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Проблема управління конкурентоспроможністю підприємств загострюється світовою 

кризою – циклічним явищем, від наслідків якої навряд чи вдасться вберегтися та вистояти в 

конкурентній боротьбі. Аналітики Міжнародного валютного фонду стверджуючи, що пік 

кризи припаде на 2021-й рік, вказують на очікувані наслідки – суттєвий перерозподіл 

капіталів, адже однією із загроз для людства наразі є бідність та катастрофічно зростаюча 

нерівність [1].  

За даними британської організації «Oxfam» ще у 2016-му році 1% найбагатших людей 

на планеті володів такими ж активами, як і все людство. Саме проблеми нерівності доходів 

та доступу до благ цивілізації, в сукупності з екологічними викликами, стануть основними 

питаннями, які людству доведеться вирішувати найближчим часом [1].  

У випадку стрімкого падіння світової економіки, воєнної агресії Росії та масового 

поширення COVID-19, українська економіка зіткнеться з закономірно високими ризиками: 

 суттєвою девальвацією національної валюти; 

 поглибленням проблем із безробіттям; 

 падінням промислового виробництва; 

 інфляцією; 

 відсутністю надходжень до бюджету; 

 посиленою конкурентною боротьбою вітчизняних підприємств за вихід на 

зовнішній ринок. 

За останні роки Україна пройшла важкий шлях, ознаменований наступними подіями: 

 від глибокої кризи 2014–2015 рр. до відновлювального зростання, розпочатого 

в 2016 році;  

 від економіки, що виробляла продукцію, конкурентну здебільшого на ринках 

країн СНД та інших країн, що розвиваються, до економіки, здатної конкурувати на ринках 

високорозвинених країн ЄС та світу; 

 від країни з обмеженим рухом трудових ресурсів та капіталу до країни із 

вільним рухом, яка поступово стає частиною світового вільного простору;  

 від економіки із станом, який не сприяв розвитку бізнесу та залученню 

інвестицій до економіки, яка трансформується і стає сприятливою для бізнесу та інвестицій 

[2]. В таблиці 1 наведені основні макроекономічні показники України за 2013-2019 рр. 

Але, пандемія гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричинена коронавірусом, 

змушую країну формувати довгострокові пріоритети економічної та соціальної політики, 

усвідомлюючи початок нового трансформаційного етапу. Уроки, винесені з цієї пандемії, 

можуть змінити модель управління конкурентоспроможністю у майбутньому. 

Отже, конкурентоспроможність справедливо вважається однією з найбільш складних 

категорій у теорії та практиці управління підприємством та соціально-економічними 

системами більш високого рівня (регіони, галузі, національні економіки). Досліджуючи 

проблеми конкурентоспроможності в умовах європейської інтеграції, науковці акцентуючи  

увагу на перспективах виходу вітчизняних підприємств на європейський ринок, 

зосереджуються на необхідності дослідження інструментарію щодо підвищення 
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конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств на зовнішніх і внутрішніх 

ринках [3]. 

Сьогодні Україна опинилась у міжнародному конкурентному середовищі, до якого 

національна економіка виявилась непідготовленою повною мірою. 

Таблиця 1. – Основні макроекономічні показники України за 2016-2019 рр. 

Показники  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ВВП        

Номінальний ВВП 1 465,2 1 586,9 1 988,5 2385,4 2983,9 3 560,6 3 974,6 

Реальний ВВП, %, річна зміна 0 –6,6 –9,8 2,4 2,5 3,4 3,2 

Випуск окремих секторів економіки, %, річна зміна 

Сільське господарство 13,6 2,2 –4,8 6,3 –2,2 8,1 1,1 

Промислове виробництво –4,3 –10,1 –12,3 4,0 1,1 3,0 -0,5 

Інфляція, індекс (%) 

Індекс споживчих цін (середній за рік) 99,7 112,1 148,7 113,9 114,4 110,9 107,9 

грудень до грудня попереднього року 100,5 124,9 143,3 112,4 113,7 109,8 104,1 

Індекс цін виробників промислової продукції (середній 

за рік) 

99,9 117,1 136,0 120,5 126,4 117,4 104,1 

грудень до грудня попереднього року 101,7 131,8 125,4 135,7 116,5 114,2 92,6 

Зовнішній сектор 

Обсяг експорту товарів та послуг, %, річна зміна -5,5 -19,9 -26,9 -3,9 17,1 9,8 7,2 

Обсяг імпорту товарів та послуг, %, річна зміна -3,5 -28,1 -28,3 4,5 19,2 12,8 7,5 

Прямі іноземні інвестиції (притік), млн дол. США 3,9 0,3 3,0 3,3 2,6 2,4 2,4 

Обмінний курс, грн/дол. США 

Середній 7,99 11,89 21,84 25,55 26,60 27,20 25,85 

На кінець періоду 7,99 15,77 24,00 27,19 28,07 27,70 23,69 

Державні фінанси, % ВВП 

Сальдо зведеного бюджету -4,3 -4,9 -1,6 -2,3 -1,4 -1,9 -2,2 

Державний борг (прямий та гарантований) 39,9 69,4 79,0 80,9 71,8 60,9 50,3 

Соціальні показники 

Рівень безробіття (за методологією МОП), у % до 

робочої сили віком 15-70 років 

7,3 9,3 9,1 9,3 9,5 8,8 8,2 

Реальна середньомісячна заробітна плата працівників, 

%, річна зміна 

8,2 -6,5 -20,2 9,0 19,1 12,5 9,8 

 

Про це свідчать нераціональна структура виробництва та експорту, його сировинна 

спрямованість, низький внутрішній попит, тому найважливішим етапом формування 

національної конкурентоспроможності є її первинний рівень – промисловість, яка є однією з 

центральних ланок добробуту країни [4]. Доки Україна не досягне визнаного статусу 

рівноправного партнера на своєму шляху у світовий та європейський простір, вона 

залишатиметься країною, що виступає постачальником сировинних та інтелектуальних 

ресурсів для інших, більш розвинутих держав. Цьому повинен сприяти розвиток вітчизняної 

промисловості, але на основі відновлення виробничого та фінансового потенціалу 

промислових підприємств, яке повинно бути тісно пов‘язане з реалізацією державних 

програм стимулювання економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняної промисловості. 
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Among the first tasks of the government, it is to ensure sustainable socio-economic 

development, which is impossible without the development of investment activities, that the most 

important place is given. Of course, the tax system is the most significant factor among the 

instruments of state regulation, determines the favorability of the country's environment for 

investment activity. 

The current state of the economy of our state obliges to focus on tax problems, the formation 

of a reasonable approach to solving the problems of tax burden on economic entities, taking into 

account the specifics of tax policy in highly developed countries of the world. The study of the 

foreign experience of "tax giants" to which the UK rightfully belongs, makes it possible to apply 

world experience and take into account the most important ideas in the process of creating and 

reforming the tax system of Ukraine [1]. 

Global analysts, exploring the UK tax system and focusing on changes and innovations in 

the tax system, legally consider it one of the most favorable in the world for doing business. So, in 

the ranking of ease of doing business Doing Business 2020 from the World Bank, the country ranks 

eighth; in the ranking of global competitiveness - ninth; in terms of business performance - second 

place among the G-7 countries (after the USA) and second place in Western Europe (after 

Denmark) [2]. 

Having studied the classification characteristics of the British tax system, they learned that it 

consists of direct income taxes, indirect and local taxes. Thus, individuals and legal entities are 

payers of income, corporate tax, value added tax, capital gains tax, stamp duty, inheritance and gift 

tax, dividend tax, customs tax, premium tax and environmental tax [3, 4, 5]. So, let's describe the 

most important of them. 

Income tax) is a progressive tax paid on the income of individuals, including for many types 

of state benefits. Taxable: income earned at the place of employment; Profit generated (if it is not an 

employee), including profits from services that are sold through websites or applications; some state 

benefits; most pensions (including public pensions, corporate and personal pensions and pension 

payments); rental income (if you are not a homeowner living in an apartment and receive less than 

the room rental limit); trust income; interest on savings in excess of savings assistance. 

Non-taxable income is £12,570. The amount of income exceeding £12 570 is taxed at the 

rate of 20%, £50 271 to £150 000 is taxed at the rate of 40%. Income above -      £150 000 is taxed 

at a rate of 45%. 
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There are certain features in the collection of this tax. Thus, they are not subject to taxation: 

- the first £1 000 of income from self-employment ("trade allowance"); 

- the first £1 000 of income from leased property (if the room rental scheme is not 

used); 

- Income from tax exempt accounts such as Individual Savings Accounts (ISA) and 

National Savings Certificates; 

- dividends from the company's shares in your dividend amount; 

- Some State benefits; 

- winning premium bonds or National Lottery; 

- rent received from the tenant of the rented apartment, if it is below the rental limit. 

Corporation Tax pays profitable enterprises as a result of doing business, investing and 

selling assets at a price that exceeds their value. Corporate income tax rate - 19%. 

Value added tax (VAT) in the UK has a main rate of 20%, a reduced rate of 5% and zero. A 

single (fixed) VAT rate can be applied by enterprises with an annual taxable turnover that does not 

exceed £150 000. It is significantly lower than the main one and depends on the type of taxpayer's 

business. Goods exported outside the UK are zero-rated, subject to conditions.  

Capital gains tax (CGT) is an income tax when you sell (or "dispose") something (something 

- an "asset"), the cost of which has increased. The profit received is taxed, not the amount of money 

received. It is charged at a margin rate from net capital gain - profit from the sale of the so-called 

"capital assets," that is, real estate, securities, franchises, goodwill (business reputation of the 

company), etc. The tax amount is calculated taking into account the period of time during which the 

asset was owned, as well as the level of income of the taxpayer. 

There is a basic capital gains tax rate of 18% on profits from housing property and 10% on 

profits from other paid assets. The higher tax rate equates to 28% on home property profits of 20% 

on profits from other paid assets. 

You pay Capital Gains Tax on the gain when you sell (or ‗dispose of‘): 

- most personal possessions worth £6 000 or more, apart from your car 

- property that‘s not your main home 

- main house, if it was rented, used for business or it is very large 

- shares that are not in an ISA or PEP 

- business assets 

Capital gains tax is not paid on certain assets, including any income received from ISAs or 

PEPs, UK government gilts and Premium Bonds and betting, lottery or pools winnings.  

Stamp duty Land Tax (SDLT) is payable on the purchase of UK property or land. The tax is 

different if the property or land is in Scotland (pay Land and Buildings Transaction Tax) or Wales 

(pay Land Transaction Tax if the sale was completed on or after 1 April 2018).  

Stamp duty is paid at one time at the last moment of the conclusion of the agreement by both 

residents and non-residents of the country, depends on the amount of the transaction. There are 

thresholds at which tax is not paid (if the price of real estate or land plots does not exceed their 

value).  

Stamp duty rates in the UK are 0% if the premium for property or rent or the cost of transfer 

is lower £150000. The next £100 000 (the portion from £150 001 to £250 000). The next £100,000 

(the portion £150,001 to £250,000) is taxed at a rate of 2%. The remaining amount (part above 

£250,000) is at a rate of 5%. 

Inheritance tax - is paid by the lineal heir of property and/or money in case of the death of 

the owner. 

However, the inheritance is not taxed with a total value of 325 000. All property and assets 

valued at a higher amount are taxed at a rate of 40%. Tax is levied on the amount of excess over the 

marginal value of inheritance or gift. This tax is one of the highest in Europe. For couples, in the 

event of the death of one of the spouses, since 2007, the non-taxable base for inheritance and 

donation is £650,000. There is also a rule of 7 years, according to which the donation of property, 

which occurred more than 7 years before the death of the giver, is subject to a rate of 0%. 
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Tax on dividends accrued if the amount of dividends exceeds £2 000 and is paid from the 

amount exceeding this limit. Depending on the size of dividends, tax rates will be - 7.5%, 32.5% 

and 38.1%. 

Regarding duty taxation, it should be noted that the rate of duty in the UK varies from 0-

17% depending on the group of goods. 

Insurance Premium Tax (IPT) contains 2 tariffs: a standard rate (12%) and a higher rate 

(20%), which applies to travel insurance, insurance of mechanical or electric devices and insurance 

of some vehicles. There are certain exceptions to the taxation of premiums relating to long-term 

insurance; reinsurance; insurance of commercial ships and aircraft; insurance of commercial goods 

in international transit, etc. 

The introduction of an environmental tax encourages business representatives to introduce 

cleaner production, while counting on receiving benefits (or exemption from taxation) for various 

types and sizes of business. This is likely when one of the following conditions is met, firstly, the 

enterprise spends a lot of energy due to the nature of the business; secondly, the enterprise has a 

small business that does not consume a lot of energy; thirdly, the company buys energy-efficient 

technologies for its business. Classification of environmental tax is carried out depending on the 

types of pollution (landfill tax; climate change levy; A charge for the release of CO2 and harmful 

substances into the air; relief change fee). 

Undoubtedly, the British tax system, formed back in the 17th century, is recognized as the 

most stable in the whole world due to the progressivity of most taxes and their growth in 

accordance with the increase in the tax base. It was the two-tier taxation system, combined with 

preferential regimes, that became the ideal basis for the country's economic development, attracting 

foreign capital and strengthening the country's investment competitiveness. 

