньоекономічним
договором/контрактом юрисдикційний орган, що розв'язуватиме між ними
спори; відповідно до ст. 38 Закону «Про ЗЕД» спори між суб'єктами ЗЕД,
можуть розглядати: суди України; за згодою сторін спору - Міжнародний
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комерційний арбітражний суд і Морська арбітражна комісія при Торговопромисловій палаті України; інші органи вирішення спору, якщо це не
суперечить чинним законам України або передбачено міжнародними
договорами України);
обирати за домовленістю з контрагентом за зовнішньоекономічним
договором/контрактом

національну

належність

законодавства,

що

застосовуватиметься при розгляді таких спорів відповідно до Закону
України від 23.06.2005 р. «Про міжнародне приватне право»;
користуватися державним захистом своїх прав і законних інтересів у
разі їх порушення за межами України шляхом звернення до дипломатичних і
консульських установ, державних торговельних представництв, а також в
інший спосіб, визначений законом.
До спеціальних обов'язків суб'єктів ЗЕД належать:
дотримання вимог законодавства про ЗЕД, у тому числі:
здійснення

у

передбачених

актами

законодавства

випадках

ліцензування та квотування імпортно-експортних операцій, а також
виконання умов їх надання;
дотримання вимог щодо змісту, форми та державної реєстрації
зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
у разі здійснення ЗЕД в Україні у формі створення іноземним
суб'єктом

господарювання

(зі

статусом

юридичної

особи)

філій,

представництв, інших відокремлених підрозділів (без такого статусу) здійснити реєстрацію подібного суб'єкта в установленому порядку;
у разі запровадження в установленому порядку режиму обов'язкового
розподілу валютної виручки від проведення зовнішньоекономічних операцій
між суб'єктами ЗЕД та уповноваженими державними валютними фондами
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здійснювати відповідні відрахування іноземної валюти з дотриманням
передбачених для цього процедур;
вести бухгалтерський та оперативний облік зовнішньоекономічних
операцій, а також статистичну звітність, яку повинні надсилати органам
Державної статистики України;
імпортувати в Україну лише ті товари, які за своїми технічними,
фармакологічними,
екологічними

санітарними,

характеристиками

фітосанітарними,

ветеринарними

не

мінімальних

порушують

та

умов

відповідних стандартів і вимог, що діють на території України (у разі
відсутності національних стандартів і вимог України на певний товар застосовувати відповідні міжнародні стандарти та вимоги або іноземні
стандарти та вимоги, що діють у провідних країнах-експортерах зазначених
товарів);
утримуватися від порушень встановлених законом заборон, обмежень
щодо субсидованого імпорту, демпінгового імпорту, реекспорту;
у разі порушення вимог законодавства про ЗЕД нести передбачену
ним господарсько-правову відповідальність, у тому числі у формі
застосування спеціальних санкцій, відповідно до встановленого порядку
(Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності
спеціальних

санкцій,

передбачених

ст.

37

Закону

України

«Про

зовнішньоекономічну діяльність»: затв. наказом Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України від 06.04.2004 р. № 126);
інформувати Нацбанк України про відкриття валютних рахунків за
межами України та надавати відомості про використання своїх валютних
рахунків податковим органам у встановленому порядку;
та ін.
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Держава гарантує рівність прав та однаковий захист усіх суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності. Проте у разі, якщо є відомості про
застосування

іншою

державою

(державами),

митними

союзами

чи

економічними угрупованнями обмежень щодо здійснення законних прав та
інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, у відповідь на
такі дії можуть застосовуватися адекватні заходи (ч. 2 ст. 389 ГК України,
ст. 29 Закону «Про ЗЕД»). У випадках завдання такими діями шкоди чи
створення

загрози

її

заподіяння

державі

та/або

суб'єктам

зовнішньоекономічної діяльності зазначені заходи можуть передбачати її
відшкодування.
До другої категорії учасників ЗЕД належать суб'єкти, що здійснюють
організаційно-управлінські повноваження у сфері ЗЕД. Насамперед це
державні органи та органи місцевого самоврядування. Подібні за своїм
характером функції на регіональному та локальному рівнях можуть
виконувати й господарські об'єднання, промислово-фінансові групи,
банківські та фінансові холдингові групи - щодо своїх учасників,
материнське підприємство - щодо своїх дочірніх підприємств. Проте правові
засади та коло повноважень першої (органи держави та органи місцевого
самоврядування) та другої групи суб'єктів організаційно-господарських
повноважень

у

сфері

зовнішньоекономічної

діяльності

(недержавні

господарські об'єднання, холдингові компанії тощо) відмінні. В першому
випадку коло повноважень досить широке і визначається на рівні закону, а в
другому - значно вужче (лише щодо обмеженого кола суб'єктів і в межах, не
заборонених законом), що фіксується в локальних документах (установчих
документах та/або договорах між членами групи).
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ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Отже, учасниками ЗЕД є різні категорії осіб, які за їх рольовими
функціями та повноваженнями можна поділити на такі групи: суб'єкти ЗЕД
(особи, які безпосередньо здійснюють зовнішньоекономічну діяльність);
особи, що забезпечують функції (в комплексі чи окремо визначені) щодо
управління ЗЕД; споживачі в широкому розумінні (громадяни, суб'єкти
господарювання, негосподарські організації); посередники (особи, які
надають суб'єктам ЗЕД послуги організаційного, консультаційного та
іншого характеру щодо сприяння в здійсненні зовнішньоекономічної
діяльності).
Спеціальне законодавство про ЗЕД приділяє особливу увагу першим
двом категоріям учасників ЗЕД з урахуванням їх визначальної ролі в
організації та здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Проте це
законодавство містить деякі колізійні положення щодо правового статусу
зазначених осіб, що значною мірою зумовлено прийняттям Господарського
кодексу зі спеціальним розділом про ЗЕД без внесення відповідних змін до
Закону «Про ЗЕД».
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3. Поняття та види зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Відповідно до ст. 1 Закону «Про ЗЕД», зовнішньоекономічний договір
(контракт) - це матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована
на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у
зовнішньоекономічній діяльності.
Ознаками такого договору, що дозволяють виділити його в окрему
групи господарських договорів, є:
особливий суб'єктний склад: сторонами в договорі є вітчизняний
суб'єкт ЗЕД та іноземний контрагент;
особливості змісту договору: права та обов'язки його сторін щодо
здійснюваної ними ЗЕД (зовнішньоекономічних операцій); обов'язковість
урахування типових платіжних умов і типових захисних застережень
(передбачається постановою Кабінету Міністрів України і Національного
банку України від 21.06.1995 р. № 444 «Про типові платіжні умови
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних
застережень

до

зовнішньоекономічних

договорів

(контрактів),

які

передбачають розрахунки в іноземній валюті»); при укладенні договорів на
реалізацію товарів (купівлі-продажу, поставки) враховувати Правила
ІНКОТЕРМС відповідно до ст. 265 ГКта Указу Президента України від
04.04.1994 р. № 567 «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації
комерційних термінів»;
спеціальні вимоги щодо права, яке застосовується: 1) при визначенні
змісту договору (права та обов'язки сторін договору визначаються правом
країни, обраної сторонами при його укладенні або в результаті подальшого
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погодження; якщо сторони не погодили це питання, то їх права та обов'язки
визначаються правом місця укладання договору, яке визначається законами
України (зокрема ст. 6 Закону «Про ЗЕД»); 2) при прийманні виконання
(застосовується право країни, обраної сторонами; якщо такого погодження
не було, береться до уваги право місця проведення такого приймання);
спеціальні вимоги щодо форми договору: як загальне правило письмова форма, якщо інше не встановлено законом чи чинним
міжнародним договором, згоду на обов'язковість якого надано Верховною
Радою України; форма зовнішньоекономічного договору/контракту (в тому
числі модифікація письмової форми) визначається правом місця його
укладення (місце укладення договору/контракту визначається відповідно до
законів України); форма договорів щодо нерухомого майна, розташованого
на території України, визначається законами України; вимоги щодо форми
зовнішньоекономічного договору визначаються ГК (ст. 382), Законом «Про
ЗЕД» (ст. 6), Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів
(контрактів), затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції від 06.09.2000 р. № 201;
обов'язковість державної реєстрації визначених законом видів
зовнішньоекономічних договорів/контрактів, що здійснюється відповідно до
встановленого порядку (ст. 383 ГК України; постанови Кабінету Міністрів
України від 15.02.2002 р. № 155 «Про затвердження Порядку реєстрації
зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних
операцій з металоломом»; Положення про порядок реєстрації договорів, які
передбачають

виконання

резидентами

боргових

зобов'язань

перед

нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в
іноземній валюті: затв. постановою Правління Національного банку України
від 22.12.1999 р. № 602);
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особливості порядку розгляду договірних спорів: визначення за згодою
сторін з відповідною фіксацією у договорі юрисдикційного органу (державні
суди України чи конкретний міжнародний третейський суд/арбітраж,
створений на території України чи іншої країни).
Враховуючи положення ст. 4 Закону «Про ЗЕД», зовнішньоекономічні
договори можна поділити на кілька видів залежно від предмета договору:
на експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
щодо надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України
послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі:
виробничих,

транспортно-експедиційних,

страхових,

консультаційних,

маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських,
консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних,
туристських та інших, що прямо і виключно не заборонені законами
України;

надання

господарської

вищезазначених

діяльності

суб'єктам

послуг

іноземними

зовнішньоекономічної

суб'єктами
діяльності

України;
кооперації

(наукової,

науково-технічної,

науково-виробничої,

виробничої, навчальної тощо) з іноземними суб'єктами господарської
діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
здійснення міжнародних фінансових операцій та операцій з цінними
паперами у випадках, передбачених законами України;
щодо

кредитних

і

розрахункових

операцій

між

суб'єктами

зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської
діяльності;

створення

суб'єктами

зовнішньоекономічної

діяльності

банківських, кредитних та страхових установ за межами України; створення
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іноземними суб'єктами господарської діяльності зазначених установ на
території України у випадках, передбачених законами України;
про

спільну

підприємницьку

діяльність

між

суб'єктами

зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської
діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм,
проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном
як на території України, так і за її межами;
про підприємницьку діяльність на території України, пов'язану з
наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших
нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської
діяльності; аналогічна діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
за межами України;
про організацію та здійснення діяльності в галузі проведення
виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших
подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; організація та здійснення
оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за
іноземну валюту у передбачених законами України випадках;
про товарообмінні (бартерні) операції та іншу діяльність, побудовану
на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
про орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської
діяльності;
щодо здійснення операцій з придбання, продажу та обміну валюти на
валютних аукціонах, валютних біржах і на міжбанківському валютному
ринку;
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щодо здійснення посередницьких операцій, при здійсненні яких право
власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних,
агентських договорів, договорів доручення та ін.);
інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо й у
виключній формі законами України.
Регулювання

окремих

видів

зовнішньоекономічних

договорів

здійснюється в спеціальному порядку. Це стосується таких договорів:
про здійснення товарообмінних (бартерних) операцій (регулювання
відносин, що складаються при цьому, здійснюється Законом від 23.12.1998
р. «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі
зовнішньоекономічної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України
від 29.04.1999 р. № 756 «Про деякі питання регулювання товарообмінних
(бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності»);
про операції з давальницькою сировиною (Закон України від
04.10.2001

р.