Of course, the implementation in practice of the British experience of reforming the tax 

system will contribute to the renewal of the tax model and the transition to a new sustainable tax 

system, which will be based on the synergy of best practices and borrowed positive elements from 

the experience of tax systems of foreign countries. 
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   The SARS-CoV-2 coronavirus pandemic of the acute respiratory illness COVID-19 was a factor 

that forced the whole world to rethink its future existence and life, to reconsider not only its 

development forecasts, its short-term economic and social policies, but also to realize a new 
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transformation stage begins, at which it is necessary to change the approaches to the formation of 

priorities for the long term. 

   In response to the COVID-19 pandemic, many changes have taken place in the lives of many 

countries, including: 

 imposition of a state of emergency in the country as a whole or in certain 

regions or areas: in China, USA, Italy, Spain, Germany, Czech Republic, Poland, Latvia, 

Estonia, Hungary, Bulgaria, Japan, South Korea, etc .; 

 introduction of sanitary and epidemiological measures in almost all countries (quarantine 

zones, temperature control, cancellation of mass events, closure of educational and cultural 

and entertainment facilities); 

 setting restrictions on departure / entry to countries and movement within countries; 

 strengthening the role of public administration in emergency conditions; 

 sharp reduction of economic activity and business closure due to quarantine measures [1]; 

 adaptation to quarantine requirements; 

 adaptation to the introduction of distance forms of work and study. 

   Undoubtedly, such actions have led to a critical state of the economy, falling GDP, declining 

consumer activity, slowing down the development of production and global demand in general and 

reducing competitiveness. And now, despite the weakening of quarantine, many areas of business 

are in anabiosis. 

   According to Anatoliy Maksyuta, Chairman of the Board of the Institute for Socio-Economic 

Research, ―the decline of the industry, which began last year and has continued this year, is of 

particular concern. The pandemic only intensified this process, because businesses stopped, people 

didn‘t go to work. We can state that the export-raw materials model of the economy does not 

withstand stress tests. Yes, Europe and the whole world are falling, but Ukraine has not recovered 

from the 2014 crisis yet. Gradually, our economy is shrinking and primitive: instead of producing 

complex goods, we move to the scheme of production and export of raw materials "[2]. 

   It is clear that anti-crisis policies of states should go far beyond financial support of the economy, 

promote business adaptability to post-crisis institutional realities, restore mutual trust of economic 

entities based on the ability to maintain stability and economic activity even in case of pandemic or 

other non-economic crises. 

   That is why the issues of improving the efficiency of the components of competitiveness are 

relevant given the new conditions of Ukrainian enterprises during the Covid-19 pandemic and the 

main factors that affect the competitiveness of the enterprise. 

   Among the main factors influencing the competitiveness of enterprises are generally recognized: 

public policy, legal environment, monopolization of the economy, economic and social conditions, 

resource potential, market infrastructure, commodity markets. But the priority lies in public policy 

and its measures, thanks to which it is possible to prevent the spread of coronavirus. And certain 

steps at the legislative level have indeed been taken. Thus, a number of laws were adopted due to 

the new legal relationship limited to COVID-1, aimed at preventing the emergence and spread of 

coronavirus: 

    Law of Ukraine № 530-IX "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Aimed at 

Preventing the Occurrence and Spread of Coronavirus Disease (COVID-19)" of March 17, 2020 

    Law of Ukraine № 533-IX "On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Other Laws of 

Ukraine on Support of Taxpayers for the Period of Measures to Prevent the Occurrence and Spread 

of Coronavirus Disease (COVID-19)" of March 17, 2020 

    Law of Ukraine № 540-IX "On Amendments to Certain Legislative Acts Aimed at Providing 

Additional Social and Economic Guarantees in Connection with the Spread of Coronavirus Disease 

(COVID-19)" of March 30, 2020 [3, 4]. 

   The crisis situation, in which the economy of our state instantly found itself, as a litmus test 

showed the problems of all external factors of competitiveness of enterprises. And to survive in the 

fight against COVID-19 not only in the medical field is possible only with guaranteed government 

support, a strategic course for innovative economic development, liberalization of market relations, 

revision of financing industries and regions to optimize costs and change the economic mentality. 
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   Thus, the purposeful implementation of the recovery policy should include the restoration of the 

functionality of the main economic mechanisms of monetary and fiscal policy in order to achieve its 

effectiveness in implementing measures to stimulate economic growth and regulate structural 

changes. This will require improved institutional support for these policies, as well as coordination 

to mitigate    institutional risks to macroeconomic stability. As a small open economy, Ukraine has 

to fight on two fronts - the effects of the corona crisis and the impact of the global economic 

depression. 

   Creating conditions for full realization of regional development potential based on consolidation 

of regional resources around the goals of structural modernization and acceleration of economic 

growth, "smart" specialization of each territory to increase its economic and financial capacity, 

synergy of interregional cooperation is one of the key areas of alternative economic development. in 

the context of the global economic depression. 
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Creating an accounting and analytical base for information processing and improving 

analytical accounting in enterprises that develop alternative energy sources primarily involves the 

development of accounting policies, the creation of a special Chart of Accounts and the formation 

of new software products for alternative energy sources. 

Accounting for alternative energy sources is conducted both at enterprises focused on the 

construction of large power plants and at enterprises engaged in the installation of funds for the 

development of alternative energy sources in individual residential buildings. 

Supporting the opinion of scientists involved in the study of alternative sources, we believe 

that if the produced electricity or extracted water is used only for domestic purposes, its cost is 

transferred to the cost of manufactured products (works, services) by writing off ancillary 

production costs to main production. That is, such operations require special reflection in 

accounting, namely in analytical accounting. In the Chart of Accounts, it is advisable to replace the 

name of sub-account 203 "Fuel" with the name "Natural and energy resources" with the 

corresponding analytical accounts: 2031 "Cold water", 2032 "Hot water", 2033 Electricity of own 

production ", Year 2034" Purchased electricity ", year 2035" Natural gas purchased ", year 2036" 

Biofuel ", year 2037" Other renewable natural and energy resources "[1]. 

Regarding the accounting of electricity from the producer and consumer, it differs 

significantly. The consumer should consider electricity as a received service and reflect it in cost 

items distributed by areas of use. The manufacturer, in turn, directs its activities to create products - 
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"electricity", which is produced at power facilities, is a marketable product and is intended for sale. 

Given that products are a type of inventory, and inventories for accounting purposes include goods 

in the form of tangible assets that are purchased (received) and held by the company for resale, 

tangible assets are considered only those that can be listed. Since the unit of electricity is defined in 

kilowatts, it can be calculated. 

Regarding work in progress, in the production of electricity it is absent, as well as the 

balance of finished products in the form of electricity at the end of the reporting period. Direct costs 

for electricity generation are accumulated on account 23 "Production", monthly debited to sub-

account 901 "Cost of finished goods sold". 

For income and expenses in terms of electricity sales in accounting there are general rules: 

income is recognized when the asset increases (decrease in liabilities), which causes an increase in 

equity in the presence of a condition of reliability of the assessment (P (S) BU 15 "Income") . 

Income is reflected on the credit of sub-account 701 "Income from sales of finished 

products", and the costs that the company increases on the cost of finished products in the reporting 

period of their shipment (P (S) BU 16 "Expenses") ». 

Tax accounting is fully focused on accounting and the object of income tax is determined by 

adjusting the accounting financial result for "tax" differences, as referred to in the Tax Code [2]. 

Mandatory adjustments are applied by "high-profit" companies with annual revenues of over 

UAH 20 million. Enterprises whose income does not exceed these amounts, can adjust the financial 

result voluntarily, if they announced such a decision in a timely manner. No tax adjustments are 

provided for ADE acquisition and sale of electricity generated on it. 

Ground-based equipment that generates electricity in tax accounting belongs to the 3rd 

group of health with a minimum service life of 15 years, and the roof station - up to 4 groups with a 

minimum service life of 5 years [2]. 

Moreover, according to the tax legislation, it is recommended to use in accounting any 

method of depreciation provided by the accounting rules, except for production, and the service life 

of the equipment should be set taking into account the minimum allowable period. 

In the general case, transactions for the purchase of ADE and the sale at a "green" tariff of 

electricity obtained from ADE, are reflected in tax accounting in strict accordance with the 

accounting rules. 

According to the TCU, the object of VAT is the operations of taxpayers for the supply of 

goods / services, the place of supply of which is located in the customs territory of Ukraine. In this 

case, operations related to the sale of electricity meet the definition of "supply of goods", because 

the supply of electricity is carried out at customs territory of Ukraine. However, such a transaction 

is not included in the list of transactions that are biased, exempt from taxation or those that are 

taxed at a rate of 0 or 7% [3]. 

Thus, electricity supply transactions are subject to VAT mostly at the basic rate and have a 

number of important features, among which it is appropriate to highlight the following: 

 Given that the "green" tariff is a special fixed tariff at which the state is obliged to 

buy electricity from the producer, the tariff for it is set by the NERC for each 

business entity - producer of electricity from alternative sources, the establishment 

of fixed prices is one on the methods of state regulation of prices (Law of Ukraine 

"On Prices and Pricing" of 21.06.2012 № 007-VI) [4]; 

 the regulated price of the ―green‖ tariff (contract price) is the basis of VAT taxation, 

and when supplying electricity at the ―green‖ tariff, VAT is charged on top of the 

established tariff. 

The TCU provides for the exemption from VAT of operations on importation into the 

customs territory of Ukraine of equipment, components and / or materials related to the production 

of energy from renewable energy sources. 

Exemption from VAT is possible if the following conditions are met at the same time: 

 1) use of imported goods by the taxpayer for own production;  

2) the absence of production in Ukraine of identical goods with similar quality indicators 

and specified in the UKT FEA. 
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From January 1, 2015, the list of excisable goods includes electricity (paragraph 215.1 of the 

TCU). Producers of electricity that supply it under the "green" tariff program are not excise tax 

payers. Yes, according to p.p. 213.2.8 TCU operations for the sale of electricity produced, in 

particular, from renewable energy sources, are not subject to excise tax [5]. 

 In 2020, the installed capacity of wind farms (wind power plants) and solar power plants 

(solar power plants) in Ukraine is 1.11 GW and 5.98 GW, and the actual production is 2.57 billion 

kWh and 5.78 billion kWh, respectively. The largest players in the wind generation segment are 

DTEK VDE (45%); Windcraft Ukraine LLC (30%); LLC "Wind Parks of Ukraine" (14%); NBT 

AS (4%). The leaders in the SES segment are DTEK VDE (10%); VR Capital (8.9%); CNBM 

(5%); UDP Group (2.2%); Scatec Solar (2%); TIU Canada (1%) [7]. 

In total, the alternative energy sector of Ukraine has 881 business entities for which "green" 

electricity has been installed at electricity facilities. 

Starting from April 1, 2020. "Green" tariffs for electricity produced by economic entities at 

electricity facilities using alternative energy sources, and surcharges to "green" tariffs for 

compliance with the level of use of Ukrainian equipment, set by the NERC at the level of 2.1954 

UAH / kWh (including VAT) to UAH 15.807 / kWh (including VAT), ie the average "green" tariff 

is UAH 9.0012 / kWh (including VAT). At the same time, the cost of "green" electricity in the EU 

is about 4.15 UAH / kWh (including all taxes). 

The total investment of international companies is estimated at € 2.5 billion - this is one of 

the best, since the independence of Ukraine, examples of successful attraction of foreign investment 

in the national economy. At the same time, for three quarters of 2020. the alternative energy sector 

has received investments worth $ 1.2 billion [7]. 

According to the results of 2019, the participants of the alternative energy market paid UAH 

19.8 billion to the budgets of all levels, which is three times more than the taxes paid by the coal 

sector. 

The largest share of taxes for both industries fell on VAT and personal income tax. A 

significant difference between the tax burden on the coal industry and alternative energy is the 

payment of the latter at the same time land tax and environmental tax. 

It should be noted that due to the payment of land tax by alternative energy market 

participants, subject to the development of the sector, revenues to the budgets of all levels will grow 

steadily. 

For example, in the UK in the first quarter of 2020, "green" energy became the main source 

of energy for the first time. In the first quarter of 2020, 44.6% of the country's total energy 

generation produced renewable energy sources, the rest was produced by gas power plants (29.1%), 

nuclear power plants (15.3%), electricity imports (7.3%) and coal-fired power plants. 3.7%). Green 

Energy generated 35.4 TWh in January-March. In the first quarter of 2019, they produced 27.2 

TWh of RES. The leading role in this was played by a consistently strong wind. The source says 

that on February 8, wind turbines generated 56% of the country's electricity, the largest figure in 

history [6]. 

Based on this, any operations for the production and sale of electricity obtained from ADE, 

including those carried out by wholesalers and producers outside the wholesale market and outside 

the "green" tariff program, should not be subject to excise tax. 

Automation of accounting and control for enterprises using ADE requires the search for new 

software products. Regarding the development of automated accounting systems, in Ukraine "1: C 

Accounting" is most often used, which prescribes special functional tasks for industry enterprises. 

However, we believe that now programmers need to work on the development of Ukrainian 

programs for enterprises engaged in ADE, and in the case of construction of large stations - to 

prefer foreign software products, given the experience gained with the operation of enterprises with 

ADE. 

REFERENCES: 

1. Chart of accounts for assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and 

organizations. URL: http: //www.buhoblik. org.ua/uchet/organizacziya-buxgalterskogo-ucheta/388-

plan-raxunkiv.html. 



14 
 

2. Official Website of the Verkhovna Rada [Electronic resource]. - Access mode: 

http://zakon5.rada.gov.ua. 

3. Law of Ukraine "On the electricity market". 2017. № 27-28. Article 312 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#n1784. 

4. Green tariff in Ukraine 2020. URL: https://sk.ua/publications/green-tariff-in-ukraine/. 

5. Stimulation of renewable energy in Ukraine with the help of "green" tariff. URL: 

https://saee.gov.ua/documents/green-tariff.pdf. 

6. In Britain, alternative energy "won" the traditional URL: 

https://glavcom.ua/new_energy/news/u-britaniji-alternativna-energetika-peremogla-tradiciiynu-

674160.html 

7. Guidelines for the development of alternative energy in Ukraine until 2030. URL: 

https://razumkov.org.ua/statti/oriientyry-rozvytku-alternatyvnoi-energetyky-ukrainy-do-2030r 

8. Akymenko E. Yu.,  Kostyuchenko I.А. Prospects for the introduction of alternative 

energy sources as a step towards international cooperation. Problems and prospects of economics 

and management. 2020. № 4 (24). Pp. 43-50. 

 

 

АВТОМАТИЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ SAP ERP 

Курдюк К.Ю.,  

здобувачка вищої освіти 

Науковий керівник Гнедіна К.В., к.е.н., доцент 

Національний університет «Чернігівська політехніка» 

 Чернігів, Україна  

 

Ключові слова: бухгалтерський облік, SAP ERP, інформаційні системи і технології, 

автоматизація, управління.  

Наразі в умовах ринкової економіки та незвичної для всіх діяльності в умовах пандемії 

підприємство не може існувати без чіткої організації обліку. Інформаційні технології значно 

впливають на ведення бухгалтерського обліку та суттєво впливають на продуктивність 

роботи, прозорість інформації та побудову ефективної структури управління. 

Питанням визначення ролі інформаційних технологій в організації бухгалтерського 

обліку присвячено ряд праць як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Зокрема цьому 

питанню приділяли увагу такі науковці: Г.Ю. Бібік, Н.Г. Чумаченко, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. 

Голов, М.Ф. Кропивко, В.Г. Лінник, І.В. Малишев, М.Ф. Огійчук, П.Т. Саблук, В.В. Сопко, 

Л.К. Сук та інші.  

На сьогоднішній день, коли підприємства України протягом 6 останніх років поступово 

відмовляються від вже звичної системи «1С: Підприємство», є важливим дослідження 

можливостей використання нових інформаційних програм. Однією з таких систем є «SAP 

ERP», яка дозволяє організувати не тільки фінансовий облік, а й управлінський.  

Система «SAP ERP» (англ. System Analysis and Program Development – системний аналіз і 

розробка програм) розроблена німецькою компанією SAP AG і призначена для комплексної 

автоматизації великих підприємств та є однією зі світових лідерів на ринку корпоративних 

додатків [1].  

Аналізуючи дану інформаційну систему, можна виявити як її переваги, так і недоліки. До 

переваг даної системи належать: отримання достовірної інформації для кожного 

організаційного рівня; постійне удосконалення управлінської системи «SAP ERP»; 

пристосування програми до особливостей підприємств; можливість використання 

інтегрованих рішень на підприємстві; підвищення ефективності роботи на підприємстві; 

можливість зберігання великої кількості інформації; високий рівень захисту даних. До 

недоліків «SAP ERP» належать: висока вартість програми; важкість модернізації програми з 

розвитком бізнесу або зміною законодавства; складність програми (у працівників 

https://razumkov.org.ua/statti/oriientyry-rozvytku-alternatyvnoi-energetyky-ukrainy-do-2030r
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підприємств, які тільки перейшли на «SAP ERP» виникають складнощі з роботою у програмі, 

через відсутність досвіду щодо її використання) [2].   

«SAP ERP» дозволяє повністю автоматизувати роботу підприємства та розрахована на 

забезпечення стандартизації бухгалтерського обліку на окремих підрозділах (філіях, цехах, 

дільницях). Тобто дану систему зручно використовувати холдингам або концернам, які 

можуть навіть знаходитися в різних регіонах та країнах. 

Для зручності інформаційна система складається з набору прикладних модулів, які 

направленні на різні процеси підприємств, а саме: фінанси FI, контролінг CO, управління 

основними засобами AM, управління проектами PS, управління виробництвом PP, 

управління матеріальними потоками MM, збут SD, управління якістю QM, технічне 

обслуговування та ремонт обладнання PM, управління персоналом HR, управління 

інформаційними потоками WF [1]. 

Для ведення фінансового обліку доречно використовувати перший модуль (FI). Він 

включає в себе Головну книгу, в якій ведуться господарські операції та формується 

фінансова звітність. Також в даному модулі реєструють первинні документи, яким 

присвоюється свій номер, зазначається дата та час створення. Також в модулі «Фінанси» 

міститься вся інформація про дебіторів і кредиторів підприємства, щоб надає змогу одразу 

робити проведення операцій, пов‘язаних з ними. 

Модуль «Контролінг» (також в багатьох джерелах він має назву «Управлінський облік і 

звітність») забезпечує ведення управлінського обліку на підприємстві. Модуль забезпечує 

облік витрат і прибутку підприємства, включає в себе 7 компонентів: облік витрат за 

видами»; облік витрат за місцем їх виникнення (центри витрат); облік витрат по процесам; 

облік витрат за замовленнями; контроль витрат на продукт; контроль прибутковості 

(результатів); контроль місць виникнення прибутку (центрів прибутку). Завдяки даному 

модулю є можливість контролювати цілісність даних, робити аналіз даних та планувати 

подальші дії організації залежно від зміни комбінацій умов. Окрім системи планування 

модуль містить в собі ще бібліотеку типових форм, яка дозволяє представити дані як по всіх 

параметрах об‘єктів контролю, так і по пунктах порівняння план-факт.  

Якщо поєднати роботу всіх модулів, то кожен організаційний рівень користувачів 

отримує свої переваги від використання «SAP ERP». Вище керівництво має достовірну 

інформацію про фінансовий стан компанії для стратегічного планування; керівники 

середнього рівня – можливість посиленого контролю (система дозволяє виявити не тільки 

область, де виникає збій, а й особу, яка допустила помилку); співробітники мають зручну 

автоматизовану систему для виконання повсякденних завдань. 

Отже, інформаційна система «SAP ERP» надає низку переваг у сфері ведення 

бухгалтерського обліку та для управління підприємством в цілому. Її використання дозволяє 

підприємству раціонально організувати не тільки фінансовий, а й управлінський облік. 

Впровадження даної інформаційної системи забезпечує своєчасною, повною та точною 

інформацією користувачів на різних рівнях управління, що сприяє прийняттю ними 

обґрунтованих управлінських рішень.  
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ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ 

Кухтій А.А.,  
здобувач вищої освіти 

Наук. кер. Акименко О.Ю., к.е.н., доцент 

Національний університет «Чернігівська політехніка» 

Чернігів, Україна 

Державна податкова політика - це діяльність держави у сфері встановлення, правового 

регламентування та організації справляння податків і податкових платежів у централізовані 

фонди грошових ресурсів держави [1]. Сплата податків є обов‘язковою для кожної фізичної 

та юридичної особи. За рахунок надходження коштів до бюджету можливий розвиток країни 

та навпаки занепад. Отже, удосконалення податкової політики сприяє економічному 

розвитку країни. 

Формування та реалізацію єдиної державної податкової політики забезпечує 

Міністерство фінансів України (далі, - МФУ) відповідно до п. 3 Положення «Про 

Міністерство фінансів України». МФУ також займається формуванням державної політики з 

адміністрування єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування, 

державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового 

законодавства і законодавством з питань сплати єдиного внеску. 

Принципи оподаткування в Україні змінювалися з часів незалежності і набули значної 

трансформації у цілях і завданням, що стоять перед податковою політикою при їх виконанні 

[2]. Так, трансформація принципів податкової політики України охоплює три етапи :  

1. принципи оподаткування України за редакцією закону «Про систему 

оподаткування» від 02.04.1994 р.; 

2. принципи оподаткування України за редакцією закону «Про систему 

оподаткування» від 18.02.1997 р.; 

3. принципи оподаткування за Податковим Кодексом України [3]. 

Основні, актуальні на даний момент, принципи оподаткування за Податковим 

Кодексом України наведені у таблиці 1.  

Таблиця 1 Принципи оподаткування [3] 
№ Принцип Пояснення 

1. Загальність оподаткування кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені Податковим 

кодексом, законами з питань оподаткування та митної справи 

податки і збори, платником яких вона є згідно з положеннями 

Податкового та Митного кодексів. 

2. Рівність усіх платників податків 

перед законом, запобігання будь-

яким проявам податкової 

дискримінації 

забезпечення однакового підходу до усіх платників податків, 

незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної 

належності, форми власності юридичної особи, громадянства 

фізичної особи, місця походження капіталу. 

3. Невідворотність настання 

визначеної законом 

відповідальності 

у разі порушення податкового законодавства. 

4. Фіскальна достатність установлення податків та зборів з урахуванням необхідності 

досягнення збалансованості витрат бюджету з його 

надходженнями.  

5. Соціальна справедливість установлення податків і зборів відповідно до платоспроможності 

платників податків. 

6. Презумпція правомірності рішень 

платника 

означає, що у випадку, коли норма закону чи іншого нормативно-

правового акту, виданого на підставі закону, або коли норми різних 

законів чи різних нормативно правових актів припускають 

неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників 

податків або контролюючих органів, унаслідок чого є можливість 

прийняти рішення на користь як платника податків, так і 

контролюючого органу, рішення приймається на користь платника. 

7. Економічність оподаткування встановлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких 

до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування. 
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№ Принцип Пояснення 

8. Нейтральність оподаткування встановлення податків і зборів у спосіб, який не впливає на 

збільшення або зменшення конкурентоспроможності платника 

податків. 

9. Стабільність зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть 

вноситися пізніше ніж за шість місяців до початку нового 

бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила і ставки. 

10. Рівномірність і зручність сплати встановлення строків сплати податків та зборів, виходячи із 

необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до 

бюджетів для здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати 

платниками. 

11. Єдиний підхід до встановлення 

податків і зборі 

визначення на законодавчому рівні всіх обов'язкових елементів 

податку.  

*Джерело: Складено автором на основі [3] 

До загальних принципів ще можна віднести: 

 загальнодержавні, місцеві податки і збори, справляння яких не передбачене 

Податковим кодексом, сплаті не підлягають; 

 податкові періоди і строки сплати податків та зборів установлюються, 

виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів усіх 

рівнів, з урахуванням зручності виконання платником податкового обов'язку та зменшення 

витрат на адміністрування податків і зборів; 

 встановлення та скасування податків і зборів, а також пільг їх платникам 

здійснюються відповідно до Податкового кодексу Верховною Радою України, а також 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами 

у межах їх повноважень, визначених Конституцією та законами України [3]. 

Аналізуючи принципи дістаємо висновку, що в їх основі лежать саме універсальні 

принципи оподаткування, впроваджені класиками економічної науки А Смітом, Д.Рікардо, 

В.Петти, Ф.Кене, А.Вагнером.  

Принципи оподаткування за Податковим Кодексом України розроблені ґрунтовно, але 

вважаємо доречним доповнити їх принципом доступності та зрозумілості, під якими 

розуміємо забезпечення дохідливості та простоти норм податкового законодавства для 

платників податків і зборів (обов'язкових платежів). Також об‘єктом подальших наукових 

розвідок буде процес трансформації податкової політики країни, тобто аналіз податкових 

реформ, що відбувалися в країні з часів встановлення незалежності та до сьогодення. 
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СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  

Міщенко Н.А. 

Чернігів, Україна 

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права МНТУ імені академіка Ю.Бугая 

Банківська система є динамічним механізмом, розвиток якого тісно пов'язаний з 

економікою країни та світовою економікою. В той же час банківська система має суттєвий 

вплив на стабільність та сталий розвиток економіки країни, не тільки забезпечуючи рух 

фінансових ресурсів, але й створюючи додаткові стимули розвитку окремих галузей 

народного господарства. Стабільність банківської системи є одним з основних факторів 

економічної стабільності держави.  

https://mof.gov.ua/uk/tax-policy
https://www.rada.gov.ua/
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Вивченням питання функціонування та розвитку банківської системи України 

присвячені праці таких вчених, як О. А. Брегеда, Д.О. Гальперіна, Т.В., І.В Грановська, 

Корягіна, Є. Ю. Онопрієнко, С. М. Савлук та інші.  

Основною тенденцією функціонування банківської системи України останніми 

роками є суттєве скорочення кількості комерційних банків, виведення з ринку 

неплатоспроможних дрібних банківських установ та, поряд з тим, нарощування капіталу 

банками. Цьому, зокрема, сприяє і політика НБУ, який підвищує вимоги до капіталізації 

банків, як запоруки стабільності як окремого комерційного банку, так і банківської системи 

України в цілому [1]. 

Дані про кількість комерційних банків в Україні за останні 5 років наведені на 

рисунку 1 [3]. 

 
Рисунок 1. Діючі комерційні банки в Україні в 2017-2021 роках 

 

Як бачимо з рисунку 1 протягом останніх п‘яти років кількість комерційних банків 

зменшилась з 96 до 74. Тобто були виведені з ринку 22 банки. Однак зменшення кількості 

банків зовсім не говорить про погіршення ситуації на банківському ринку, скоріше навпаки. 