«Про

операції

з

давальницькою

сировиною

у

зовнішньоекономічних відносинах»);
комісії та консигнації (постанова Кабінету Міністрів України від
30.03.2002 р. № 445 «Про затвердження порядку віднесення операцій
резидентів при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності до
договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва,
оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і
товарів спеціального призначення та визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Висновки з 3 питання.
Отже, зовнішньоекономічний договір (контракт) - це матеріально
оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
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та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або
припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.
Враховуючи положення ст. 4 Закону «Про ЗЕД», зовнішньоекономічні
договори можна поділити на кілька видів залежно від предмета договору.

135

4. Форма зовнішньоекономічного договору (контракту).
Основним

нормативно-правовим

актом,

що

регулює

зовнішньоекономічну діяльність в Україні, є Закон України «Про
зовнішньоекономічну
зовнішньоекономічної

діяльність».

Правовому

діяльності

присвячено

регулюванню
окремий

розділ

Господарського кодексу України (далі — ГК). Важливе значення для
регулювання зовнішньоекономічної діяльності має також Цивільний кодекс
України (далі — ЦК), а також законодавчі акти, що регулюють
товарообмінні операції, операції з давальницькою сировиною та ін.
Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (ч. 2 ст. 6)
передбачено, що контракт укладається суб'єктом зовнішньоекономічної
діяльності або його представником у простій письмовій формі, якщо інше не
передбачено міжнародним договором України або законом.
Аналогічна норма міститься й у ГК України (ч. 2 ст. 382). При цьому в
кодексі обумовлено, що законом може бути встановлений особливий
порядок

укладення,

виконання

і

розірвання

окремих

видів

зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (ч. 7 ст. 382 ГК України).
Закон України «Про міжнародне приватне право» уточнив, що
зовнішньоекономічний договір, якщо хоча б однією стороною є громадянин
України або юридична особа України, укладається у письмовій формі
незалежно від місця його укладення, якщо інше не встановлено законом або
міжнародним договором України (ч. З ст. 31).
Оскільки для зовнішньоекономічних правочинів, які укладаються
українськими учасниками зовнішньоекономічного обігу, обов'язковою є
письмова форма (про що до статей 11, 29 Конвенції ООН про договори
міжнародної купівлі-продажу товарів (Відень, 1980) Україною було
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зроблено застереження), у письмовій формі повинні здійснюватися і будьякі зміни, доповнення, а також припинення договору.
Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
України від 6 вересня 2001 р. № 201 з наступними змінами й доповненнями
затверджено Положення про форму зовнішньоекономічних договорів
(контрактів). У юридичній літературі не вщухають суперечки щодо правової
природи цього Положення. Суперечлива на цей рахунок і судова практика.
На наш погляд, немає підстав розглядати Положення як Типовий договір (з
усіма наслідками, що випливають звідси), тому що воно за своєю суттю є
рекомендаційним актом, який містить мінімальні вимоги до форми
зовнішньоекономічних

контрактів

і

обов'язкових

реквізитів.

Однак,

незважаючи на це, його доцільно творчо застосовувати при укладенні
договорів поставки, купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання
робіт) і товарообмінних договорів між українськими й іноземними
суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності та
видів діяльності.
Крім того, при укладенні контракту необхідно використовувати
постанову Кабінету Міністрів України і Національного Банку України від 21
червня 1995 р. № 444 «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних
договорів

(контрактів)

і

типові

форми

захисних

застережень

до

зовнішньоекономічних договорів (контрактів), що передбачають розрахунки
в іноземній валюті» з додатками до неї. Цією Постановою суб'єктам
підприємницької діяльності України рекомендовано застосовувати при
укладенні зовнішньоекономічних договорів (контрактів) типові платіжні
умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми
захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), що
передбачають розрахунки в іноземній валюті, викладені в додатках № 1-2.
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Зовнішньоекономічний договір (контракт) може бути визнаний
недійсним у судовому порядку, якщо він не відповідає вимогам законів
України або міжнародних договорів. Підстави для визнання контрактів
недійсними передбачені ЦК і ГК України.
Висновки з 4 питання.
Отже,
імперативний

новим

українським

характер

законодавством

положень

про

збережений

вимогу

до

суворо
форми

зовнішньоекономічних контрактів, однак ні в новому ЦК України, ні в
Законі України «Про міжнародне приватне право» невиправдано не
збережені

такі

наслідки

недотримання

письмової

форми

зовнішньоекономічного договору, як його недійсність (як це було
передбачено ч. 2 ст. 45 ЦК УРСР 1963 р.), на що справедливо звертають
увагу в юридичній літературі. Згідно з ч. 1 ст. 218 ЦК України недодержання
сторонами письмової форми правочину, яка встановлена законом, не має
наслідком його недійсність, окрім випадків, установлених законом.
Заперечення однієї зі сторін факту вчинення правочину або оспорювання
окремих його частин може доводитися письмовими доказами, засобами
аудіо-, відеозапису та іншими доказами. У той же час на свідченнях свідків
рішення суду ґрунтуватися не може.
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5.Зміст зовнішньоекономічного договору (контракту). Арбітражна
угода.
Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін
і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів
цивільного законодавства. Договір є укладеним, якщо сторони в належній
формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Відповідно істотними
умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені
законом як істотні або є необхідними для договорів певного виду, а також
усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто
згоди.
ГК України передбачає при укладенні господарського договору в
будь-якому разі обов'язкове погодження:
предмета,
ціни
строку дії договору.
Отже, насамперед домовленість сторін повинна бути досягнута щодо
істотних умов договору без погодження яких договір не може вважатися
укладеним.
Важливою

умовою

зовнішньоекономічного

контракту

купівлі-

продажу
(поставки) є базисні умови поставки. Відповідно до ч. 4 ст. 265 ГК України
умови договорів поставки повинні викладатися сторонами відповідно до
вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів «Інкотермс». За
своєю суттю Правила є систематизованим зводом міжнародних торгових
звичаїв. Сторони, які бажають використовувати ці Правила, повинні в
контракті

передбачити,

що

він

буде

регулюватися

положеннями
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«Інкотермс», які діють з 1 січня 2000 р. у редакції 2000 р. Підкоривши умови
контракту положенням «Інкотермс», сторони повинні дотримуватися цих
правил і виконувати обов'язки, покладені на продавця і покупця, вчасно
оформляти їх виконання відповідними документа ми. Втім, якщо в контракті
є посилання і на умови «Інкотермс», і на статті, що суперечать або
обмежують ці умови, у разі виникнення спору положення контракту будуть
мати перевагу. Однак слід враховувати, що умови «Інкотермс» становлять
лише

частину

договору

купівлі-продажу.

Договір

купівлі-продажу

передбачає кількість, ціну, якість товару, що поставляється, а торговельні
терміни регулюють питання стосовно передачі (поставки) товару: розподіл
між продавцем і покупцем обов'язків і витрат щодо доставки товару, його
митного очищення для експорту та імпорту, встановлюють момент переходу
ризику випадкової загибелі або пошкодження товару від продавця до
покупця. Вибір базисної умови поставки водночас визначає і зміст прав й
обов'язків продавця і покупця.
Можливість забезпечення належного захисту порушених прав в
арбітражному суді значною мірою залежить від належного виконання
зобов'язань. Важливе значення на стадії виконання контракту має перевірка
виконаного

за

якістю

та

кількістю

і

відповідне

документальне

підтвердження факту виконання. Відсутність правил приймання в контракті,
як і порушення погоджених сторонами правил приймання, істотно
ускладнює можливість захисту своїх прав як для продавця, так і для
покупця. Спори, пов'язані з поставкою недоброякісного товару, виникають у
разі пред'явлення самостійного або зустрічного позову про відшкодування
збитків, завданих поставкою недоброякісного товару, або в тих випадках,
коли відповідачі відмовляються сплачувати вартість поставленого товару,
посилаючись на виявлені дефекти.
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У чинному українському законодавстві відсутнє правило про порядок
визначення

застосовуваного

права

щодо

приймання

виконання

за

договором. У Конвенції про право, що застосовується до договорів
міжнародної купівлі-продажу товарів (Гаага, 1986), яка Україною не
підписана, міститься досить поширена норма, яка передбачає, що «якщо
прямо не передбачене інше, відносно способів і процесуальних вимог
інспекції товарів застосовується право держави, де проводиться така
інспекція» (ст. 13 Конвенції). В Україні деякі питання приймання продукції і
товарів за якістю і кількістю врегульовані ГК і ЦК України. Певні вказівки
про порядок виявлення невідповідності товару умовам контракту містяться в
Конвенції про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Відень,
1980). Однак ця Конвенція, як і законодавство України, не містить будь-яких
суворих вимог до оформлення результатів приймання, чим найчастіше
користуються несумлінні покупці для зниження ціни поставленого товару
або для його повернення, якщо товар не знайшов реалізації. Інструкція про
порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення й товарів
народного споживання за кількістю, затверджена постановою Державного
арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15 червня 1965 р. (№ П-6), та
Інструкція

про

порядок

приймання

продукції

виробничо-технічного

призначення й товарів народного споживання за якістю, затверджена
постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25 квітня
1966 р. (№ П-7), відповідно до сформованої практики за відсутності
посилання на них у контракті в зовнішньоекономічних відносинах не
застосовуються. У зв'язку із цим особливого значення набуває узгодження
приймання товару за кількістю і якістю в контракті.
Доцільно вимагати оформлення виявленої невідповідності товару
незалежною експертною організацією, наприклад, при Торгово-промисловій
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палаті

країни

одержувача,

або

іншою

незалежною

контрольною

організацією (яка повинна мати відповідну ліцензію, у чому варто
переконатися), обумовивши

при

цьому основні

вимоги

до

змісту

рекламаційного акту. Порушення встановленого контрактом порядку
пред'явлення рекламацій або їх неналежне оформлення надає право
продавцеві посилатися на позбавлення його можливості вчасно перевірити
достовірність фактів, на які посилається покупець, що за відсутності
висновку нейтральної експертної організації може стати вагомою підставою
для визнання факту поставки недоброякісного товару недоведеним.
Істотно впливає на виконання контрактних зобов'язань включення в
контракт умов про відповідальність за невиконання або неналежне
виконання сторонами взятих на себе зобов'язань. Надзвичайно важливим
способом забезпечення виконання зобов'язань є оперативно-господарські
санкції. їх значення полягає в тому, що їх застосування дозволяє досить
швидко, оперативно припинити або попередити повторення порушення
зобов'язання і досить ефективно запобігти збиткам, які можуть бути
заподіяні невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань, оскільки
вони оперативно застосовуються самими сторонами зобов'язання в
односторонньому порядку без втручання юрисдикційних органів. У
договорах

необхідно

передбачити

найбільш

важливі

оперативно-

господарські санкції, а також порядок їх застосування, особливо таких, як:
одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою
стороною зі звільненням її від відповідальності за це — у випадку
порушення зобов'язання другою стороною; відмова від оплати за
зобов'язанням, яке виконано неналежним чином або достроково виконано
боржником без згоди другої сторони; відмова управненої сторони
зобов'язання від прийняття подальшого виконання зобов'язання, порушеного
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другою стороною, тощо. Оперативно-господарським санкціям

варто

приділяти особливу увагу в договорах і в контексті ч. 2 ст. 235 ГК України,
яка передбачає застосування до суб'єкта, який порушив господарське
зобов'язання, лише тих оперативно-господарських санкцій, застосування
яких передбачено договором.
Важливе значення в забезпеченні виконання договірних зобов'язань
має правильна організація контролю і обліку виконання зобов'язань. Вона
містить у собі діяльність з організації та ведення обліку за кількістю,
асортиментом,