І цей висновок буде аргументовано наданими нижче даними. 

Таблиця 1. Пасиви банківської системи України в 2017-2021 роках [2] 

Дата Сумарні 

пасиви, 

млн. грн. 

Абсолютний 

приріст 

(базовий), 

млн.грн. 

Темп росту 

(базовий), 

% 

В т.ч. 

статутний 

капітал, 

млн. грн. 

Абсолютний 

приріст 

(базовий), 

млн.грн. 

Темп 

росту 

(базовий), 

% 

01.01.2017 1256299  -  - 414668  -  - 

01.01.2018 1336358 80059 106 495377 80709 119 

01.01.2019 1360764 104465 108 465532 50864 112 

01.01.2020 1494460 238161 119 470712 56044 114 

01.01.2021 1822814 566515 145 479932 65264 116 

Як бачимо з таблиці 1, сумарні пасиви банків за 5 років зросли на 45% або 566515 

млн. грн. Статутний капітал банків за цей період зріс на 16%. При цьому спостерігається 

нерівномірний приріст статутного капіталу. Якщо на 01.01.2018 в порівнянні з січнем 2017 

темп росту склав 19%, то протягом наступних 3-х років темпи росту сповільнилися. Це є 

наслідком не тільки суттєвого зменшення числа банків на ринку, адже фактично за 5 років 

п‘ята частина банків припинила своє існування. Сповільнення темпів росту статутного 

капіталу, звичайно, викликано і непростою ситуацією на фінансових ринках як України, так і 

світу. Разом з тим банківська система України демонструє сталу позитивну динаміку як в 

питанні нарощування статутного капіталу, так і в питанні нарощування сукупних пасивів. 
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Таблиця 2. Активи банківської системи України в 2017-2021 роках [2]. 

Дата Сумарні 

активи, 

млн. грн. 

Абсолютний 

приріст 

(базовий), 

млн.грн. 

Темп 

росту 

(базовий), 

% 

В т.ч. 

надані 

кредити 

Абсолютний 

приріст 

(базовий), 

млн.грн. 

Темп росту 

(базовий), % 

01.01.2017 1256299  -  - 1005923  -  - 

01.01.2018 1336358 80059 106 1042798 36875 104 

01.01.2019 1360764 104465 108 1118618 112695 111 

01.01.2020 1494460 238161 119 1033539 27616 103 

01.01.2021 1822814 566515 145 963664 -42259 96 

 

Як бачимо з таблиці 2, при темпі зростання сумарних активів банків за 5 років на 45% 

або 566515 млн. грн. надані кредити, які, по суті, являються основною частиною активних 

операцій банків зменшились на 4% або на 42259 млн. грн. Тенденція до зниження виданих 

кредитів спостерігається з другої половини 2019 року та свого піку досягає на початку 2021р. 

На сьогодні маємо ситуацію, коли не тільки банки з великою обережність надають кредити, 

але й позичальники суттєво знизили попит на кредитні кошти. І хоча уряд приймає міри 

щодо стимулювання кредитного ринку, зокрема впроваджуючи такі програми, як кредити 

під 5-7-9% для малого бізнесу, іпотечні кредити під 7%, банківський ринок не поспішає 

суттєво нарощувати свій кредитний портфель. 

Надалі розглянемо ситуацію з прибутковістю банків за остання 5 років. 

Таблиця 3. Доходи і прибуток банківської системи України в 2017-2021 роках [2] 

Період 

(рік) 

Доходи, 

млн. грн. 

Темп 

росту 

(базовий), 

% 

в т.ч. 

процентні 

доходи 

млн. грн. 

Темп 

росту 

(базовий), 

% 

Чистий 

прибуток 

(збиток), 

млн грн. 

Абсолютний 

приріст 

(базовий), 

млн.грн. 

2017 178 054  - 124 009  - -26 491  - 

2018 204 554 115 140 803 114 22 339 48830 

2019 243 102 137 152 954 123 58 356 36017 

2020 250 171 141 147 743 119 39 727 -18629 

2021 (4 

місяці) 

80 103  - 51 421  - 17 538  - 

 

З таблиці 3 бачимо, що доходи по банківській системі України щороку зростають і в 

2020 році мають приріст в 41% в порівнянні з 2017 роком. При цьому процентні доходи, 

вслід за наданими кредитами, зменшуються в 2020 році в порівнянні з 2019 роком, але все ж 

є більшими за рівень 2017 року. 

Відтак можна зробити висновок, що банківська система України взяла курс на 

оновлення та вибір якісних змін на противагу кількісним. Зменшення кількості банків в 

Україні не веде до зменшення фінансових ресурсів в банківській системі, а навпаки 

спостерігається постійне зростання сукупних коштів, акумульованих в банківському секторі. 

Зменшення обсягів кредитування свідчить не тільки про негативний вплив 

загальноекономічної ситуації на банківській сектор, але й про інший якісний підхід при 

формуванні кредитного портфелю банків з врахуванням суттєвого зниження кредитних 

ризиків та очищення кредитного портфелю від неякісних активів.  
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Подальший розвиток банківської системи України, очевидно, буде полягати в 

наступних кроках: 

1. Приведення законодавчих вимог банківської діяльності в Україні до світових 

стандартів і нормативів.. 

2. Постійне підвищення вимог щодо капіталізації банків, складу капіталу, порядку 

та розмірів його формування. 

3. Скорочення кількості діючих банків за рахунок виведення з ринку дрібних та 

низькокапіталізованих банківських установ. 

4. Розвиток системи іпотечного кредитування, як механізму стимулювання 

економіки. 

5. Розвиток нових кредитних продуктів з акцентом на цифрові технології в 

фінансах. 

6. Поступове зниження кредитних ставок, в тому числі завдяки зниженню облікової 

ставки НБУ та участі держави в компенсації відсоткових ставок для певних груп 

позичальників. 

Стабільне функціонування банківської системи має стати не тільки пріоритетом 

фінансової політики країни, але й  частиною загальноекономічної стратегії розвитку України. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Закон України Про банки і банківську діяльність №2121-III від 07.12.2000. 

2. https://bank.gov.ua/ 

3. https://index.minfin.com.ua 
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Сучасний світ характеризується стрімкими темпами діджиталізації суспільства, які 

особливо пришвидшилися за часів пандемії COVID-19, коли більшість суб‘єктів 

господарювання були змушені перейти на дистанційний режим ведення діяльності. 

Інформаційні технології активно інтегруються в усі сфери життя, допомагають ефективно 

вирішувати традиційні проблеми та завдання. Винятком не є й сфера обліку та аудиту, але 

процес впровадження інформаційних технологій в цій сфері має свої особливості, які слід 

розглянути окремо. 

Специфіка ведення обліку та аудиту має свої переваги та недоліки в контексті 

інтеграції інформаційних технологій. До переваг можна віднести [1]: 

1) Оперування числами. Витрати, прибуток, активи та пасиви – всі основні категорії 

бухгалтерського обліку вимірюються числовими характеристиками. В той же час, 

використання чисел є переважним для інформаційних технологій, адже дозволяє легко 

представляти інформацію як потік бітів. 

2) Арифметичні операції. Дані первинного обліку підлягають подальшим 

систематизації, групуванню та аналізу, які відбуваються шляхом послідовного та 

паралельного застосування різноманітних арифметичних операцій. Останні легко 

реалізувати в програмних застосунках та компонентах. 

3) Стандартизовані форми звітності. Ведення обліку ґрунтується на представленні 

інформації в певних визначених формах звітності, які застосовуються як для внутрішнього 

https://bank.gov.ua/
https://index.minfin.com.ua/
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обліку, так і для подання у відповідні державні структури. Форми звітності легко реалізувати 

як у веб-застосунках (HTML-форми), так і в десктопних програмах (елементи GUI). 

Недоліки та потенційні проблеми інтеграції інформаційних технологій в сферу обліку 

та аудиту, а також можливі шляхи їх вирішення представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1. Потенційні проблеми інтеграції інформаційних технологій в сферу обліку та 

аудиту та можливі шляхи їх вирішення* 

Проблеми Шляхи вирішення 

Використання значної кількості 

якісних та кількісних, з нечіткою 

шкалою коефіцієнтів 

Відображення числових значень коефіцієнтів без їх 

безпосереднього аналізу. Оцінка значень 

коефіцієнтів не за безпосередніми критеріями, а за 

принципом машинного навчання на основі big data 

Зміни у законодавчих вимогах та 

стандартах щодо ведення обліку та 

проведення аудиту  

Забезпечення постійної підтримки команди 

розробників запропонованого застосунку. 

Відображення законодавчих змін в розробленому 

застосунку 

Значні обсяги оброблюваних даних 

великих компаній, високі вимоги до 

апаратного забезпечення 

Використання розподілених технологій, паралельних 

обчислень, хмарних технологій 

*Джерело: розроблено автором на основі [1-3]. 

Незважаючи на зазначені труднощі, інформаційні технології активно впроваджуються в 

сферу обліку та аудиту. До основних напрямів впровадження можна віднести [2-5]: 

- автоматизацію; 

- аналіз даних; 

- спрощений доступ; 

- індивідуалізацію. 

Розглянемо їх більш детально. 

1) Автоматизація. Як вже було зазначено вище, фахівцям з обліку та аудиту 

доводиться мати справу з великою кількістю форм звітності. Консолідація даних первинного 

обліку, калькулювання собівартості продукції, аналіз господарської діяльності підприємства 

шляхом розрахунку різноманітних коефіцієнтів та характеристик – все це, за умови 

традиційного ведення бухгалтерського обліку, вимагає від фахівців з обліку та аудиту 

значних затрат часу та ступеня концентрації уваги. Проте, автоматизовані розрахунки, 

побудови звітів за встановленими алгоритмами дозволяють спростити та пришвидшити 

ведення обліку на підприємстві [2]. 

2) Аналіз даних. Важливим елементом обліку на підприємстві є управлінський облік, 

одним із завдань якого є аналіз господарської діяльності підприємства. Зазначений аналіз 

відіграє також виключну роль в діяльності аудиторських та консалтингових компаній. 

Однак, методики проведення аналізу господарської діяльності компаній є нетривіальними, 

вимагають ґрунтовної підготовки. Тому актуальним є питання виконання аналізу даних 

шляхом застосування інформаційних технологій. Потенційним напрямом в цьому питанні є 

data science, яка ґрунтується на пошуку найбільш ефективних алгоритмів аналізу даних, 

застосуванні підходів машинного навчання [2]. 

3) Спрощений доступ. Сформовану звітність бухгалтерського обліку необхідно 

постійно передавати як в межах компанії, так і в зовнішні відповідальні структури. Замість 

традиційного фізичного транспортування звітів сучасні інформаційні технології пропонують 

швидке та просте передавання даних мережею (застосування серіалізації до об‘єктів звітів), а 
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також постійний доступ до них з будь-якого місця розташування шляхом застосування 

хмарних технологій [3]. 

4) Індивідуалізація. Потреби кожної компанії відрізняються в питаннях організації 

обліку на підприємстві. Елементарним прикладом є прийняття облікової політики на 

підприємстві. Крім того, кожна компанія має свої підходи здійснення управлінського обліку, 

аналізу господарської діяльності тощо. Відповідно, розробники програмних продуктів у 

сфері обліку пропонують значну кількість конфігурацій розробленого ПО, а також, інколи, 

можливість створювати такі конфігурації самостійно, за допомогою вбудованої мови 

програмування [3]. 

Ефективним рішенням для реалізації вищенаведених функцій є ERP-система – 

корпоративна інформаційна система, призначена для автоматизації обліку й управління. Як 

правило, будується за модульним принципом і в тій або іншій мірі охоплюють всі ключові 

процеси діяльності компанії. Основними характеристиками ERP-системи є 

багатофункціональність, модульність, багатовекторність, надійність, глибока аналітика. До 

відомих світових ERP-систем відносяться SAP ERP, Oracle E-Business Suite тощо. В Україні 

також надзвичайно популярні ERP-системи: «MASTER», ІС «BookKeeper SaaS» та інші [4]. 

Таким чином, незважаючи на наявні недоліки, обмеження та проблеми впровадження, 

інформаційні технології активно інтегруються в сферу обліку та аудиту. До основних 

напрямків інтеграції належать: автоматизація, аналіз даних, спрощений доступ, 

індивідуалізація. В майбутньому темпи діджиталізації мають тільки пришвидшуватися, що 

зумовлює необхідність розвитку цифрових компетентностей фахівців у сфері обліку та 

аудиту.  
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Основною рисою сучасного світового соціально-економічного розвитку є бурхлива 

динаміка інтеграційних процесів як у світі в цілому, так і в Європі зокрема. Сьогодні це 

об‘єктивна закономірність розвитку сучасного світу, адже стає дедалі більш зрозумілим, що 

подальший розвиток кожної з країн можливий тільки на основі інтеграційних процесів.  

Фінансове забезпечення функціонування держави, її соціально-економічний розвиток 

значною мірою обумовлені податковими надходженнями, які справляються до Державного 

бюджету України. Податкові надходження займають найбільшу частку серед інших методів 

централізації бюджетних ресурсів, а також посідають провідне місце серед інструментів 

регулювання  економіки державою. Зростання дефіциту свідчить про недостатність доходів 

Державного бюджету, а тому слід зосередитись на джерелах їх зростання. Для цього 

необхідно удосконалювати складову надходжень, яка є найбільш  вагомою у складі оходів,  

отже найважливішою,  тому розширювати існуючі зобов‘язання  держава може лише за 

наявності джерел зростання податкових надходжень. До факторів, що впливають на обсяг 

податкових надходжень до бюджету, відносять макроекономічні чинники, які змінюються з 

кожним роком: розмір ВВП, структура платіжного балансу, законодавча база тощо, а також 

мікроекономічні чинники: вибір підприємствами режиму оподаткування, наявність у 

суб‘єктів господарювання права на отримання податкових пільг, рівень прибутковості 

підприємств тощо.  

Податки є необхідною ланкою економічних відносин у суспільстві і є основною 

формою доходів держави та не менш важливим важелем економічного впливу держави на 

суспільне виробництво. В умовах нестабільності економічних систем проблеми формування 

достатнього обсягу бюджетних ресурсів і забезпечення ефективного їх використання 

набувають особливої гостроти. Однією з важливих статей доходів державного бюджету є 

податкові надходження. Відповідно до ст. 9 Бюджетного кодексу України, податковими 

надходженнями визнаються встановлені законами України про оподаткування 

загальнодержавні податки і збори та місцеві податки і збори [1]. 

Загальна сума доходів зведеного бюджету України за січень–грудень 2020 року 

становила 1376,7 млрд грн, що на 86,8 млрд грн, або на 6,7 відсотка більше ніж за 2019 рік. 

Питома вага податкових надходжень в загальному обсязі надходжень до зведеного бюджету 

України становила 82,6 відсотка, неподаткових надходжень – 17 відсотків [2].  

За січень-вересень 2020 року доходи зведеного бюджету становили 977 млрд грн та 

зросли порівняно з відповідним періодом 2019 року на 27 млрд грн, або на 28% [3].  

На обсяг фактичних доходів за 9 місяців 2019-2020 років мали суттєвий вплив [3]: 

 - надходження податку на прибуток підприємств від НАК «Нафтогаз України», в тому 

числі з урахуванням отримання від ВАТ «Газпром» компенсації на виконання рішення 

Стокгольмського арбітражу За 9 місяців 2020 року Компанія сплатила 9 2 млрд грн, за 

відповідний період 2019 року 5 5 млрд грн. 

- сума надходжень дивідендів та частини чистого прибутку за 9 місяців 2020 року 

становила 69 3 млрд грн (в тому числі дивіденди від НАК «Нафтогаз України» з урахуванням 

Стокгольмського суду 39 6 млрд грн) За 9 місяців 2019 року дане джерело доходів складало 

32 5 млрд гривень. 

- перерахування коштів Національним банком України у січні вересні 2020 року 
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становило 42 7 млрд грн, за відповідний період 2019 року 64 9 млрд гривень. 

- надходження до спеціального фонду державного бюджету від розмитнення 

автомобілів на іноземній реєстрації за січень вересень 2020 року становили лише 1 4 млн грн 

проти 7 1 млрд грн за відповідний період 2019 року. 

- надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, 

конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією 

правопорушення у січні вересні 2020 року практично відсутні, за відповідний період 2019 

року такі надходження становили 1 6 млрд гривень. 

У 2017 році до держбюджету «впало» 335,3 млрд грн надходжень від податків, у 2018 

році – 399,1 млрд. Станом на минулий рік податкові відрахування до бюджету становили 

466,9 млрд грн, станом на серпень 2019-го надійшло 258,5 млрд. 

За січень–грудень 2020 року Державний бюджет України отримав 1076 млрд грн, що 

на 77,7 млрд грн, або на 7,8 % більше ніж за 2019 рік, що обумовлене. 

Податкові надходження до зведеного бюджету за січень-вересень 2020 року зросли на 

0,5 р/р до 778 млрд гривень Поширення пандемії коронавірусу та обмеження, введені для 

боротьби з нею, визначають ситуацію на світових ринках та розвиток національної економіки 

і суттєво впливають на розмір і стабільність надходжень до бюджету, зокрема податкових. 

Скорочення надходжень рентної плати у січні вересні 2020 року на 36,3 р/р передусім 

обумовлено суттєвим зниженням цін на енергоносії Середня митна вартість імпортованого 

природного газу у січні вересні 2020 року становила 130,8 дол США за тис м 
3
 що на 42,8% 

нижче за ціну газу у січні вересні 2019 року 228,7 дол США за тис м 
3
. 

Оцінка рівня податкового навантаження за податковим коефіцієнтом (частка податків 

до ВВП) дозволяє визначити яка податкова модель сформувалась в країні. Для України цей 

показник є нижчим, ніж у країнах Європи, і складає менше 30%. Одна з початку розвитку 

податкової системи в країні намагались створити європейську модель. Податкове 

навантаження у динаміці зростає, але знаходиться на межі між європейською та 

американською моделлю. Однак планується зменшити відношення між податковими 

надходженнями та ВВП, так у бюджеті 2020 р. передбачено плановий показник ВВП 4510,8 

млрд. грн, а податкові надходження – 846 млрд. грн, тобто рівень податкового навантаження 

буде зменшуватися і може досягти рівня 19%. 

Неподаткові надходження становили 19,8 відсотка від загальної суми доходів 

державного бюджету, серед яких [2]. 

Сума неподаткових надходжень за січень-вересень 2020 року до зведеного бюджету 

склала 194,6 млрд гривень. Зростання неподаткових надходжень на 24,3 млрд грн, або на 

14,3% р/р в основному сформовано по наступних джерелах. 

У структурі неподаткових надходжень протягом 2016–2020 років найбільшу питому 

вагу мали доходи від власності та підприємницької діяльності – від 49,8 до 55,6 %, а також 

власні надходження бюджетних установ – від 27,8 до 32,9 %. Частка двох інших груп загалом 

становила менше 19 % [3]. 

У січні-вересні 2020 року надійшло ПДФО до зведеного бюджету на 10 8 млрд грн, 

або на 5,4% більше порівняно з відповідним періодом 2019 року Зростання було сформоване 

у І кварталі 2020 року (+ 8 8 млрд грн, або 14,7%), у ІІ кварталі 2020 року надходження 

зменшились на 1 98 млрд грн, або на 2,9% а у ІІІ кварталі 2020 року вже зросли на 3 9 млрд 

грн, або на 5,6% порівняно з відповідним періодом 2019 року. 

Ставки оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на 

2020 рік не змінювалися і становлять відповідно 18 та 15%. 

За підсумками І кварталу 2020 року ПДФО зростав відповідними темпами, як і 

середньомісячна заробітна плата, на 14,7% р/р та 14,3% р/р. 

Через карантинні обмеження, починаючи з березня 2020 року, частина підприємств 

зупинила/обмежила свою діяльність, відповідно зменшилася зайнятість та розміри 

заробітних плат, що в свою чергу вплинуло на збільшення кількості податкових соціальних 

пільг та зменшення надходжень ПДФО. 

Таким чином, за підсумками січня вересня 2020 року надходження ПДФО зросли на 
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5,4% при зростанні середньомісячної заробітної плати на 9,2% р/р При цьому, за даними 

Держстату середньооблікова кількість штатних працівників за січень вересень 2020 року 

знизилась на 1,5% порівняно з січнем вереснем 2019 року. 

Разом з тим, актуальним залишається питання інтенсифікації державної політики на 

ринку праці з метою працевлаштування громадян, особливо – в реальному секторі економіки, 

як первинного джерела генерації доходів суспільства та об‘єкта податкового розподілу. Це 

створить передумови для відносно «повної» зайнятості, завантаження потенційно вакантних 

та створення нових робочих місць, що підвищить загальну чисельність платників податку на 

доходи фізичних осіб, а при достатньому рівні доходів громадян – постане надійною 

гарантією зростання фіскальної ефективності цього податку, чим істотно знизиться 

податковий ризик в механізмі особистого прибуткового оподаткування. При цьому важлиим є 

також впровадження заходів щодо легалізації вже працевлаштованого населення. 

Впровадження обмежень у світі в зв язку з проведенням санітарно-епідеміологічних 

заходів через виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID 19 негативно 

вплинуло на макроекономічні показники країни, у зв'язку з цим було переглянуто показники 

державного бюджету на 2020 рік Зокрема, прогнозна сума надходжень податку на прибуток 

підприємств на 2020 рік, яка врахована в зведеному бюджеті (з внесеними у квітні 2020 року 

змінами), становить 107,6 млрд грн, що менше фактичних надходжень 2019 року на 8,3%.  

За січень-вересень 2020 року фактична сума надходжень від податку на прибуток 

зменшилася на 2,5% р/р і становила 81,2 млрд гривень. Основним фактором менших обсягів 

сплати податку у 2020 році проти 2019 року стало запровадження карантинних обмежень, що 

негативно вплинуло на фінансові показники підприємств. За 9 місяців 2020 року прибуток 

прибуткових підприємств порівняно з відповідним періодом 2019 року зменшився на 9,5% 

р/р. 

Збільшення надходжень обумовлено: 

- збільшенням фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної 

торгівлі у порівнянних цінах на 6,4% р/р; 

- скороченням обсягів міжнародної торгівлі через пандемію коронавірусу у світі. 

Приріст надходжень від ПДВ з вироблених в Україні товарів ( послуг) у січні вересні 

2020 року до відповідного періоду 2019 року склав 6,6% надходження податку на додану 

вартість з ввезених на територію України товарів порівняно з минулим роком зменшились на 

10,6% бюджетне відшкодування податку на додану вартість зменшилось на 11,2%. 

У ІІІ кварталі поточного року відбулось поступове відновлення економічної 

активності після послаблення карантинних обмежень, що діяли протягом березня червня 

через пандемію коронавірусу Стрімко зросла оптова торгівля на тлі поліпшення показників 

експорту Зростання доходів населення, поліпшення споживчих настроїв підтримували 

роздрібну торгівлю У січні червні при збільшенні обсягів роздрібного товарообороту у 

порівняльних цінах на 3,7% приріст надходжень податку становив 4,2% у січні-вересні при 

збільшенні обсягів роздрібного товарообороту на 6,4% приріст надходжень податку склав 

6,6%. 

Доходи державного бюджету від ПДВ з ввезених на територію України товарів, при 

зменшенні обсягів імпорту товарів в гривневому еквіваленті за січень вересень 2020 року 

порівняно з січнем вереснем минулого року на 16,8% р/р, зменшились на 10,6% 

Обсяги імпорту у січні-вересні 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року 

знизилися практично по всіх групах імпорту, як і надходження до бюджету ПДВ з ввезених 

на територію України товарів. Зниження світових цін на вуглеводні призвело до зменшення 

на 30% обсягу імпорту палива мінерального, нафти і продуктів її перегонки, які мають 

найбільшу частку в загальному обсязі імпорту товарів Зазначене вплинуло на зменшення 

надходжень ПДВ при ввезенні на митну територію України зазначених товарів у січні вересні 

2020 року порівняно з відповідним періодом минулого року на 26,9%. 

Проте, незважаючи на збільшення обсягів податкових надходжень до зведеного 

бюджету впродовж останніх років, податкова система України залишається недосконалою. 

Основні недоліки саме такі: 
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- нерівномірність і несправедливість розподілу податкового навантаження; 

- перетворення податкової системи на чинник зменшення економічного зростання та 

інвестиційної активності, стимулювання ухилення від сплати податків і відтік капіталів за 

кордон; 

- проблема подвійного оподаткування; 

- нестабільність податкового законодавства. 

У Зведеному бюджеті України податкові надходження займають близько 80%, тобто є 

найбільшою бюджетоутворюючою ланкою. 

За досліджуваний період загальна сума податкових надходжень зведеного бюджету 

зросла вдвічі, але попри абсолютний приріст, їх частка у бюджеті є нестабільною. Це 

свідчить про те, що якщо й відбувається постійне вдосконалення системи оподаткування, 

фіскальний потенціал податків є невикористаним через податкові пільги, ухилення від 

сплати, недоліки в адмініструванні, податкову заборгованість. 

Доходи спеціального фонду державного бюджету за січень–грудень 2020 року – 198,4 

млрд грн, що на 79,9 млрд грн, або на 67,4 відсотка більше порівняно із 2019 роком. 

Власні надходження бюджетних установ за січень–грудень 2020 року становили 69 

млрд грн, що становить 34,8 відсотка від загального обсягу надходжень до спеціального 

фонду державного бюджету. Проти 2019 року надходження зросли на 22,8 млрд грн, або на 

49,3 відсотка. 

Отже, нинішня ситуація в Україні є досить специфічною, так як одночасно 

спостерігаються швидкі зміни у політичному, економічному, бізнесовому та суспільному 

аспектах діяльності. Змінюються правила поведінки суб‘єктів фінансових відносин, підходи 

до наповнення централізованих та децентралізованих фондів. Відбувається реформа 

децентралізації влади. Державний апарат управління має змінювати норми та стандарти своєї 

регуляторної діяльності та системи підтримки. Так одним із основних інструментів реалізації 

державного регулювання є координація фінансових потоків до доходної частини зведеного 

бюджету, робота щодо виконання планів мобілізації з наповнення державного та місцевих 

бюджетів. За умов реформування системи органів податкової служби, податковий механізм, 

як інструмент реалізації податкової політики в державі, має бути підданий детальному 

аналізу на рівень адекватності новим викликам сучасності. 
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СУТНІСТЬ НОРМАТИВНО – ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОЛІТИКИ ЩОДО ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Палєєва В.Р., здобувач вищої освіти 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 

Наук.керівник Акименко О.Ю., к.е.н., доцент 

Національний університет «Чернігівська політехніка» 

Чернігів, Україна 

Розвиток та підтримка малого бізнесу є одним з визначальних пріоритетів державної 

політики розвинених країн, в той час, як в Україні його розвиток є істотним 

недовикористаним резервом економічного зростання. На даному етапі свого існування 

підприємці стикаються з багатьма труднощами, які заважають їх ефективному розвитку. 