якістю

товарів,

продукції,

робіт,

послуг,

строками,

розрахунками й за іншими умовами контракту, тобто облік виконання
договірних зобов'язань повинен вестися щодо кожного зобов'язання окремо.
Порядок виконання зобов'язань кожною стороною за договором
підкорюється вимогам чинного законодавства. Зобов'язання повинні
виконуватися належним чином згідно з умовами договору і вимогами ЦК (а
також ГК) України, інших актів цивільного і господарського законодавства,
а за відсутності таких умов і вимог — згідно зі звичаями ділового обігу або
інших вимог, які зазвичай висуваються. За загальним правилом зобов'язання
повинні виконуватися належними сторонами, у встановлений строк, у
встановленому місці.
Як засвідчує арбітражна практика, помилки, які припускають сторони
при укладенні контракту, найчастіше повторюються при внесенні в уже
укладені контракти яких-небудь доповнень і змін, при виконанні контракту.
Сторони не дотримуються юридичних правил, які пред'являються до такого
роду дій.
Як при укладенні, так і при виконанні зовнішньоекономічних
контрактів необхідно дотримуватися вимог Закону України «Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті», що посідає особливе місце в
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регулюванні зовнішньоекономічних відносин. У цьому Законі встановлені
максимальні строки надходження в Україну валютної виручки за
зовнішньоекономічним контрактом, відповідальність за його порушення,
підстави для призупинення нарахування пені, передбаченої Законом,
підстави для поновлення нарахування пені. Норми про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті передбачені також Законом України «Про
операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах» і
Законом України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в
галузі зовнішньоекономічної діяльності».
Передбачені Законом строки зупиняються і пеня за їх порушення на
цей період не сплачується у разі прийняття судом, Міжнародним
комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при
Торгово-промисловій палаті України позовної заяви резидента про
стягнення

з

нерезидента

заборгованості,

яка

виникла

внаслідок

недотримання нерезидентом строків, передбачених експортно-імпортними
контрактами. Отже, після закінчення передбачених Законом строків
резидент України для зупинення нарахування пені повинен одержати від
компетентного суду офіційний документ про прийняття справи до
провадження.
Однак строки поновлюються і пеня за їх порушення сплачується за
кожний день прострочення, включаючи період, на який ці строки було
зупинено, разі прийняття судом рішення про відмову в позові повністю або
частково чи припинення (закриття) провадження у справі чи залишення
позову без розгляду. Отже, при розгляді справи в суді українським
підприємствам недоцільно відкликати позови, відмовлятися від своїх вимог
в односторонньому порядку або за погодженням з контрагентом без
одержання доказів про фактичне погашення основного боргу за контрактом.
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У зв'язку з тим, що застосування цього Закону на практиці викликало
численні проблеми, Президія Вищого господарського суду України з метою
однакового і правильного застосування цього Закону прийняла рекомендації
від 17 грудня 2004 р. № 04-5/3360 «Про деякі питання практики
застосування Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в
іноземній валюті». Незважаючи на певною мірою спірний і дискусійний
характер окремих положень цих рекомендацій, вони можуть бути
використані резидентами України для захисту своїх прав у спорах з
органами державної податкової служби.
Місцезнаходження сторін зовнішньоекономічних контрактів, а також
місце укладення і виконання цих контрактів не збігаються, що вимагає
узгодження порядку вирішення можливого спору і визначення права, яке
підлягає застосуванню до таких договорів. У зв'язку із цим важливе
значення в зовнішньоекономічному контракті має умова про порядок
вирішення спору. За відсутності погодженого сторонами порядку вирішення
спору, спір буде розглядатися державним судом, при визначенні якого
повинні враховуватися правила підсудності, що діють як у країні позивача,
так і в країні відповідача.
Обираючи арбітраж як альтернативний державним судам спосіб
вирішення спору, необхідно враховувати, що єдиною підставою юрисдикції
арбітражу і необхідною умовою порушення справи в арбітражі є
арбітражна угода.
Арбітражна угода за своєю правовою природою є, насамперед,
цивільно-правовою угодою, що регулюється як міжнародно-правовими
нормами, так і внутрішнім законодавством окремих країн. Основні
положення про арбітражну угоду, її поняття, форму, основні вимоги до неї
та наслідки їх порушення містяться в Нью-Йоркській конвенції про

146

визнання та виконання іноземних арбітражних рішень (статті II, V), а також
у розробленій та прийнятій на її основі Європейській конвенції про
зовнішньоторговельний арбітраж (статті І, V, IX), Типовому законі
ЮНСІТРАЛ про міжнародний комерційний арбітраж (статті 7-9, ч. 1 ст. 15).
Згідно зі ст. II Нью-Йоркської конвенції арбітражною угодою є
письмова угода, за якою сторони зобов'язуються передавати в арбітраж всі
або певні спори, що виникають або можуть виникнути між ними у зв'язку з
конкретними договірними або іншими правовідносинами, об'єкти яких
можуть бути предметом арбітражного розгляду.
Арбітражна угода може бути укладена як на стадії укладення
контракту, так і після виникнення спору. Якщо інше не передбачено угодою
сторін, арбітражна угода вважається укладеною на невизначений строк.
Однак арбітражна угода може втратити силу у випадку, якщо сторони
уклали нову арбітражну угоду, підписали угоду про припинення дії
арбітражної угоди, встановили чіткі правові рамки для певних дій і ці строки
вже пройшли, а також якщо сторони своїми діями продемонстрували, що
вони відмовляються від арбітражу (наприклад, якщо одна зі сторін
звертається в державний суд із позовом по суті спору, а друга сторона проти
цього не заперечує). Недійсність, втрата сили і нездійсненність арбітражної
угоди

є

підставами

для

заперечування

компетенції

міжнародного

комерційного арбітражу з розгляду спору і відповідно для передачі його на
розгляд до державного суду.
Вибираючи конкретний постійно діючий міжнародний комерційний
арбітражний суд, сторони тим самим підкорюються Регламенту цього суду,
що передбачено ст. IV Європейської конвенції про зовнішньоторговельний
арбітраж (Женева, 1961), відповідно до якої, якщо в арбітражній угоді
передбачена передача спору на вирішення постійного арбітражного органу,
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розгляд спору буде відбуватися відповідно до Регламенту такого органу.
Регламент постійно діючого арбітражного органу є документом, який
визначає порядок і правила вирішення спору в цьому арбітражному суді, у
тому числі правила звернення до арбітражного суду, порядок формування
складу арбітражного суду, порядок розгляду справи, розмір і порядок сплати
арбітражного збору та ін. Водночас регламенти арбітражних судів містять
цілий ряд диспозитивних норм, які дозволяють сторонам відступити від них,
урегулювавши ряд питань в арбітражному застереженні з відступом від
Регламенту. У зв'язку із цим на стадії укладення арбітражної угоди слід
ознайомитися з Регламентом арбітражного органу, що обирається, щоб мати
повне уявлення про процедуру розгляду справи, і в межах наданих
Регламентом прав вчасно обумовити питання, які можуть дозволити зробити
цю процедуру більш ефективною та передбачуваною.
Висновки з 5 питання.
Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін
і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів
цивільного законодавства. Договір є укладеним, якщо сторони в належній
формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Відповідно істотними
умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені
законом як істотні або є необхідними для договорів певного виду, а також
усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто
згоди. Отже, насамперед домовленість сторін повинна бути досягнута щодо
істотних умов договору без погодження яких договір не може вважатися
укладеним.
Обираючи арбітраж як альтернативний державним судам спосіб
вирішення спору, необхідно враховувати, що єдиною підставою юрисдикції
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арбітражу і необхідною умовою порушення справи в арбітражі є
арбітражна угода, яка за своєю правовою природою є, насамперед,
цивільно-правовою угодою, що регулюється як міжнародно-правовими
нормами, так і внутрішнім законодавством окремих країн.
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1.
Таким чином,

ВИСНОВКИ З ТЕМИ

зовнішньоекономічний

договір

(контракт)

-

це

матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної

діяльності

та

їх

іноземних

контрагентів,

спрямована

на

встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у
зовнішньоекономічній діяльності.
Враховуючи положення ст. 4 Закону «Про ЗЕД», зовнішньоекономічні
договори можна поділити на кілька видів залежно від предмета договору.
Новим українським законодавством збережений суворо імперативний
характер

положень

про

вимогу

щодо

письмової

форми

зовнішньоекономічних контрактів.
Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін
і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів
цивільного законодавства. Договір є укладеним, якщо сторони в належній
формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Відповідно істотними
умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені
законом як істотні або є необхідними для договорів певного виду, а також
усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто
згоди. Отже, насамперед домовленість сторін повинна бути досягнута щодо
істотних умов договору без погодження яких договір не може вважатися
укладеним.
Арбітражна угода за своєю правовою природою є, насамперед,
цивільно-правовою угодою, що регулюється як міжнародно-правовими
нормами, так і внутрішнім законодавством окремих країн.
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
В ході лекції «Правове регулювання торговельного-посередництва в
зовнішньоекономічій

діяльності.

Зовнішньоекономічні

договори

(контракти). арбітражні угоди» розглянуто лише частину з того значного
кола питань, що необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні
курсу.
Саме тому при підготовці до семінарських та практичних занять з
теми №4 рекомендується звернутись не лише до базових підручників, а ще й
до інших джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у
книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри господарськоправових дисциплін.
В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння
навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа
зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських
авторів необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з
урахуванням положень законодавства України.
Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є
дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво
відмінними один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми.
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ТЕМА № 5
«МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО
ТОРГОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА ТА ЙОГО ДОГОВІРНОГО
ОФОРМЛЕННЯ: ВИДИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА, ВИДИ
І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРІВ МІЖНАРОДНОГО
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА».

ПЛАН ЛЕКЦІЇ
Література
Вступ
1. Комерційне посередництво (агентські відносини).
2. Правове регулювання перевезення вантажів.
3. Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів
господарювання (комерційна концесія).
4. Види торговельно-посередницької діяльності, типи посередників,
характеристика виконуваних функцій
5. Міжнародно-правове регулювання та особливості договорів
факторингу.
6. Міжнародно-правове регулювання та особливості договорів
франчайзингу.
7. Міжнародно-правове регулювання та особливості лізингових
договорів.
Висновки
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МЕТА ЛЕКЦІЇ:
Мета лекції полягає у комплексній характеристиці правового
регулювання окремих видів господарської діяльності.
Зокрема,

слід

вирішити

наступні

завдання:виявити

специфіку

комерційного посередництва (агентських відносини);надати характеристику
правового

регулювання

використання

у

господарювання

перевезення

підприємницькій
(комерційна

вантажів;визначити

діяльності

концесія).

А

прав
також

особливості

інших

суб’єктів

проаналізувати

міжнародно-правові регулятори міжнародного торгового посередництва

ВСТУП
Економіка країни - досить складна сфера суспільної діяльності.
Відповідно складними є господарські відносини, що формуються в цій
сфері. Наявність у цих (господарських) відносинах загальних рис, що
притаманні всім або переважній більшості їх видів, зумовлює так зване
загальне

правове

регулювання

цих.

Втім,

господарські

відносини

надзвичайно різноманітні, що спричинено складністю господарського життя
- багатогалузевістю сучасної економіки, різними умовами господарювання,
залежно від певних категорій об'єктів, певних територій, щодо певних
суб'єктів,

незвичних

умов

господарювання

(надзвичайних

ситуацій,

військового стану) тощо. Зазначені обставини зумовлюють спеціальне
регулювання певних категорій господарських відносин, що знайшло
відображення у Господарському кодексі України, кілька розділів якого
(VI—VIII) присвячено такому регулюванню, а також великій кількості
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спеціальних законів і прийнятих відповідно до них підзаконних нормативноправових актів.