Хоча суб‘єкти малого підприємництва є досить стійкими та здатними швидко 

https://mof.gov.ua/storage/files/zvit_1_3kv_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
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пристосовуватися до мінливих умов ринку навіть у самі важкі часи, проте вони потребують 

державної підтримки в питаннях, які вирішуються лише на державному рівні. Мова йде про 

фінансову підтримку малого бізнесу та створення адекватної і зрозумілої підприємцям 

системи законодавчого забезпечення, побудова зваженої податкової політики, створення та 

підтримка підприємницької інфраструктури. 

Позитивний вплив на активізацію розвитку малих підприємств в Україні здійснено 

запровадженням спрощеної системи оподаткування, застосування якої дало змогу підняти 

рівень заробітної плати працівників і реінвестувати додаткові кошти в основні засоби малих 

підприємств. 

В свою чергу створення різноманітних держаних та міжнародних програм розвитку 

суб‘єктів малого підприємництва дало змогу суб‘єктам малого бізнесу запроваджувати 

інноваційні ідеї в своїй діяльності, отримувати необхідні фінансові ресурси у формі 

кредитування для технічного оснащення та модернізації виробництва. 

Отже, державна підтримка малого бізнесу – це комплекс заходів держави в інтересах 

суб‘єктів малого підприємництва, що створюють для них прямі чи приховані переваги.  

Серед цих заходів розробка і впровадження Закону України «Про розвиток та державну 

підтримку малого і середнього підприємництва», відповідно до якого основними 

напрямками державної політики у сфері розвитку малого підприємництва в Україні є: 

- удосконалення та спрощення організації та порядку ведення обліку; 

- запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб‘єктів 

малого підприємництва відповідно до критеріїв, встановлених у податковому законодавстві; 

- залучення суб‘єктів малого бізнесу до виконання науково-технічних і соціально-

економічних програм; 

- забезпечення фінансової державної підтримки малих підприємств шляхом 

запровадження державних програм кредитування, надання гарантій для отримання кредитів, 

часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами; 

- сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого підприємництва , яка 

забезпечуватиме інформаційні, консультативні, науково-технологічні та освітні послуги для 

малого бізнесу; 

- гарантування прав суб‘єктів малого підприємництва під час здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; 

- організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб‘єктів 

малого підприємництва; 

- упровадження механізмів сприяння та стимулювання до використання у виробництві 

суб‘єктами малого підприємництва новітніх технологій, а також технологій, що 

забезпечують підвищення якості товарів (робіт, послуг) [1]. 

Спрощення організації та порядку ведення обліку та звітності для малого підприємства 

полягає в отриманні наступних можливостей: 

1) застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і 

господарських операцій суб‘єктів малого підприємництва замість загального Плану 

рахунків; 

2) використання спрощень у процесі формування показників фінансової звітності 

(обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю без урахування зменшення 

корисності та переоцінки до справедливої вартості; не створювати забезпечення наступних 

витрат і платежів, а визнавати відповідні витрати у періоді їх фактичного понесення; поточну 

дебіторську заборгованість включати до підсумку балансу за її фактичною сумою; визнавати 

витрати та доходи з урахуванням вимог Податкового кодексу України і відносити суми, що 

не вважаються Податковим кодексом витратами або доходами, безпосередньо на фінансовий 

результат після оподаткування); 

3) систематизація інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних 

документах, в регістрах бухгалтерського обліку без застосування подвійного запису; 
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4) використання скороченого переліку облікових регістрів згідно з Методичними 

рекомендаціями із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами 

(наказ Міністерства фінансів України № 422 від 25.06.2003 р.) [2]; 

5) надання фінансової звітності відповідно до П(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність» 

у складі спрощених Балансу (форма 1-мс) та Звіту про фінансові результати (форма 2-мс) [3]. 

У відповідності за ст. 12 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва» державна підтримка передбачає формування програм, в яких 

визначається механізм цієї підтримки. Програми державної підтримки розробляються та 

впроваджуються спеціально уповноваженим органом у сфері розвитку малого і середнього 

підприємництва із залученням інших центральних органів виконавчої влади та громадських 

організацій, що представляють інтереси суб‘єктів малого і середнього підприємництва. 

Державні програми підтримки затверджуються Кабінетом Міністрів України в 

установленому законом порядку [1]. Сьогодні основні функції щодо підтримки малого та 

середнього підприємництва здійснює Міністерство економічного розвитку, торгівлі та 

сільського господарства України, яке у 2017 р. запустило портал програми Європейського 

Союзу з підтримки малого та середнього бізнесу в Україні – COSME. Згідно з програмою, 

для України виділено 900 млн. євро. Програма передбачає полегшення доступу до ринку 

Євросоюзу та міжнародного ринку, отримання доступу до інформації щодо ведення 

підприємницької діяльності, навчання та стажування (у тому числі за кордоном), а також 

конкурси для державних органів влади для поліпшення бізнес-клімату [4]. У 2020 році 

почала діяти урядова програма з підтримки малого і середнього підприємництва в Україні 

«Доступні кредити 5-7-9%».  

На сьогодні підприємці можуть отримати фінансову підтримку  в українських банках в 

рамках проектів міжнародних кредитних ліній. Так, Німецько-український фонд (НУФ) 

надає кредити відібраним українським банкам-партнерам для подальшого кредитування 

мікро-, малих і середніх підприємств, що відповідають вимогам, які висуваються в рамках 

Програм та Проектів НУФ. Обов‘язковою умовою кредитування є цільове використання 

коштів. Максимальний розмір кредиту: € 100 000 (для малих підприємств). 

Головна мета діяльності Німецько-Українського фонду – посилення 

конкурентоспроможності українських мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) 

шляхом надання їм кредитів для фінансування інвестицій та обігових коштів через обрані 

банки-партнери [5]. 

Впровадження жорсткого карантинного режиму, спричиненого поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, дуже негативно вплинула на роботу багатьох підприємств. 

Тому, доцільним було прийняття державою тимчасових послаблень для бізнесу у період 

карантину. Основною метою таких заходів є максимально можливе скорочення фінансових 

зобов'язань малого бізнесу перед державою, орендодавцями, а також скасування штрафних 

санкцій за невиконання домовленостей із партнерами та фінустановами - кредиторами [6]. 

Деякі програми підтримки суб‘єктів малого підприємництва допомагають лише частково. 

Наприклад, Нацбанком були відтерміновані виплати за кредитами, однак не був скасований 

механізм накопичення відсотків, що означає, що чим довше підприємці виплачуватимуть 

кредит, тим більшу суму вони повинні сплачувати потім [2].   

Отже, можна сказати, що попри велику кількість проблем в Україні формується 

потужний прошарок українських виробників, які пропонують якісні товари і послуги та 

можуть конкурувати на міжнародних ринках і для того, щоб це зберегти, держава має 

надавати зважену та цілеспрямовану підтримку стимулювання підприємницької діяльності. 
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ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОДАТКУВАННЯ 

 ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 

Ріпа Т.В., к.е.н.,  

старший викладач кафедри економіки  та фінансів підприємства  

Київський національний торговельно-економічний університет,  

Київ, Україна 

В умовах економічної кризи на тлі світової пандемії зростає необхідність оцінки 

впливу обраної системи оподаткування на фінансові результати суб‘єктів господарювання. 

Станом на 01.10.2020 року доходи державного бюджету України за вересень 

становлять 765108,6 млн. грн, що становить 69,8 % від запланованого обсягу доходів на 2020 

р. Помісячна динаміка за поточний рік відрізняється своєю нерівномірність (рис. 1), це 

пов‘язано з термінами сплати окремих видів податків, передбаченими Податковим кодексом 

України, відсутністю штрафів за несвоєчасну сплату податків у зв‘язку з карантином, а 

також нестабільністю економічного та соціально-політичного середовища. 

 

Рис. 1. Доходи державного бюджету України у 2020 р., млн. грн 

Серед доходів державного бюджету України виділяють податкові  надходження, 

неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, кошти від закордонних країн і 

міжнародних організацій, цільові фонди та офіційні трансферти. Найбільш вагомою 

складовою є саме податкові надходження. Їх обсяг за три квартали 2020 року склав 574980,3 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень 
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млн. грн., що у відсотковому вираженні становить 75,15% від загального обсягу доходів 

державного бюджету України. 

Податки – це основне джерело формування доходів держави, найважливіший елемент 

його економічної політики, інструмент економічного регулювання і вторгаючись до сфери 

стратегічних, тактичних і оперативних рішень, вони ставлять керівників підприємств перед 

необхідністю володіння знаннями і організацією системи податкового менеджменту на 

підприємстві. Податки являють собою обов'язковий, безумовний, індивідуально 

безвідплатний платіж, що стягується з юридичних і фізичних осіб у формі відчуження 

належних їм коштів з метою фінансового забезпечення діяльності держави [1,с. 52]. 

За даними Державної податкової служби України упродовж 9 місяців 2020 року 

зафіксовано зростання надходжень до бюджету, порівняно з попередніми роками, за 

податком на додану вартість, акцизним податком, податком на доходи фізичних осіб, а також 

податком на прибуток. 

З-поміж 100 найбільших платників податків особливе місце займають підприємства 

торгівлі (13 підпирємств), серед яких ТОВ "АТБ-Маркет", ТОВ "Епіцентр К", ТОВ ЕСК 

"Еско-Північ", ТОВ "Сільпо-Фуд", ТОВ "Тедіс Україна", ТОВ "Метро Кеш Енд Кері 

Україна", ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет", ТОВ "Системойлінженерінг", ТОВ "Монсанто 

Україна", ТОВ "Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб‘юшн" та інші. 

Одночасно із цим за перше півріччя 2019 найбільша в країні мережа будівельних 

гіпермаркетів ТОВ "Епіцентр К" стало лідером рейтингу ТОП-10 платників транспортного 

податку, сплативши 137,5 тис. грн податку, в той час як наступні 4 позиції зайняли державні 

компанії. Також ТОВ "Епіцентр К" зайняло 9 сходинку в списку найбільших платників 

ПДФО, ВЗ та ЄСВ, сплативши 391,0 тис. грн податків. 

З-поміж інших джерел 9,65 % надходжень до державного бюджету – це податок на 

прибуток підприємств, що за період з січня по вересень 2020 року становить 73810,8 млн. 

грн. Ці дані свідчать, що оподаткування суб‘єктів господарювання є важливим і значущим на 

макрорівні. Проте, досить часто перед інвесторами, власниками та/або керівниками 

підприємств постає питання вибору певної системи оподаткування. 

Таким чином, вивчення передбачених чинним законодавством України систем 

оподаткування та науково обґрунтований вибір (загальної чи спрощеної системи 

оподаткування) серед них, з метою оптимізації податкового навантаження, є надзвичайно 

важливим управлінським. завданням. 
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Суб'єкти господарювання з метою посилення власного іміджу та для досягнень інших 

цілей можуть надавати іншим юридичним і фізичним особам безповоротну фінансову 

допомогу (безоплатно надавати товари, роботи, послуги). 

Згідно Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку [1] облік 

наданої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт та послуг) 

слід відносити на витрати та визнавати їх на субрахунку 977 "Інші витрати діяльності", крім 

випадків, за яких така діяльність буде основною для підприємства, що надає таку допомогу.   
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Водночас, згідно п. 140.5.10 Податкового кодексу України фінансовий результат до 

оподаткування платника податку на прибуток збільшується "на суму перерахованої 

безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що 

не є платниками податку (крім фізичних осіб, які є платниками податку на доходи фізичних 

осіб), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до 

пункту 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" цього Кодексу, крім 

безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг), 

перерахованої неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для яких 

застосовується положення підпункту 140.5.9 ПКУ"[2]. 

Аналіз вище наведеної норми Податкового кодексу України дає змогу зробити 

висновок, що перерахування безповоротної фінансової допомоги може мати різні обліково-

податкові наслідки для платника податку на прибуток залежно від того, на користь кого 

здійснена така допомога. Так, якщо безповоротна фінансова допомога надана на користь 

іншого платника податку на прибуток, податок якого оподатковується за основною ставкою 

(18 %), то суб‘єкту господарювання при здійсненні коригувань на різниці, визначені 

Податковим кодексом України, не потрібно таку суму відносити на збільшення фінансового 

результату звітного періоду. Аналогічно слід діяти у разі передачі безповоротної фінансової 

допомоги на користь фізичних осіб. Проте, при передачі безповоротної фінансової допомоги 

на користь неплатників податку на прибуток чи платників податку на прибуток за ставкою 0 

відсотків згідно п. 44 підрозділу 4 розділу  XX "Перехідні положення", необхідно 

збільшувати на суму такої допомоги фінансовий результат звітного періоду, крім випадку 

надання безповоротної фінансової допомоги на користь неприбуткових установ, до якої слід 

використовувати вимоги п. 140.5.9 ПКУ. 

У зв‘язку з вище наведеним, та з метою зменшення трудомісткості складання 

Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, в тому числі через забезпечення 

можливості використання даних синтетичного та аналітичного обліку безпосередньо для її 

складання, пропонуємо додати субрахунки наступного порядку до субрахунку 977 з такою 

деталізацією: 

 ― 9771 "Надана безповоротна фінансова допомога (безоплатно надані товари, роботи 

послуги) на користь платників податку на прибуток за ставкою 18 %"; 

 ― 9772 " Надана безповоротна фінансова допомога (безоплатно надані товари, роботи 

послуги) на користь платників податку на прибуток за ставкою 0 % згідно п. 44 підрозділу 4 

р. XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України"; 

― 9773 " Надана безповоротна фінансова допомога (безоплатно надані товари, роботи 

послуги) на користь платників податку на прибуток за ставкою 0 % згідно інших положень 

Податкового кодексу України"; 

― 9774 " Надана безповоротна фінансова допомога (безоплатно надані товари, роботи 

послуги) на користь платників податку на доходи фізичних осіб"; 

― 9775 " Надана безповоротна фінансова допомога (безоплатно надані товари, роботи 

послуги) на користь неприбуткових організацій у розмірі, що не перевищує 4 відсотки 

оподатковуваного прибутку попереднього звітного року"; 

― 9776 " Надана безповоротна фінансова допомога (безоплатно надані товари, роботи 

послуги) на користь неприбуткових організацій у розмірі, що перевищує 4 відсотки 

оподатковуваного прибутку попереднього звітного року"; 

― 9777 " Надана безповоротна фінансова допомога (безоплатно надані товари, роботи 

послуги) на користь неплатників податку на прибуток (крім платників податку на доходи 

фізичних осіб"; 

― 9778 "Суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, 

безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року суб‘єктам 

сфери фізичної культури і спорту, а саме дитячо-юнацьким спортивним школам, центрам 

олімпійської підготовки, школам вищої спортивної майстерності, центрам фізичної культури 

і спорту осіб з інвалідністю, спортивним федераціям з олімпійських видів спорту, що є 
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неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, 

на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг у розмірі, що не 

перевищує 8 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року"; 

― 9779 "Суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, 

безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року суб‘єктам 

сфери фізичної культури і спорту, а саме дитячо-юнацьким спортивним школам, центрам 

олімпійської підготовки, школам вищої спортивної майстерності, центрам фізичної культури 

і спорту осіб з інвалідністю, спортивним федераціям з олімпійських видів спорту, що є 

неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, 

на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг у розмірі, що 

перевищує 8 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року згідно 

п.140.5.14 ПКУ". 

За умови застосування таких субрахунків, суб'єкт господарювання платник податку на 

прибуток, при здійсненні безповоротної фінансової допомоги зобов'язаний буде збільшити 

фінансовий результат звітного періоду на суму допомоги, що обліковуватиметься за 

субрахунками 9772, 9776, 9777 та 9779.  

У результаті проведеного дослідження виявлено, що процес надання безповоротної 

фінансової допомоги має різні обліково-податкові наслідки, які є недостатньо вивченим в 

частині організації обліку з врахуванням вимог Податкового кодексу України. У зв'язку з 

цим, вважаємо за необхідне введення субрахунків наступних порядків до субрахунку 977 

"Інші витрати діяльності", використання яких, на нашу думку, дозволить отримати більш 

деталізовану інформації щодо наданих безповоротних фінансових допомог (безоплатно 

наданих товарів, робіт та послуг), створить підґрунтя для аналізу, контролю та ефективного 

управління ними, а також буде сприяти зменшенню трудомісткості складання податкової 

декларації з податку на прибуток підприємств. 
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Національний університет “Чернігівська політехніка”  

м.Чернігів, Україна 

 Для створення економічно сильної країни, необхідно побудувати чітку та продуману 

податкову систему, яка у свою чергу буде ефективно виконувати свої функції. Постійне 

наповнення державного бюджету податками та зборами як раз і регулює податкова система.  

Яскравим прикладом для цього є Німеччина, одна із найрозвиненіших країн у світі.   

Федеративна Республіка Німеччина є Батьківщиною першої в світі наукової школи 

управління державними фінансами та фіскального адміністрування, найпотужніша країна 

Європейського Союзу за рівнем економічного розвитку та фінансового потенціалу[1]. 

 ФРН пройшла великий та складний шлях перед тим як стати на вершину, це 

конгломерат трьохсот самостійних князівств, 50 суверенних міст, 1500 автономних володінь 

лицарів, окупації наполеонівською Францією, два об‘єднання країни – в 1871 році і в 1990 

році, поразки в Першій і Другій світових війнах, періоди гітлерівського режиму та 

післявоєнної відбудови країни[1].  

Закон, що регулює оподаткування в Німеччині називається «Порядок справляння 

податків». 

Податки в ФРН забезпечують близько 80% бюджетних доходів. Саме тому вони 

розглядаються урядом як головний засіб впливу держави на розвиток економіки. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
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Основний принцип німецького оподаткування звучить так: «податки повинні 

відповідати величині послуг що надаються державою»[2]. 

У Німеччини багатоступенева система податків, що надходять до бюджетів, це дає 

змогу вирівнювати економічну ситуацію між землями держави, землі з більшим прибутком 

перераховують частину прибутку біднішим землям. Ще однією особливістю є те, що у  

Німеччини структурована система податкових надходжень, вона має три рівні: федеральний, 

земельний та на рівні комун. Німецька податкова налічує близько 45 податків та зборів.  

Федеральними податками є: акцизи на нафтопродукти, тютюнові вироби, 

спиртогорілчані вироби; страховий податок. 

Земельні податки: податок із власників автомобілів; майновий податок; податок із 

спадщини; акциз на пиво. 

Податки общин: промисловий податок; поземельний податок[3]. 

Також податки Німеччини можна поділити на три основі групи: 

- податки на доходи; 

- податки на майно; 

- податки на операції і споживання[2].  

Основними податками на доходи є: прибутковий податок з фізичних осіб, податок на 

прибуток підприємств, податок на господарську діяльність. На майно – податок на землю та 

податки на дарування та спадок. На операції і споживання – податок на придбання майна та 

ПДВ. 

Основним податком, який наповнює бюджет є прибутковий податок, за допомогою 

його надходить близько 40%. Податки розраховуються за прогресивною шкалою, тобто 

ставка прибуткового податку коливається від 14 до 45%, і завлежить від рівня доходу і 

податкового класу платника. 

Базою прибуткового податку в ФРН є сукупний дохід фізичної особи, з якого виділені 

сім груп доходів: від сільського і лісного господарства; від промислової діяльності; від 

індивідуальної трудової діяльності (роботи не за наймом); від найманої праці; від капіталу; 

від здачі майна в оренду. Платники прибуткового податку класифікуються за характером і 

джерелом одержуваного доходу[3]. 

Друге місце по наповненню бюджету серед податків займає ПДВ, надходження 

складають близько 28%. Механізм справляння податку на додану вартість у ФРН, багато в 

чому схожий з тими, які діють в інших країнах ЄС. Оподаткуванню за стандартною ставкою 

19 % підлягає вся сума грошових надходжень від комерційної діяльності. Одночасно з цим з 

отриманої суми зобов‘язань виключаються суми, які вже були раніше сплачені 

постачальникам. У кінцевому підсумку під оподаткування потрапляє лише торгова 

націнка[4]. 

У Німеччині традиційно існує так звана класова система оподаткування, де в основу 

класифікації платників на класи покладений їх соціально-громадянський статус: 

 І ) неодружені працюючі без дітей; 

 ІІ) неодружені, розлучені, овдовілі; 

 ІІІ) одружені, при умові, що в сім‘ї  працює один із подружжя; а якщо працюють 

обоє, то один із них може за спільною згодою перейти до V класу; 

 ІV) працюють обоє з подружжя, але оподатковуються нарізно; 

 V) одружені працюючі, один із них оподатковується за умовами ІІІ класу; 

 VІ) працюючі, котрі одержують заробітну плату в декількох місцях[1].  

Наявний поділ на класи позитивно впливає на оподаткування в ФРН, оскільки в 

залежності від соціально-громадського статусу, віку, стану здоров‘я та рівня доходу 

стягується відповідна ставка податку.  

Соціально незахищені верстви населення такі як: одинокі батьки, інваліди, багатодітні 

сім‘ї та пенсіонери оподатковуються за пільговими ставками. Ті ж, хто мають високі доходи 

– платять більше.  

Податкові органи щомісяця сповіщають громадян про сумму, яку необхідно слатити 

до бюджету, відправляючи на пошту сповіщення з інформацією про падатки. Особи, які 
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мають декілька джерел доходів мають подавати податкові декларації, допомогти їм можуть з 

цим податкові консультанти. 

У ФРН існує інститут податкових консультантів. Вони не числяться працівниками 

міністерства фінансів, але останнє видає їм ліцензію на право надання платних консультацій 

платникам податків. Професію консультанта вважають украй необхідною, оскільки німецьке 

податкове законодавство дуже заплутане[3]. 

Отже, розглянувши податкову систему Німеччини, можемо зробити висновки, що 

податкова система чітко сформована та регламентована. Податки стягуються за 

прогресивною шкалою, відповідно, чим більший дохід має фізична або юридична особа, тим 

більше ставка податку, та навпаки. Також позитивною особливістю є поділ на податкові 

класи, за якими певні категорії громадян можуть отримати пільги. 
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Deficiencies in the formation and functioning of the tax system affect the socio-economic 

development of the state, reduces it. This issue is relevant for every country, including Ukraine, 

where reforming the tax system is necessary for the effective functioning of the country. 

In general, "the tax system - a set of national and local taxes and fees, which are collected in 

the manner prescribed by law" [1]. If we talk about the tax system in the broadest sense of the term, 

it is a set of tax relations between regulatory authorities and taxpayers, regulated by relevant laws 

and regulations that provide for the administration of taxes, fees and mandatory payments to the 

budget [1]. 

The essence, structure and role of the taxation system are determined by the tax policy, which 

is the exclusive right of the state, which conducts it in the country, based on the objectives of socio-

economic development [2]. 

One of the most developed countries with which Ukraine borders, as well as historically 

connected, is the Republic of Poland, so an example of building a tax system in a neighboring 

country can be useful. 

The tax is a mandatory, unconditional payment in favor of the state, which is paid in Poland 

not only by citizens, but also by foreigners who receive income in the country. Taxes are divided 

into direct (those that are paid to the tax authorities directly) and indirect (those that are paid 

automatically) [3]. 

The first include personal income tax (paid by everyone who receives income or engages in 

business activities), corporate income tax (levied on the total income of the legal entity), inheritance 

and gift tax (the amount of tax depends on the degree of family ties and from the value of property 

rights and other property rights), tax on civil legal activity (applied in case of economic activity), 

agricultural tax (taxed land plots classified as agricultural land), forest tax (taxed land plots 

https://tax.gov.ua/arhiv/modernizatsiya-dps-ukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/dosvid-modernizachii-krain-svity/nimetchina/
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classified as forest lands) ), real estate tax (the subject of taxation is real estate used in business 

activities), vehicle tax (the subject of taxation are trucks, semi-trailers and trailers, buses that exceed 

the legally permitted tonnage) [3]. To the second - value added tax (VAT included in the price of 

goods or services and paid at purchase), excise tax (included in the price of excisable goods and 

paid at the time of purchase), tax on games (taxable business entities in the field of gambling and 

mutual betting) [3,4,5,6]. 

Since one of the main budget-generating taxes is VAT, it would be rational to compare the 

administration of this tax in Ukraine and Poland. 

 

Table 1 - VAT in Ukraine and Poland 
Characteristic Ukraine Poland 

Taxpayers 

 

 Any person who conducts or plans to conduct 

business and registers voluntarily as a taxpayer. 

A taxpayer is a natural person, legal entity or 

organizational unit without a legal entity, which 

is obliged in accordance with the provisions of 

tax legislation to calculate and collect tax from 

the taxpayer and pay it to the tax authority in a 

timely manner. 

Object of 

taxation 

 

Supply of goods, works and services. Tax on the purchase of food, clothing, services, 

works. 

Tax rate 20%, 7%, 0%. 23%, 8%, 5%, 3%, 0% 

Transactions 

exempt from 

VAT 

Exempt from payment: health care, education, social 

security and services, cultural sphere 

 

 

 

Exempt from payment: health care, education, 

social security and services, as well as certain 

financial and insurance services. 

Characteristic Ukraine Poland 

Tax base 

 

The tax base of transactions for the supply of goods / 

services is determined based on their contract value, 

taking into account national taxes and fees. 

The cost of goods, works and services 

Reporting 

period 

The reporting (tax) period with VAT is one calendar 

month, and in cases specifically defined by the TCU, 

a calendar quarter. The taxpayer is obliged to submit 

the declaration within 20 calendar days following the 

last calendar day of the reporting period in which the 

VAT payer was canceled. 

Summary information should be provided 

monthly or quarterly. In the first case, the VAT 

return must be sent to the tax office by the 15th 

day of the month following the settlement, in 

paper form, or by the 25th day of the following 

month by electronic means. 