159

1. КОМЕРЦІЙНЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО (АГЕНТСЬКІ
ВІДНОСИНИ)
Комерційне посередництво - відносно новий вид господарських
відносин, що зазвичай виникає на підставі своєрідного виду договору агентського договору. Цей договір виник в англо-американському праві, й
хоча має чимало спільних рис з традиційними договорами континентального
права (законодавства країн романо-германської правової традиції) договором комісії та договором доручення, проте низка рис дозволяє
виділити його в окремий вид договору, а професійну діяльність щодо
надання послуг відповідно до таких договорів - виділити в специфічний вид
господарської діяльності, що іменується комерційним посередництвом або
агентською діяльністю.
Відповідно до ч. 1 ст. 295 Господарського кодексу України,
комерційним посередництвом (агентською діяльністю) є підприємницька
діяльність, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб'єктам
господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом
посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта,
якого він представляє.
Характерні ознаки агентських відносин:
• різновид підприємницької діяльності;
• спеціальний суб'єктний склад:
1) комерційний агент - суб'єкт господарювання (громадянин або
юридична особа), який відповідно до визначених агентським договором
повноважень здійснює комерційне посередництво в інтересах та від імені
другої сторони за договором (принципала), вступаючи при цьому у
відносини з третіми особами; відтак не є комерційними агентами (а)
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підприємці, що діють хоча і в інтересах іншої сторони договору
(принципала), але від власного імені, та (б) підприємці, які укладають угоди
від імені принципала стосовно себе особисто; залежно від сфер господарювання, в яких діють комерційні агенти, та пов'язаною з цим
специфікою правового становища, можна класифікувати комерційних
агентів за сферами їх діяльності: агент у сфері страхування; агент у сфері
банківської діяльності; агент у сфері транспорту; агент з туризму; агент у
сфері приватизації; митний агент; агент з проведення грошової лотереї;
агент з виставок; агент з розміщення та викупу цінних паперів ICI;
2) принципал (в ГК України іменується суб'єктом господарювання, від імені,
в інтересах, під контролем і за рахунок якого діє комерційний агент) - особа
(фізична або юридична), якій комерційний агент надає посередницькі
послуги щодо укладення угод або виконання фактичних дій у сфері
господарювання відповідно до агентського договору); згідно з ГК (ч. 1 ст.
295), принципалом може бути лише суб'єкт господарювання;
3) треті особи - це учасники відносин у сфері господарювання, з якими
(щодо яких) комерційний агент укладає договори (виконує фактичні дії) від
імені, в інтересах, під контролем і за рахунок принципала; Господарський
кодекс не встановлює вимог до таких осіб, а відтак - ними можуть бути
будь-які учасники господарських відносин (якщо інше не встановлено
спеціальним законодавством) незалежно від наявності у них статусу суб'єкта
господарювання;
• підстави виникнення агентських відносин (ст. 296 ГК України) агентський договір (у разі надання принципалом на підставі договору
повноважень комерційному агентові на вчинення відповідних дій) або
схвалені принципалом фактичні дії комерційного агента (у разі схвалення
принципалом угоди, укладеної в його інтересах комерційним) агентом без
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повноваження на її укладення або з перевищенням наданого йому
повноваження чи після закінчення терміну дії агентського договору;
• змістом

агентських

відносин

є

представницькі

дії

агента,

котрі

здійснюються від імені, під контролем і за рахунок принципала;
• мета встановлення агентських відносин - задоволення законних приватних
інтересів учасників зазначених відносин - агента (щодо отримання прибутку
від надання ним послуг з комерційного посередництва), принципала (щодо
укладення комерційним агентом угод чи здійснення фактичних дій з третіми
особами від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок принципала),
третіх осіб (щодо отримання певних благ на підставі укладених з
комерційним агентом угод чи в результаті здійснення ним фактичних дій від
імені принципала, на авторитет якого покладаються треті особи);
• встановлення обмежень щодо здійснення агентської діяльності з метою
захисту інтересів принципала та інших учасників агентських відносин, а
саме: а) закріплена в ч. 4 295 ГК України заборона агентові укладати угоди
від імені того, кого він представляє, стосовно себе особисто; б) можливість
встановлення на рівні закону заборони здійснення агентської діяльності
(комерційного посередництва) в окремих галузях господарювання.
Залежно від можливостей сторін агентського договору вибору
варіантів своєї поведінки (принципала - щодо довірення виконання дій з
комерційного посередництва не лише певному комерційному агентові, а й
іншій особі, а комерційного агента - щодо здійснення комерційного
посередництва не лише щодо принципала, а й інших осіб) розрізняють
немонопольні та монопольні агентські відносини (ст. 299 ГК України):
• немонопольні агентські відносини виникають у разі, якщо суб'єкт, якого
представляє

комерційний

агент,

має

право

довірити

комерційне

посередництво також іншим суб'єктам, повідомивши про це агента, а агент
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має право здійснювати комерційне посередництво також для інших суб'єктів
господарювання, якщо інтереси суб'єктів, яких представляє комерційний
агент, не є суперечливими у питаннях, для вирішення яких запрошений цей
агент;
• монопольні агентські відносини виникають у разі, якщо комерційний
агент, що представляє суб'єкта господарювання (принципала), не має права
здійснювати комерційне посередництво для інших суб'єктів у межах,
передбачених агентським договором.
Система нормативно-правових актів, що регулюють комерційне
посередництво (агентську діяльність у сфері господарювання), включає:
•

Господарський кодекс України, в якому глава 31 присвячена

комерційному посередництву;
• Цивільний кодекс України: положення щодо договору доручення (глава
68), які застосовуються на субсидіарних засадах;
• спеціальні

нормативно-правові

акти,

що

визначають

особливість

комерційного посередництва в окремих галузях господарювання.
Основною підставою виникнення агентських відносин є агентський
договір,

відповідно

до

якого

одна

сторона

(комерційний

агент)

зобов'язується надати послуги другій стороні (принципалу - суб'єкту, якого
представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання
фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок.

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Отже, комерційне посередництво - це різновид господарських
правовідносин, що складаються на договірних засадах між агентом
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(суб'єктом агентської діяльності у сфері господарювання), принципалом і
третіми особами щодо представницьких дій агента, котрі здійснюються від
імені, під контролем і за рахунок принципала з метою задоволення законних
приватних інтересів учасників зазначених відносин (агента, принципала,
третіх осіб) та з урахуванням публічних інтересів (дотриманням публічного
господарського порядку).
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2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
Транспорт - одна з найважливіших галузей економіки, покликана
задовольняти потреби населення та учасників господарського життя у
перевезеннях та пов'язаних з ними послуг.
Єдину транспортну систему України становлять:
• транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний, авіаційний, міський електротранспорт);
• промисловий залізничний транспорт;
• відомчий транспорт;
• трубопровідний транспорт;
• шляхи сполучення загального користування.
Різновидом договорів за критерієм економічного змісту та правових
ознак є транспортні договори.
Відповідно до ч. 1 ст. 307 ГК та ч. 1 ст. 909 ЦК України договором
перевезення вантажу є договір, за яким одна сторона (перевізник)
зобов'язується

доставити

довірений

їй

другою

стороною

(вантажовідправником) вантаж до пункту призначення в установлений
законодавством чи договором строк та видати його уповноваженій на
одержання

вантажу

особі

(одержувачеві),

а

вантажовідправник

зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.
Транспортні договори класифікуються за різними ознаками:
1) за видом транспорту, який використовується для надання транспортних
послуг на транспортні договори: на залізничному транспорті; морському
транспорті;

на

внутрішньому

водному

транспорті;

на

повітряному

транспорті: на автомобільному транспорті; на трубопровідному транспорті; і
в недалекому майбутньому - транспортні договори на космічному
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транспорті (ч. З ст. 306 ГК України зазначається космічний транспорт як
один з видів транспорту), а також транспортні договори, що передбачають
використання кількох видів транспорту (в тому числі змішані перевезення);
2) за ознакою домінування в договорі організаційних чи майнових елементів
на: (а) організаційні (забезпечують організацію перевезень та надання інших
транспортних послуг) та (б) договори про надання транспортних послуг;
3) за характером транспортних послуг, надання яких передбачається
договором, на: а) договори перевезення вантажів та організованих груп
пасажирів (якщо договір укладається, наприклад, туристичною фірмою); б)
договори про надання інших транспортних послуг або комплексу послуг
(зазвичай віддзеркалюють специфіку певного виду транспорту).
Договори перевезення вантажу на певному виді транспорту можуть
бути різних різновидів, що пов'язано з технологією перевезень тим чи іншим
видом транспорту. Так, відповідно до Положення про порядок підготовки та
надання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення
(затверджено наказом Мінтрансу України від 14.12.1998 р. № 497), договори
морського перевезення вантажу залежно від виду останнього (вантажу)
поділяються на такі різновиди:
• договори перевезення генеральних вантажів;
• договори перевезення навалочних вантажів;
• договори перевезення небезпечних вантажів;
• договори на ліхтерні перевезення;
• договори перевезення контейнерів.
Кодекс торговельного мореплавства України (статті 131, 132)
розрізняє види договорів за критерієм сфери перевезень (всередині країни
чи за її межі) на:
• договори на каботажні перевезення (перевезення вантажів між портами
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України);
• договори на міжнародні перевезення (перевезення вантажів між портами
України та іноземними портами).
Умови договору перевезення вантажу поділяються на універсальні
(притаманні для перевезень будь-яким видом транспорту) та специфічні
(характерні для перевезень певним видом транспорту).
Універсальні умови визначаються Господарським і Цивільним
кодексами України, а специфічні - транспортними кодексами (статутами) чи
на їх підставі договором.
Порядок вирішення спорів, що виникають з перевезень, має свої
особливості (ст. 315 ГК України; ст. 925 ЦК України).

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Транспорт - одна з найважливіших галузей економіки, покликана
задовольняти потреби населення та учасників господарського життя у
перевезеннях та пов'язаних з ними послуг. Відповідно до ч. 1 ст. 307 ГК та ч.
1 ст. 909 ЦК України договором перевезення вантажу є договір, за яким одна
сторона (перевізник) зобов'язується доставити довірений їй другою
стороною (вантажовідправником) вантаж до пункту призначення в
установлений законодавством чи договором строк та видати його уповноваженій

на

вантажовідправник
встановлену плату.

одержання

вантажу

зобов'язується

сплатити

особі
за

(одержувачеві),
перевезення

а

вантажу
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3. ВИКОРИСТАННЯ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРАВ ІНШИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
(КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ)
Комерційна концесія - це підприємницька діяльність, що здійснюється
на підставі договору комерційної концесії і полягає у наданні однією
стороною

концесійних

відносин

(правоволодільцем)

другій

стороні

(користувачеві) на строк або без визначення строку права використання на
платній основі комплексу належних правоволодільцеві виключних прав з
метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання
послуг.
У правовій літературі для визначення подібного роду ринкових
відносин використовуються терміни «франчайзинг» і «франшиза». За своєю
суттю ці терміни рівнозначні (рівноцінні), і розходження в їхньому
найменуванні

обумовлені

особливостями

транскрипції

термінів

при

перекладі українською мовою англомовної і франкомовної літератури.
У

більшості

країн

світу

комерційну

концесію

називають

франчайзингом. Однак український законодавець, як і законодавці країн
СНД, не сприйняв цю назву, вирішивши уникнути вживання іноземних
термінів.
Комерційна концесія (франчайзинг, франшиза) — один із нових
правових інститутів, що знайшов своє відображення у новому ЦК України
(статті 1115—1129) і ГК України (статті 366—376).
За своїм змістом терміни «франчайзинг» і «франшиза» відповідають
змісту визначених у главі 36 ГК України і главі 76 ЦК України термінів
«комерційна концесія» і «договір комерційної концесії».
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У науковій літературі визначаються специфічні риси договірних
відносин у сфері комерційної концесії (франчайзингу, франшизи), що
відрізняють їх від інших договірних відносин, у тому числі концесійних,
ліцензійних тощо:
спеціальний суб'єктний склад: сторонами договору можуть бути лише
суб'єкти підприємницької діяльності;
необхідним

елементом

предмета

договору

є

надання

правоволодільцем користувачеві комплексу виключних прав, ділової
репутації та комерційного досвіду правоволодільця;
за договором комерційної концесії користувачеві надається лише
право

використовувати

відповідні

виключні

права,

що

належать

правоволодільцеві, без їх передання (уступки) контрагенту;
метою є надання користувачеві комплексу виключних прав, що
належать правоволодільцеві, для їх використання у підприємницькій
діяльності користувача;
специфіка прав та обов'язків сторін договору, зумовлена його метою;
попри повну економічну залежність від правоволодільця, користувач
зберігає свою юридичну самостійність та діє у сфері майнового обігу від
свого імені за умови інформування споживачів (покупців, замовників) про
використання ним виключних прав правоволодільця;
з метою захисту інтересів правоволодільця і, відповідно, виключення
посилення конкуренції на ринку товару, для виробництва якого користувачеві передається комплекс виключних прав, в договір включаються різного
роду обмежувальні умови щодо діяльності користувача.
Хоча сфера використання франчайзингу надзвичайно різноманітна, її
можна класифікувати на чотири види:
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збутовий франчайзинг (використовується виробником товару

1)

для побудови єдиної розгалуженої збутової мережі, функціонування якої
перебуває під його контролем);
торговий

2)

франчайзинг

(торговельна

організація

відкриває

мережу своїх магазинів, які юридично не є її структурними підрозділами,
філіями або дочірніми підприємствами);
франчайзинг у сфері обслуговування та надання послуг

3)
(прикладом

цього

виду

франчайзингу,

найближчого

до

торгового

франчайзингу, є мережі фірмових готелів, ресторанів або авторемонтних
майстерень, а також аудиторських, юридичних, консалтингових фірм);
виробничий франчайзинг (використовується виробником для

4)

розширення виробництва своїх товарів або їх просування на нові ринки).
Застосування франчайзингу в підприємницькій діяльності надає
істотні переваги як правоволодільцю, так і користувачеві, а також
споживачеві і всьому суспільству.
В Україні правове регулювання відносин щодо комерційної концесії
забезпечується: Господарським кодексом: глава 36 «Використання у
підприємницькій

діяльності

прав

інших

суб'єктів

господарювання

(комерційна концесія)»; Цивільним кодексом, глава 76 якого («Комерційна
концесія» - статті 1115-1129) містить положення, які є аналогічними (з
деякими відмінностями) відповідним положенням ГК; рядом законів та
правових актів.
Договір комерційної концесії (франчайзингу) (contract of franchising,
contrat

de

franchissage

ou

de

franchise)

широко

застосовується

в

господарській діяльності багатьох країн.
У нашій державі легальне визначення поняття договору комерційної
концесії закріплено у ст. 1115 ЦК України та ст. 366 ГК України.

171

Згідно визначення, викладеного у ст. 366 ГК України «за договором
комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати
другій стороні (користувачеві) на строк або без визначення строку право
використання в підприємницькій діяльності користувача комплексу прав,
належних правоволодільцеві, а користувач зобов'язується дотримуватися
умов використання наданих йому прав та сплатити правоволодільцеві
обумовлену договором винагороду.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
У цілому ж слід зазначити, що викладення загальних правових норм
щодо регулювання комерційної концесії у двох вітчизняних кодексах –
Цивільному та Господарському, з урахуванням певних повторів та
розбіжностей, має сумнівну доцільність.
Вдосконаленню правового регулювання цієї сфери сприяло б
прийняття єдиного спеціального законодавчого акту, в якому більш
докладно було б закріплено правові засади регулювання відносин
комерційної концесії (франшизи, франчайзингу) у нашій державі.
Наостанок слід зауважити, що правотворча діяльність стосовно
вдосконалення юридичних засад регулювання цієї сфери відносин повинна
здійснюватися з урахуванням накопиченого досвіду, як світового, так і
вітчизняного, а також із орієнтуванням на міжнародні правові акти,
присвячені комерційній концесії (франшизі, франчайзингу).

172

4. Види торговельно-посередницької діяльності, типи посередників,
характеристика виконуваних функцій
І. Діяльність з перепродажу товарів
Дистриб’ютори
Незалежні, частково залежні
Підписують із товаровиробником договір щодо продажу товарів на
певній території й на конкретний термін. Міжнародна торговельна палата
розробила типовий дистриб’юторський контракт, відповідно до якого
дистриб’ютори здійснюють операції купівлі-продажу від свого імені й за
свій рахунок, але на відміну від звичайного оптовика, мають більш тісні й
довірчі відносини з виробником. Найчастіше спеціалізуються на товарах
виробничо-технічного призначення, продаючи їх виробникам.
Подобные
внешнеторговой

договоры
практике

наиболее
и

получили

широко
название

используются

во

дистрибьюторских

контрактов. Их применение регулируется Типовым дистрибьюторским
контрактом, подготовленным Международной торговой палатой (изд. 1991
г. № 518). Заключая такой договор, организация-дистрибьютор принимает
на себя обязательство покупки товара иностранной фирмы в качестве ее
монопольного

импортера.

Сторона,

заключающая

контракт

с

дистрибьютором, именуется продавцом или грантором.
Дилери
Незалежні, частково залежні
Здійснюють операції з перепродажу від свого імені й за свій рахунок,
але в договорах із виробником можуть передбачати виконання окремих
зобов’язань, наприклад торгувати продукцією лише цього виробника,
вживати заходів щодо просування товару, проводити рекламні акції тощо.
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Комісіонери
Незалежні, частково залежні
Вступають у фізичне володіння товарами й укладають угоди на купівлю
і продаж. їх За дорученням власника (комітента) знаходять на ринку
покупця (продавця), укладають від свого імені, але за рахунок довірителя,
угоди купівлі-продажу.
ІІ. Зі створення умов для здійснення актів купівлі-продажу,
організації товарообігу
Консигнатори
Частково залежні
Одна із форм комісійної торгівлі застосовується під час продажу товарів
масового попиту. Консигнатор отримує на свій склад партію товару та
продає його від свого імені, але за рахунок консигнанта (власника).
Лізингодавці
Незалежні
Купують товар у власність та передають право на користування ним
іншій стороні на умовах строковості, платності
Аукціоністи
Незалежні
Здійснюють акти продажу товарів від власного імені, але за рахунок
третьої сторони.
Брокери
Залежні
Не набувають права власності на товар, організовують зустріч покупця і
продавця та беруть участь у переговорах
Агенти
Незалежні, частково залежні
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Здійснюють за дорученням клієнта (принципала) комерційні дії,
пов’язані з продажем чи купівлею товару від імені й за рахунок принципала.
Залежно від прав та обов’язків агентів і принципалів вирізняють простих
агентів, агентів із переважним правом (право першої руки), ексклюзивних
агентів (із монопольним правом).
Комерційні представники, повірені
Частково залежні, залежні
Згідно з угодою, укладеною принципалом (виробником), діють на
певній території і здійснюють збирання замовлень від покупців, надають
послуги з доставки товарів, гарантій на ці товари тощо. За дорученням
клієнтів (довірителів) сприяють здійсненню операцій купівлі-продажу
шляхом укладання угод від імені й за рахунок довірителів.
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5.Міжнародно-правове регулювання та особливості договорів
факторингу.
ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ - договір, за яким одна сторона (фактор)
передає або зобов'язується передати другій стороні (клієнту) кошти в
рахунок грошової вимоги клієнта (кредитора) до третьої особи (боржника),
що випливає з надання клієнтом товарів, виконання ним робіт або надання
послуг третій особі, а клієнт відступає або зобов'язується відступити
факторові своє право грошової вимоги. Крім того, грошова вимога до
боржника може бути віддана клієнтом факторові з метою забезпечення
виконання іншого, вже існуючого зобов'язання клієнта перед фактором.
Предметом договору фактрорингу - є фінансування - надання фактором
свого клієнта грошової суми на умовах повернення, цільового використання
і зазвичай платності. Факторинг представляє собою різновид інвестиційної
діяльності, а саме інвестування грошових коштів в заздалегідь певний
проект в розрахунку на подальшу довгострокову окупність вкладень (цим
фінансування і відрізняється від кредиту). Крім того, предметом зобов'язань
фактора можуть бути також і фінансові послуги, пов'язані з грошовими
вимогами, які є предметом відступлення, наприклад ведення для клієнта
бухгалтерського обліку. Сторонами договору факторингу є клієнт (таким
може бути будь-яка дієздатна особа) і фактор (таким можуть бути банки та
інші кредитні організації, а також інші комерційні організації, які мають
дозвіл (ліцензію) на здійснення діяльності такого виду). Договір факторингу
повинен укладатися в простій письмовій формі. Звичайно він має своєрідний
"рамковий" характер, тобто містить домовленості про загальні умови
фінансування і поступок, передбачаючи підписання в свій подальший
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розвиток конкретних додаткових угод із зазначенням конкретних сум
фінансування та індивідуалізацією вимог.
Міжнародний факторинг здійснюється з метою фінансування якоюсь
організацією (фактором) експорту іншої особи (виробника продукції) за
умови передання виробником фактора права на одержання плати від
імпортера-боржника.
міжнародній

Факторинг

торгівлі.

Якщо

досить

широко

постачальник

використовується

відвантажив

в

продукцію

одержувачу, він може одразу отримати від фактора плату за неї. В Оттаві 28
травня 1988 р. було укладено Конвенцію про міжнародний факторинг. Поява
її була зумовлена необхідністю уніфікації правовідносин цього виду.
Конвенцію підписали 14 держав. Вона набула чинності у 1995 p., коли
Італія, Нігерія і Франція ратифікували її [14, 407].
У ст. 1 Конвенції про міжнародний факторинг зазначається, що під
факторингом мається на увазі договір, укладений між постачальником і
фактором, відповідно до якого:
1) постачальник доручає чи бере на себе зобов'язання доручати фактору
збирання дебіторської заборгованості за договорами купівлі-продажу
товарів, укладених між постачальником та його клієнтом (дебіторами). При
цьому товаром за зазначеними договорами не можуть бути предмети чи
інше майно, придбане передусім для особистого, сімейного чи домашнього
використання;
2) фактор має виконувати щонайменше дві із зазначених функцій:
o фінансування постачальника, у тому числі шляхом надання позики чи
попередньої оплати;
o ведення рахунків (бухгалтерського обліку), пов'язаних з одержанням
дебіторської заборгованості;
o збирання дебіторської заборгованості;
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o захист від несплати суми боргу дебіторам;
3) дебітори (боржники) мають отримати письмове повідомлення про
передання права на одержання дебіторської заборгованості.
Фахівці виявили окремі ознаки факторингу ще у Стародавньому
Вавилоні. Але бурхливими темпами факторинг почав розвиватися у
Північній Америці у другій половині XIX ст. У країнах Західної Європи
факторинг поширився у другій половині XX ст. Почали створюватись
факторингові банки та товариства.
Оттавська конвенція відіграла велику роль у світовому розвитку
факторингу.

Вона

стала

основою

при

розробці

факторингового

законодавства багатьох країн. Глава про факторинг міститься, зокрема, у
Модельному Цивільному кодексі держав-учасниць СНД.
Міжнародний факторинг - це тристоронні правовідносини, у яких
беруть участь:
o кредитор (експортер товарів, робіт, послуг);
o боржник (імпортер зазначених товарів тощо);
o фактор (банк або спеціалізована факторингова організація), що
набирає права вимоги.
Факторинг буває з гарантією постачальника (факторинг з права
регрессо) та без такої гарантії (факторинг без права регрессо).
За обсягом грошової вимоги, що передається, факторинг може бути
повним або факультативним, а за характером проведення - прямим або
опосередкованим.
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6. Міжнародно-правове регулювання та особливості договорів
франчайзингу.
Рекомендації для складання договорів міжнародного франчайзингу
розроблені Міжнародною торговою палатою й містяться в Типовому
контракті франчайзингу (публікація № 557), який спрямований на
просування товарів, і містить одноманітні правила для всіх учасників даних
правовідносин. При складанні типового контракту укладачі прагнули
сконцентрувати в ньому основні права і обов’язки сторін та уникнути
застосування національного права будь-якої країни. Основною причиною
складання контракту є відсутність міжнародної уніфікації з франчайзингу та
необхідність звернення до національного права, що має серйозні недоліки,
оскільки право окремих країн не враховує потреб та специфіки міжнародної
торгівлі, та його приписи значно різняться в окремих країнах.
Узгоджені на міжнародному рівні (насамперед в ЄС) правила
стосуються в основному антитрестовських аспектів договору (наприклад,
дійсність деяких обмежуючих статей відносно винятковості території) і не
регламентують цивільно-правових відносин сторін договору франчайзингу.
Франчайзинг, звичайно, визначається як угода, згідно з якою
франчайзер надає франчайзі в обмін на пряму чи непряму фінансову
компенсацію право на використання комплексу прав промислової або
інтелектуальної власності, що належать, як правило, до ноу-хау і
комерційним символам, а також на одержання комерційного або технічного
сприяння протягом терміну дії контракту. У типовому контракті проводиться відмінність між двома видами угод про франчайзинг: проста
франшиза і майстер-франшиза. Проста франшиза включає два види угод:
про промислову франшизу і дистриб’юторська угода про франшизу.
Промислова франшиза — це договір, який регулює виробництво товарів в
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обмін на фінансову компенсацію, іншими словами,франчайзі надається
право на виробництво товарів з використанням товарного знака або патенту
франчайзера згідно з промисловим ноу-хау і за технічного сприяння
франчайзера.

Дистриб’юторську

угоду

про

франшизу

регламентує

розповсюдження товарів або надання послуг в обмін на фінансову
компенсацію; франчайзі надається право або по збуту виробів, які
виробляються, або поставляються франчайзером чи призначеним ним
постачальником, чи з надання послуг (зазвичай надаються самим
франчайзером) під його товарним знаком та з використанням його
комерційного ноу-хау.
Угода про майстер-франшизу передбачає подальший її розвиток таким
чином, що в товаропроводячій мережі є не дві ланки (як у простій
франшизі), а три: франчайзер, майстер-франчайзі (якому франчайзер надає
право використовувати франшизу на договірній території шляхом укладання
угод про франчайзинг з простими франчайзі) і прості франчайзі. Для
реалізації таких угод можуть бути використані різні форми договірних
зв’язків:
—

договір доручення, згідно

з яким майстер-франчайзі

представляє франчайзера;
—

дистриб’юторський договір, за яким майстер-франчайзі

виступає як субфранчайзер;
—

договір про спільну діяльність (joint venture).

—

Типовий

призначений

для

контракт

міжнародних

МТП

міжнародного

дистриб’юторських

франчайзингу
відносин,

які

реалізуються шляхом укладення франчайзингових дистриб’юторських угод
(distribution franchise agreements), які не можна застосовувати до інших типів
угод про франчайзинг,включаючи угоди про майстер-франчайзинг. Він
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містить два основні розділи: перший розділ присвячено визначенню
основних прав і обов’язків сторін за угодою про франчайзинг; другий — про
поставку товару, що реалізується в рамках угоди.
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7. Міжнародно-правове регулювання та особливості лізингових
договорів.
Міжнародний лізинг — це договір оренди на міжнародні цінності та
майно між суб'єктами лізингу, які знаходяться в різних країнах. Він
застосовується і в тому випадку, коли орендодавець і орендатор знаходяться
в одній країні, а використовують матеріальні цінності з іншої країни.
Експортний лізинг — придбання лізинговою компанією обладнання,
машини у національної фірми-виробника, а потім передання їх за кордон
іноземному користувачеві (орендареві).
Імпортний лізинг — фінансова операція, за якої виробник знаходиться
на території іноземної держави, а лізингодавець у цій країні і бере об'єкт для
лізингу, або з правом сублізингу.
Міжнародний транзитний лізинг — фінансова операція, за якої всі
суб'єкти лізингу (виробник, лізингодавець і лізингокористувач) перебувають
на території різних держав.
Специфічний

вид

міжнародного

лізингу

використовується

для

орендарів, які не мають надходжень іноземної валюти: тоді оплата
зобов'язань з лізингу забезпечується поставкою продукції, яка отримана на
іноземному обладнанні — об'єкті лізингу. На весь термін дії міжнародної
лізингової угоди право власності на об'єкт лізингу залишається у державилізингодавця.
З метою уніфікації відповідного законодавства різних країн у 1974 p. у
межах Міжнародного інституту з уніфікації приватного права (ЮШДРУА)
була створена група з розробки правил міжнародного (зовнішнього) лізингу.
Ця робота завершилася 28 травня 1988 р. на Міжнародній конференції з
питань лізингу і факторингу в м. Оттава (Канада) прийняттям "Конвенції
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про міжнародний фінансовий лізинг" ("Convention on international financial
leasing").
Крім того, по-перше, лізинго-користувач згодом отримує право на
придбання цього матеріального майна. По-друге, матеріальне майно загалом
не повинно використовуватися в особистих цілях, або для домашніх
(сімейних) потреб користувача. По-третє, в Конвенції приділяється особлива
увага

необхідності

регулювання

відносин

між

постачальником,

орендодавцем і користувачем. Саме користувач повинен взяти на себе
зобов'язання з догляду за предметом лізингу і використовувати його
розумно, підтримуючи в робочому стані, і одночасно регулярно сплачувати
внески. Третя особа — постачальник — бере на себе ті ж зобов'язання щодо
орендаря, що і відносно покупця — орендодавця, хоч і не є стороною
контракту про продаж майна. Орендодавець не несе відповідальності перед
орендарем у випадку затримки або невиконання постачання об'єкта лізингу,
за винятком тих випадків, коли це сталося безпосередньо з його вини.
Деякі види орендних операцій вилучені зі сфери дії Конвенції. Це
передусім такі види оренди, за яких орендні відносини встановлюються
безпосередньо між виробником (постачальником) і орендарем, тобто коли є
звичайний договір оренди. Конвенція не поширюється на короткострокову
оренду (прокат), призначену для задоволення особистих потреб орендаря.
Конвенція застосовується у випадках, коли орендодавець і орендар
перебувають в різних країнах, за умови, що ці країни, а також держава, в
якій розміщене комерційне підприємство постачальника обладнання, є
учасниками Конвенції.
Сутність міжнародного лізингу розкривають його основні, домінантні
особливості. Серед них слід виділити такі.
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1. Відокремлення права власності від права користування активом
протягом певного періоду повинно здійснюватися за узгодженням, як
мінімум, з двома юридичними, бухгалтерськими та податковими системами.
2. Передача активу в лізинг може здійснюватися в прямій або
опосередкованій формі. Пряма форма — коли майно фізично перетинає
кордон

для

того,

щоб

потрапити

в

країну

лізингоотримувача.

Опосередкована — коли майно не треба перевозити через кордон, бо воно
вже знаходиться в країні лізинго-отримувача.
3. Період лізингового договору може бути або часом, протягом якого
лізингоотримувач користується майном без часу транспортування майна від
лізингодавця до лізингоотримувача, або часом, який включає і час на
транспортування, і час користування майном. У разі внутрішнього лізингу
час перевезення активу, як правило, настільки короткий, що, приймаючи
рішення, ним нехтують. Термін міжнародного лізингу, як правило, включає
й час на доставку, якщо він тривалий і витрати на доставку високі. Отже, час
перевезення, витрати на транспортування та страхування — це важливі
фактори в разі укладання договору міжнародного лізингу.
4. Термін лізингової угоди, як правило, збігається з терміном корисної
служби активу.
5. Платежі за міжнародним лізингом можуть здійснюватися у формі
національної валюти лізингодавця, лізингоотримувача або третьої країни у
формі колективної валюти або у формі товару, послуги чи природного
ресурсу.
Ліцензійні угоди в більшості випадків укладають на термін 10–15 років.
Ліцензії бувають патентні, тобто такі, котрі підтверджують передачу
права використання патенту без відповідного «ноу-хау», і безпатентні, тобто
такі, котрі підтверджують право використовувати «ноу-хау» без патентів на
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винахід. Основна частка світової торгівлі технологіями припадає на продаж
безпатентних ліцензій, оскільки вони не потребують проведення додаткових
НДДКР і передбачають мінімальний комерційний ризик.
За обсягом переданих прав на використання науково-технічних знань
ліцензіара розрізняють три види ліцензій:
— проста (невиняткова), при продажу якої за ліцензіаром залишається
право самостійно використовувати об’єкт ліцензії, а також надавати
ліцензії на дану технологію й іншим ліцензіатам на даній території;
—

виняткова,

що

передбачає

монопольне

право

ліцензіата

використовувати технологію і відмовлення ліцензіара від самостійного
використання запатентованих винаходів чи «ноу-хау» і їх продажу на
домовленій території;
—

повна, що надає ліцензіатові виключне право на використання патенту
або «ноу-хау» упродовж терміну дії угоди і відмовлення ліцензіара від
самостійного використання предмета ліцензії упродовж цього терміну.
Ліцензія може бути відкритою, якщо патентом має право скористатися

будь-яка зацікавлена особа. Відкрита ліцензія оформляється у відповідному
патентному відомстві, при цьому патентне мито стягується в половинному
розмірі.
Ліцензія буває примусовою у випадку, якщо компетентні органи
примушують

патентовласника

передати

іншим

особам

право

на

використання патенту.
Продаж ліцензій здійснюється на основі укладання ліцензійної угоди.
Ліцензійна угода — це договір, згідно з яким ліцензіар (продавець)
надає ліцензіатові (покупцеві) дозвіл на використання у визначених межах
своїх прав на патенти, «ноу-хау», товарні марки і за визначену винагороду.
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За надання прав на використання предмета угоди ліцензіат платить
ліцензіару певну винагороду. В угоді обумовлюється форма ліцензійної
винагороди, порядок її виплати, переведення платежів і т.д.
Форми

ліцензійної

винагороди

бувають

різними.

Найчастіше

зустрічаються такі, як роялті, паушальний платіж і комбіновані платежі.
Роялті - це періодичні відчислення від доходів покупця на протязі періоду
дії угоди. Вони встановлюються у вигляді певних фіксованих ставок (у
відсотках) і виплачуються ліцензіатом через узгоджені відрізки часу
(щорічно, щоквартально, щомісячно чи до визначеної дати).
Роялті можуть визначатися різними способами: із вартості виробленої
за ліцензією продукції; із суми продажу ліцензованої продукції; з одиниці
випущених чи реалізованих виробів у вигляді відсотків; з кількості
переробленої за запатентованим методом сировини і т.д. Роялті являються
найпростішою і внаслідок цього найбільш поширеною формою платежу.
Паушальний платіж - це твердо фіксована сума винагороди, виплачена
одночасно. Він може проводитися як одноразово, так і в розстрочку.
Паушальний платіж в чистому вигляді зустрічається рідко. Як правило, він
використовується в тих випадках, коли вартість ліцензії відносно мала в
порівнянні з вартістю обладнання або коли важко контролювати за
показниками діяльності ліцензіата.
Комбінований платіж передбачає виплату авансового паушального
платежу при підписанні угоди і платежу роялті в залежності від об'єкту
виробництва і реалізації.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
В ході лекції «МІжнародно-правове регулювання міжнародного
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торгового

посередництва

та

його

договірного

оформлення:

види

торговельного посередництва, види і загальна характеристика договорів
міжнародного торговельного посередництва» розглянуто лише частину з
того значного кола питань, що необхідно буде опанувати майбутнім
юристам при вивченні курсу.
Саме тому при підготовці до семінарськихта практичних

занять з

теми №5 рекомендується звернутись не лише до базових підручників, а ще й
до інших джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у
книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри господарськоправових дисциплін.
В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння
навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа
зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських
авторів необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з
урахуванням положень законодавства України. Пропонується звернути
особливу увагу на низку питань, що є дискусійними серед науковців, а тому
іноді відзначаються відмінними один від одного поглядами вирішення
теоретичної проблеми.
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ТЕМА № 6
«РОЗГЛЯД ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВ У МІЖНАРОДНИХ
комерційних Арбітражних (третейських) СУДАХ»

ПЛАН ЛЕКЦІЇ
Література
Вступ.
1. Передача

справи

сформованому

складу

постійно

діючого

(інституціонального) міжнародного арбітражного (третейського)
суду та усні слухання.
2. Поняття, форма і порядок ухвали арбітражного рішення постійно
діючого

(інституціонального)

міжнародного

(третейського) суду.
3. Розгляд спору в арбітражному суді ad hoc.
Висновки.

арбітражного
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ВСТУП
Як зазначалося у попередній лекції, за критерієм характеру та
спрямованості процесуальних дій, які виконують сторони, арбітри,
компетентні

органі,

вся

процедура

розгляду

спору

міжнародними

комерційними третейськими судами може бути умовно поділена на два
основних етапи.
Кожен із цих двох етапів може бути розподілений на стадії, які
складаються з певних процесуальних дій, що на них ми зупинимося більш
детально.
Змістом другого етапу є здійснення процесуальних дій, пов'язаних з
розглядом спору по суті і винесенням у цьому спорі остаточного
арбітражного рішення. Другий етап починається з передачі справи складу
третейського суду і закінчується винесенням остаточного арбітражного
рішення або винесенням постанови про припинення арбітражного розгляду.
Мета лекції полягає у характеристиці етапу розгляду спору
міжнародними комерційними третейськими судами.
Виходячи з вказаної мети, поставлені наступні завдання:
1) розглянути процедуру передачі справи сформованому складу
постійно діючого (інституціонального) міжнародного арбітражного
(третейського) суду та усних слухань;
2) проаналізувати поняття, форму і порядок ухвали арбітражного
рішення постійно діючого (інституціонального) міжнародного
арбітражного (третейського) суду;
3) висвітлити процедуру розгляду спору в арбітражному суді ad hoc.
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1. Передача справи сформованому складу постійно діючого
(інституціонального)

міжнародного

арбітражного

(третейського) суду та усні слухання.
Після того, як сторони або одна зі сторін сплатили арбітражний збір і
сформували склад третейського суду, відповідальний секретар, який до
цього моменту здійснював усі процесуальні стосунки зі сторонами, передає
всі матеріали справи складу третейського суду, який і розпочинає
безпосередньо розгляд спору по суті.
Якщо спір розглядається в постійно діючому арбітражному органі,
порушення справи в якому згідно з його регламентом здійснюється шляхом
подання прохання про арбітраж, то сформований склад третейського суду
пропонує позивачу у відповідний термін представити третейському суду
позовну заяву, в якій детально викласти всі обставини справи, вимоги
позивача, аргументи на користь позиції позивача і перелік доказів, що
підтверджують позовні вимоги. Після представлення позивачем позовної
заяви і передачі її відповідачу останньому також пропонується у
відповідний термін дати відзив на заявлені позовні вимоги (ст. 21
регламенту Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма, ст. 15.2
регламенту Лондонського міжнародного третейського суду).
Якщо арбітражне провадження було порушене шляхом подання
позовної заяви, то після передачі справи складу третейського суду позивач
може, якщо вважає за необхідне, доповнити свою позовну заяву, а
відповідач — надіслати відзив на ці доповнення. Сторони також вправі
надати додаткові аргументи, матеріали та докази, якщо такі з'явилися.
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Дослідивши матеріали справи, склад третейського суду може
запросити сторони надати додаткові матеріали або поставити необхідні
питання, на які сторони повинні дати письмові відповіді.
Фінальною стадією розгляду спору по суті є усні слухання.
Регламенти практично всіх постійних арбітражних органів передбачають
обов'язковість проведення усних слухань, якщо сторони не домовились не
проводити такі усні слухання (ст. 7.1 регламенту МКАС при ТПП України,
ст. 25 регламенту Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма, §
28 регламенту Німецької інституції по арбітражній справі).
У разі прийняття складом третейського суду рішення про проведення
усних слухань він призначає дату і місце проведення таких слухань, спосіб
надання доказів, можливість заслухати свідків, експертів та ін.
Якщо одна із сторін не з'явилася без поважних причин на усні
слухання, то такі слухання проводяться без її участі. На усних слуханнях
сторони мають бути представлені особами, які повинні бути належним
чином уповноважені на це, в процесі слухань ведеться протокол і
аудіозапис, незважаючи на те, що практично жоден регламент цього не
вимагає.
Розгляд справи може бути закінчено мировою угодою сторін спору,
яку на прохання сторін третейський суд може ухвалити у формі
арбітражного рішення. Якщо сторони не змогли досягти компромісу і
укласти мирову угоду, то за результатами розгляду справи і проведених
усних слухань третейський суд виносить арбітражне рішення.
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2. Поняття, форма і порядок ухвали арбітражного рішення
постійно

діючого

(інституціонального)

міжнародного

арбітражного (третейського) суду.
Насамперед слід підкреслити, що жоден з міжнародно-правових актів,
які регулюють міжнародний комерційний арбітраж, не дає чіткого його
визначення. Немає такого визначення і в Типовому законі ЮНСТТРАЛ про
міжнародний торговельний арбітраж 1985 р. та Законі України «Про
міжнародний комерційний арбітраж», який прийнято на основі Типового
закону, тому нам необхідно дати визначення поняття «арбітражне рішення»,
з'ясувати його правову природу.
Різні автори залежно від того, якого підходу щодо визначення
правової природи арбітражу вони дотримуються, дають різні визначення
поняття

«арбітражне

рішення».

Прибічники

«договірної»

природи

арбітражу, виходячи з того, що арбітраж є лише різновидом звичайних
цивільно-правових

відносин,

розглядають

арбітражне

рішення

в

нерозривному зв'язку з арбітражною угодою. Основу кожного арбітражного
рішення,

яке

виносила

Зовнішньоторговельна

арбітражна

комісія

Всесоюзної Торгової Палати, вказував Д. Рамзайцев, складала арбітражна
угода, в силу якої комісія отримувала від сторін повноваження на вирішення
спору. Отже, кожне рішення Зовнішньоторговельної арбітражної комісії
виникає на основі цивільно-правових відносин, в які вступають між собою
Комісія і сторони, які уклали арбітражну угоду. Обов'язок Комісії щодо
сторін, які спорять, полягає в тому, щоб самостійно встановити зміст
правовідносин сторін. Таким чином, доходить висновку Д. Рамзайцев,
рішення Комісії, яке покладає на сторони (або на одну із них) обов'язки, є
виразом зобов'язання, яке існує щодо сторін.
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Прибічники «процесуального» підходу щодо визначення природи
арбітражу виходять з того, що арбітражне рішення тотожне судовому
рішенню, посилаючись при цьому на схожість функцій арбітражу та суду.
На підтвердження своєї позиції «процесуалісти» посилаються на те, що в
деяких країнах законодавство наділяє арбітражні рішення безпосередньо
виконавчою силою, без будь-якого додаткового втручання органів публічної
влади. Законодавство України, зокрема стаття 349 ЦПК України, прямо
наділяло рішення міжнародних комерційних арбітражів, які були винесені
на території України, силою виконавчих документів і, таким чином,
безпосередньо виконавчою силою.
Обидва розглянутих підходи мають багато недоліків і не в змозі
повністю розкрити природу арбітражу в цілому та арбітражного рішення
зокрема. Намагаючись подолати всі протиріччя як «договірної», так і
«процесуальної» теорій щодо природи арбітражу і арбітражного рішення,
з'явилася так звана «змішана» теорія. Суть її полягає в тому, що арбітраж
становить правовий інститут, який поєднує як договірно-правові, так і
процесуальні елементи. Прибічники цього підходу розглядають арбітраж не
як «статичне» правове явище, а крізь призму його розвитку в часі.
Починаючи з моменту укладення арбітражної угоди і закінчуючи
винесенням арбітражного рішення та його виконанням, як між сторонами,
так і між сторонами та третейським судом, сторонами та державними
судами різних країн, виникають правовідносини як цивільно-правового,
договірного

характеру,

так

і

цивільно-процесуального

характеру.

Погоджуючись в цілому зі «змішаною» теорією щодо природи арбітражного
рішення, зосередимо увагу на таких моментах, як форма, зміст арбітражного
рішення та момент набуття ним юридичної сили.
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З'ясуймо, яким ознакам має відповідати ставлення третейського суду
щодо суті розглянутого ним спору, щоб вважатися арбітражним рішенням.
Такі ознаки частково передбачаються нормами міжнародних конвенцій,
частково

внутрішньодержавними

нормативними

актами

з

питань

міжнародного комерційного арбітражу, а також положеннями регламентів
різних постійно діючих арбітражних органів і положеннями типових
регламентів для арбітражів ad hoc. Як правило, міжнародні конвенції та
національні нормативні акти містять вимоги до арбітражного рішення
загального характеру. До таких вимог можна віднести, по-перше, те, що
арбітражне рішення повинно бути винесено одноособовим арбітром або
більшістю складу третейського суду у письмовій формі. Ця вимога
стосується порядку ухвали арбітражного рішення, форми та порядку
підписання арбітражного рішення. По-друге, загальновизнаною є також
вимога, щоб арбітражне рішення було мотивованим і в ньому були вказані
дата і місце його винесення.
Женевська конвенція про виконання іноземних арбітражних рішень
1927 р. і Нью-Йоркська конвенція про визнання та виконання іноземних
арбітражних рішень 1958 р. не містять будь-яких вимог щодо форми і
порядку ухвали арбітражного рішення.
Європейська конвенція закріплює єдину вимогу щодо арбітражного
рішення

—

обов'язкову наявність мотивувальної частини рішення.

Конвенція закріплює презумпцію, що сторони домовилися в арбітражній
угоді, що рішення з їх спору повинно бути мотивованим. Дана презумпція
не застосовується лише в двох випадках: по-перше, коли сторони окремо
домовилися про те, що арбітражне рішення не повинно бути мотивованим, а
по-друге, коли сторони арбітражної угоди обрали арбітражну процедуру,
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згідно з якою арбітражне рішення не прийнято мотивувати, і при цьому
жодна із сторін спору не вимагала, щоб це рішення було мотивованим.
Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» містить
цілий ряд вимог щодо оформлення рішення. До таких вимог можна віднести
обов'язковість письмової форми арбітражного рішення, підписи під
рішенням всіх арбітрів, що брали участь у розгляді справи, мотивування
арбітражного рішення та наявність висновку третейського суду про
задоволення чи відхилення позовних вимог, визначення витрат третейського
суду по розгляду справи та їх розподіл між сторонами, визначення дати та
місця арбітражу.
Регламенти

постійно

діючих

арбітражних

органів

по-різному

ставляться до переліку та змісту вимог щодо арбітражного рішення.
Регламент МКАС при ТПП України практично повністю повторює
відповідні положення Закону України «Про міжнародний комерційний
арбітраж».
Регламент Міжнародного арбітражного суду Міжнародної торгової
палати в Парижі визначає тільки те, що арбітражне рішення є остаточним,
вважається винесеним в місці арбітражного розгляду і в день, коли воно
підписано арбітром.
Регламент Німецької інституції по арбітражній справі передбачає
спеціальні параграфи, які мають назву «Арбітражне рішення» та «Рішення
по витратам». В цих параграфах зазначено, що арбітражне рішення повинно
бути винесено у письмовій формі, підписано більшістю складу третейського
суду, в ньому мають бути вказані мотиви, дата та місце винесення, а також
встановлено, яка сторона спору має нести витрати, пов'язані з арбітражним
розглядом спору тощо.
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Регламент Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма
встановлює, шо арбітражне рішення повинно містити дату винесення
рішення, мотиви, які його обґрунтовують, і рішення має бути підписано
всіма арбітрами.
Розглянувши вимоги до форми, порядку ухвалення і підписання
арбітражного рішення, які містяться в регламентах деяких постійних
арбітражних органів, а також в національних і міжнародно-правових актах з
питань міжнародного комерційного арбітражу, ми можемо дійти висновку,
що ці вимоги, загалом, однотипні і стосуються, перш за все, форми, в якій
має бути винесено рішення, порядку підписання та наявності мотивувальної
частини арбітражного рішення.
Вимоги до арбітражного рішення, які встановлює національне
законодавство, міжнародні конвенції та регламенти, відсутність жорстких
вимог до його змісту та порядку ухвали, суттєво відрізняють арбітражні
рішення від рішень державних судів, щодо яких законодавство передбачає
конкретні і однозначні вимоги. Єдина суттєва вимога щодо змісту
арбітражного рішення — вимога бути мотивованим, хоча і вона залежить від
волі сторін, яким надано право домовлятися про це.
Розглянувши

вимоги

до

форми,

змісту,

порядку

ухвалення

арбітражного рішення, можна зробити висновок, що тільки в разі
недодержання саме цих вимог, юридична сила арбітражного рішення може
бути поставлена під сумнів як шляхом порушення справи про його
скасування, так і в процесі його визнання та виконання.
Торкаючись питання набуття арбітражним рішенням чинності, слід
зауважити, що доктрина та практика міжнародного комерційного арбітражу
виходять із принципу, що належним чином винесене арбітражне рішення є
остаточним і оскарженню, в тому розумінні як це застосовується до рішень
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державних судів, не підлягає. Цей принцип було закріплено в ряді
національних правових актів з питань міжнародного комерційного
арбітражу, наприклад у Законі України «Про міжнародний комерційний
арбітраж»'.
Регламенти постійно діючих арбітражних органів також містять
норми, згідно з якими арбітражні рішення є остаточними. Наприклад,
регламент Німецької інституції по арбітражній справі вказує: «Арбітражне
рішення є остаточним і має для сторін силу судового рішення, яке набуло
чинності, а стаття 36 Регламенту Арбітражного інституту Торгової палати м.
Стокгольма вказує, що: «Арбітражне рішення є остаточним і обов'язковим з
моменту його винесення».
На підставі з'ясованих нами ознак та вимог до форми, змісту і порядку
підписання арбітражного рішення спробуймо дати визначення арбітражного
рішення.
Арбітражне рішення — це остаточне, належним чином оформлене
ставлення третейського суду до спору, який він розглядав на підставі
арбітражної угоди, та до вимог, які були заявлені сторонами. В
арбітражному рішенні третейські судді вирішують усі процесуальні та
матеріальні питання, що виникли у зв'язку з розглянутим спором.
Винесенням арбітражного рішення припиняється розгляд справи по суті і
припиняються повноваження (мандат) третейського суду щодо розгляду
цього спору.
Зміст поняття «остаточність» арбітражного рішення, як це розуміють
регламенти

постійно

діючих

арбітражних

інститутів

та

відповідні

положення національних нормативних актів з питань міжнародного
комерційного арбітражу, відрізняється від змісту поняття «остаточність»
арбітражного рішення, який закладений в міжнародних конвенціях з питань

204

виконання іноземних арбітражних рішень та відповідних положеннях
національних нормативних актів, що стосуються скасування арбітражних
рішень. Перші розглядають «остаточність» арбітражного рішення як
підкреслення риси, властивої саме арбітражному рішенню, згідно з якою
арбітражне рішення не може бути переглянуто ні складом третейського
суду, який його виніс, ні будь-якими державними судовими органами. Другі
розглядають «остаточність» арбітражного рішення як його «обов'язковість» і
спроможність бути виконаним. В першому підході відображене юридичне
положення арбітражного рішення щодо минулого, тобто до розгляду спору,
а в другому — положення арбітражного рішення щодо майбутнього, до його
можливого виконання.
З погляду другого підходу «остаточність» арбітражного рішення — це
питання, яке треба розглядати винятково під кутом зору законодавства
країни, на території якої чи згідно з законами якої арбітражне рішення було
винесено. Такий підхід, наприклад, було закріплено в Женевській конвенції
1927 р. Згідно з положеннями цієї Конвенції однією з умов виконання
арбітражних рішень є те, що арбітражне рішення стало остаточним в країні,
в якій воно було винесено, у тому сенсі, що воно не буде вважатися таким,
якщо воно може бути предметом опозиції, апеляції або перевірки в порядку
нагляду (в країнах, де такі процесуальні форми існують), або якщо буде
доведено, що питання дійсності рішення є предметом судового розгляду1.
Як ми бачимо, Женевська конвенція 1927 р. пов'язує питання «остаточності»
арбітражного рішення з неможливістю його оскарження за законом країни, в
якій це арбітражне рішення було винесено.
Нью-Йоркська конвенція не містить норми, яка б вказувала, що
винесене арбітражне рішення є остаточним з точки зору здатності бути
виконаним. Водночас Конвенція передбачає як підставу, за наявності якої у

205

виконанні арбітражного рішення може бути відмовлено, те, що арбітражне
рішення ще не стало остаточним для сторін спору. Згідно з цим положенням
Нью-Йоркська конвенція передбачає можливість визначення «остаточності»
арбітражного рішення як за законом країни, в якій арбітражне рішення було
винесено, так і за законом країни, право якої було застосовано.
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3. Розгляду спору в арбітражному суді ad hoc.
Арбітраж ad hoc — це порядок третейського розгляду спору, згідно з
яким третейський суд формується незалежно від будь-якого постійного
арбітражного органу, діє повністю самостійно, не пов'язаний у своїй
діяльності з регламентом будь-якого постійно діючого арбітражного органу,
якщо сторони або сам суд не приймуть рішення про інше. Сторони, які
домовилися про те, що спори між ними будуть розглядатися арбітражем ad
hoc, можуть визначати процедуру, відповідно до якої має розглядатися спір
між ними. Вони також можуть домовитися про те, що спір буде розглянутий
згідно

з

процедурою,

рекомендуються

для

передбаченою

застосування

одним

арбітражами

із

регламентів,

ad

hoc,

що

наприклад

регламентом ЮНСІТРАЛ.
У цілому етапи і стадії розгляду міжнародних комерційних спорів
арбітражем ad hoc співпадають з етапами розгляду спорів постійно діючими
арбітражними органами. Проте існують суттєві відмінності.
Так, як і при передачі спору на вирішення постійно діючого
арбітражного органу, сторони мають сплатити арбітражний збір, розмір
якого визначають обрані сторонами арбітри. При визначенні розміру
арбітражного збору арбітри, як правило, беруть за основу принцип
обчислення арбітражного збору, який закріплено в регламенті певного
постійно діючого арбітражного органу, наприклад, того постійно діючого
арбітражного органу, який діє в країні, де буде розглядатися спір арбітражем
ad hoc.
Визначивши розмір арбітражного збору, арбітри пропонують кожній
стороні внести 50 відсотків від загальної суми арбітражного збору на
рахунок, який буде відкрито на ім'я арбітражу ad hoc.
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Розгляд справи по суті може відбуватися як на основі тільки
письмових матеріалів, тобто без проведення усних слухань, так і з
проведенням усних слухань. Усні слухання по справі, заслуховування
свідків, експертів обов'язково проводяться в тому разі, якщо про це
надійшло прохання хоча б однієї зі сторін. Якщо такого прохання немає, то
третейський суд самостійно приймає рішення, чи проводити усні слухання,
чи вирішувати спір тільки на підставі письмових документів, представлених
сторонами.
Сторони вправі домовитися про місце проведення арбітражного
розгляду і відповідно усних слухань. Якщо такої домовленості немає, то
третейський суд сам визначає таке місце з урахуванням інтересів розгляду
даного спору. Арбітражне рішення щодо спору повинно бути винесене в
місці арбітражного розгляду. Сторони також вправі домовитися про мову,
якою буде розглядатися спір, право, що застосовується, та ін.
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1. висновки З ТЕМИ
Отже, за критерієм характеру та спрямованості процесуальних дій, які
виконують сторони, арбітри, компетентні органі, вся процедура розгляду
спору міжнародними комерційними третейськими судами може бути умовно
поділена на два основних етапи. Кожен із цих двох етапів може бути
розподілений на стадії, які складаються з певних процесуальних дій, що на
них ми зупинимося більш детально.
Змістом другого етапу є здійснення процесуальних дій, пов'язаних з
розглядом спору по суті і винесенням у цьому спорі остаточного
арбітражного рішення. Другий етап починається з передачі справи складу
третейського суду і закінчується винесенням остаточного арбітражного
рішення або винесенням постанови про припинення арбітражного розгляду.
На підставі з'ясованих нами ознак та вимог до форми, змісту і порядку
підписання арбітражного рішення спробуймо дати визначення арбітражного
рішення. Таким чином, арбітражне рішення — це остаточне, належним
чином оформлене ставлення третейського суду до спору, який він розглядав
на підставі арбітражної угоди, та до вимог, які були заявлені сторонами. В
арбітражному рішенні третейські судді вирішують усі процесуальні та
матеріальні питання, що виникли у зв'язку з розглянутим спором.
Винесенням арбітражного рішення припиняється розгляд справи по суті і
припиняються повноваження (мандат) третейського суду щодо розгляду
цього спору.
Етапи таі стадії розгляду міжнародних комерційних спорів арбітражем
ad hoc у цілому співпадають з етапами розгляду спорів постійно діючими
арбітражними органами, проте існують і певні відмінності, зумовлені
специфікою зазначеного арбітражу.
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
В

ході

МІЖНАРОДНИХ

лекції

«РОЗГЛЯД

комерційних

ГОСПОДАРСЬКИХ

Арбітражних

СПРАВ

(третейських)

У

СУДАХ»

розглянуто лише частину з того значного кола питань, що необхідно буде
опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу.
Саме тому при підготовці до семінарських та практичних занять з
теми №6 рекомендується звернутись не лише до базових підручників, а ще й
до інших джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у
книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри господарськоправових дисциплін.
В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння
навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа
зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських
авторів необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з
урахуванням положень законодавства України.
Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є
дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво
відмінними один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми.