 * Compiled by the author based on sources [3,6,7,8] 

The reform of the domestic system of tax administration was based on the Polish model of 

decentralization, but the reduction in the number of national and local taxes only partially reduced 

the pressure on entrepreneurs [4]. 

Summarizing the above, it can be concluded that the Polish tax system is more developed and 

more efficient in taxing businesses, and at the same time there are a number of benefits and 

privileges that reduce the tax burden. Reforming the domestic tax system and bringing it into line 

with European Union standards will make it possible to increase the country's socio-economic 

development. 
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Система мотивации представляет собой организационные мероприятия и стандарты, 

предназначенные для управления активностью сотрудников компании с целью достижения 

корпоративных целей.  

Современная система менеджмента трудовой мотивации включает: 

 изучение потребностей сотрудников; 

 чѐткую классификацию мотивов и стимулов; 

 разработку механизма активизации трудовой мотивации через систему стимулов; 

 нахождение ее взаимосвязи с целями и результатами деятельности организации. 

Основные потребности работников формируются с детства в зависимости от 

множества факторов: родительского воспитания, природного темперамента, психотипа, 

усвоенного сценария поведения, достижений, неудач и эмоциональных травм, полученных в 

течение жизни. Потребности сотрудников меняются. На них влияют изменения в личной 

жизни, уровень образования, профессия, социальная и религиозная принадлежность, 

экономическая и политическая ситуация в стране и прочее. 

Основными инструментами анализа потребностей сотрудников являются: 

 интервью с руководителем компании и руководителями подразделений, а также с 

ключевыми сотрудниками; 

 опросы и анкетирование сотрудников компании; 

 прохождение тестов сотрудниками; 

 анализ биографических фактов сотрудников (возраст, пол, образование); 

 анализ статистики и причин увольнений [1]. 

Изучение потребностей работников компании необходимо не только для их 

мотивирования, но и для удержания. 

Большинство компаний заинтересовано в том, чтобы работники плодотворно 

трудились в штате организации, достигая необходимых результатов. В этом особую роль 

играет мотивация и стимулирование работников. Мотивация и стимулирование персонала – 

понятия близкие, но не тождественные. Стимулы — это внешние раздражители, которые 

способствуют повышению интенсивности определенных мотивов в действиях человека. 
Отличие стимулов от мотивов проявляется в том, что стимулы характеризуют определенные 

блага, а мотивы — стремление человека получить их [2]. Мотивы основаны на потребности: 

в безопасности и материальном благополучии, общественном признании или 

самовыражении. Принято выделять пять мотивов, которые побуждают людей на трудовую 

деятельность. Это два внешних мотива — материальное вознаграждение и социальное 

одобрение, и три внутренних — процессный, достижения и идейный. Процессный мотив 

проявляется в получении удовольствия от рабочего процесса. Мотив достижения отражается 

в стремлении работника самоутвердиться и самореализоваться. Идейный мотив проявляется, 

когда сотрудник заинтересован в  достижении совместных с компанией высоких целей. 

Основные мотивы и стимулы работников представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Мотивы и стимулы 

 

Мотивы Стимулы 

Производительность Рост заработной платы 

Качество работы Доплаты и надбавки к заработной плате 

Повышение занятости Единовременные выплаты 

Рост квалификации и мастерства Премиальная система 

Совмещение должностей Социальный пакет 

Работа на одном предприятии Система участия в прибылях 

 

Совокупность стимулов представляет систему поощрения. Структура поощрения 

включает несколько элементов, представленных на рисунке 1. 

 
Общий объѐм поощрения 

Нематериальное 

поощрение 
Общий объѐм монетарного вознаграждения 

 
Монетарные 

льготы 
Общий денежный доход 

  

Дискретные 

переменные 

выплаты 

Обязательные 

переменные 

выплаты 

Базовая 

фиксированная 

зарплата 

 

Рисунок 1 – Структура поощрения 

 

Первоочерѐдным элементом структуры поощрения является базовая фиксированная 

зарплата, которая прописана в трудовом договоре работника и которую он гарантированно 

получит. Сумма базовой фиксированной заработной платы и всех переменных выплат 

представляет собой общий денежный доход. Переменные выплаты бывают обязательные, 

которые предусмотрены законодательством, и дискретные, которые зависят от решения 

работодателя. 

Общий объѐм монетарного вознаграждения состоит из общего денежного дохода и 

монетарных льгот. Монетарные льготы могут предоставляться как в денежной, так и в 

натуральной форме. Таким образом, общее монетарное вознаграждение в сумме со всеми 

видами нематериального поощрения представляет собой общий объѐм поощрения [3]. 

В таблице 2 отражено влияние отдельных элементов системы поощрения на 

привлечение, удержание и мотивирование персонала. 

 

Таблица 2 – Влияние отдельных элементов системы поощрения на привлечение, удержание и 

мотивирование персонала 

 
 Привлекает Удерживает Мотивирует 

Базовая фиксированная зарплата + +  

Переменные выплаты (обязательные)  +  

Переменные выплаты (дискретные)   + 

Льготы + +  

Нематериальные поощрения  + + 

 

Как видно из таблицы 2, наибольшую роль в мотивации сотрудников играют 

переменные дискретные выплаты и нематериальные поощрения. 

Таким образом, формирование современной системы мотивации включает ряд этапов, 

связанных с выявлением потребностей сотрудников, определением мотивов и стимулов, а 

также нахождением взаимосвязи между мотивацией сотрудников и результатами 

деятельности компании. 
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В теории и практике управления персоналом нет единой методологии оценки 

эффективности системы мотивации. Более того, оценочная процедура в компаниях часто не 

проводится. Это одна из распространенных управленческих ошибок. Оценка эффективности 

действующей в компании системы мотивации позволяет своевременно корректировать 

действующие методы стимулирования, внедрять новые, а также обоснованно планировать 

бюджет компании на управление человеческими ресурсами. 

Методика оценки и анализа системы мотивации персонала включает три этапа 

(таблица 1) [1]. 

 

Таблица 1 - Этапы методики оценки и анализа системы мотивации персонала 
Этап Действия 

Оценка эффективности 

мотивации 

Оценка уровня мотивации персонала: 

 оценка значимости мотивационных факторов; 

 оценка степени удовлетворѐнности факторами мотивации. 

Оценка результативности деятельности организации: 

 определение значимости показателей; 

 оценка результата по каждому показателю; 

 составление шкалы оценки; 

 определение оценочных показателей. 

Оценка материальной 

мотивации 

Исследование динамики, состава и структуры стимулирующих выплат. 

Исследование взаимосвязи выплат стимулирующего характера и результативности 

труда работников. 

Определение 

направлений 

совершенствования 

системы мотивации 

Алгоритм выбора направлений совершенствования системы мотивации. 

Алгоритм выбора системы оплаты труда  

 

В зависимости от целей и задач системы мотивации, а также от их приоритетности 

выбираются показатели оценки эффективности. 

Показатель эффективности – это количественная или качественная характеристика 

работы объекта управления (работника, структурного подразделения, предприятия), 

определяющая степень эффективности управленческого воздействия. Эффективность 

мотивации находится в зависимости от степени достижения экономических и социальных 

целей. 
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Экономические цели включают цели, связанные с производственной деятельностью 

компании. Они отражены в экономических показателях и экономических критериях 

эффективности еѐ деятельности. 

Социальными являются цели, которые достигаются путѐм удовлетворения ожиданий, 

потребностей и интересов сотрудников. Эти потребности очень разнообразны. Более того, их 

значение постоянно меняется. Цели вступают ориентиром деятельности. Они характеризуют 

состояние, к которому должна стремиться компания, основываясь на реализации своих 

конкретных стратегий. 

Кроме оценки экономической и социальной эффективности, выделяют четыре 

основные методики оценки эффективности системы мотивации работников, основанные на 

психологических факторах. Данные методики, а также их преимущества и недостатки 

представлены в таблице 2 [3]. 

 
Таблица 2 – Характеристика основных методик оценки эффективности системы мотивации 

работников 
Методика Результат Преимущества Недостатки 

Тест «Мотивационный 

профиль» Ш. Ричи и 

П. Мартина 

Определение значимых и 

малозначимых факторов 

для работников. 

Возможность 

определения средних 

значений для всего 

персонала. 

Трудоѐмкость обработки 

результатов. 

Тест Motype В. 

Герчикова 

Определение психотипа 

сотрудника. 

Позволяет разделить 

персонал на 

мотивационные группы. 

Невозможность отнести 

человека к одному 

определенному типу. 

Миннесотский 

многопрофильный 

личностный опросник 

(MMPI) 

Позволяет разделить 

сотрудников на три 

мотивационные группы. 

 

Позволяет учесть 

особенности сотрудника 

и особенности его 

мотивации. 

Продолжительность и 

трудоѐмкость 

проведения 

исследования. 

Метод эннеаграммы Наглядное 

представление 

мотивации работника в 

соответствии с 

выделенными факторами 

и определение его 

Эннеатипа. 

Позволяет определить 

наиболее значимые 

факторы мотивации и 

разбить работников на 

эннеатипы. 

 

Невозможность точно 

отнести конкретного 

работника к одному 

эннеатипу 

 

 

Методики, представленные в таблице 2, позволяют выявить основные мотивы 

сотрудников, что в дальнейшем позволит оценить эффективность действующей системы 

мотивации. 
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Пандемія COVID-19 призводить до значних економічних, соціальних та організаційних 

змін, і насьогодні існуючий інструментарій управління втратив ефективність. Для скорішого 

відновлення діяльності підприємств менеджери повинні оволодіти концепцією майбутнього 

роботи (Future of work), яка ґрунтується на двох складових: зростаюче впровадженням 

штучного інтелекту на робочому місці та розширенням робочої сили. Спричинена пандемією 

криза нагадала нам, що працівники є найбільш вмотивованими, коли бачать, що результати 

їхньої роботи сприяють досягненню мети та місії підприємства. COVID-19 змушує 

менеджерів зробити три речі одночасно: розробити план повернення до звичного режиму 

роботи, зрозуміти й застосувати досвід, отриманий під час кризи, і визначити план 

подальших дій.  
Насамперед це випробування для корпоративної культури компанії та методів 

управління всередині неї. Якщо люди – це справді найбільша цінність компанії, менеджерам 

слід бути послідовними, планувати та комунікувати з персоналом. Стимулювання постійного 

саморозвитку, навчання у відповідності до ролі персоналу в існуючих чи майбутніх 

проектах, забезпечує підвищення кваліфікації та сприяє горизонтальній та вертикальній 

мобільності персоналу. 

На початку 50-х років Мак-Грегор вперше сформулював свої ідеї про управління, які в 

1960 році були опубліковані в його головній праці «The Human Side of Enterprise» («Людська 

сторона підприємства»). Д. Мак-Грегор стверджував, що існує два види менеджменту 

персоналу, перший з яких ґрунтується на «теорії X», а другий - на «теорії Y».  

Суть теорії управління Х полягає у тому, що керівник робочої групи повністю несе 

відповідальність за якість і вчасність виконаної роботи, щодо підлеглих використовує 

стимулювання та директивні методи керівництва, оскільки він характеризує працівників як 

безвідповідальних і нетворчих. На противагу теорії Х, за теорією управління У керівник 

характеризує своїх підлеглих як людей ініціативних, творчих і відповідальних. Тому він 

заохочує працівників до персональної відповідальності та уміє їх мотивувати. За такого 

підходу до менеджменту персоналу керівник і працівники розвиваються професійно та 

особистісно. Такий розвиток назвали self-management – керування собою.  

Тривалий час поняття «самоменеджмент» було лише метафоричним означенням умінь 

людини керувати собою або її вольовими якостями у прагненні до мети. Обґрунтувати 

науковість поняття можливо лише у контексті гуманістичної психології, одним із постулатів 

якої є здатність особистості до саморозвитку. 

Крэйн У. [1] позиціонує самоменеджмент як науку про самокерування та 

самоорганізацію людини, як роботу людини над собою в рамках особистісного розвитку та 

оволодіння методами ділової активності (зокрема, керування проектами і грошима), 

керування людиною власним життям. 

Самоменеджментом також вважають здатність людини (зокрема керівника) 

організувати власну діяльність так, щоб чітко розпланувати свій робочий і вільний час. 

Кожен напрям самоменеджменту має чітку мету:  

1) організування власного часу (тайм-менеджмент). Автор напряму – Д. Адаїр. Мета 

тайм-менеджменту – вміння людини оптимально розподіляти час на пріоритетні справи [2];  

2) самоорганізація у стресових ситуаціях (стрес-менеджмент). Автор напряму – М. 

Фрезе. Мета стрес-менеджменту – вміння особи попереджати або долати стресові ситуації 

завдяки власній психологічній компетентності;  
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3) уміння працювати у команді (тіім-менеджмент). Автор напряму – Г. Паркер. Мета 

тіім-менеджменту – вміння людини самостійно обирати «роль» у групі та ефективно її 

виконувати;  

4) уміння справляти враження (імпрешн-менеджмент). Автор напряму – Е. Джоунс. 

Мета імпрешн-менеджменту – вміння людини справляти на оточення доцільне, на її думку, 

враження, найчастіше сприятливе [3]. 

Головна мета самоменеджменту полягає у тому, щоб максимально використовувати 

власні можливості, свідомо керувати течією свого життя (самовизначення) і долати зовнішні 

обставини. Самоменеджмент людині потрібний для гармонізації таких сфер життя, як 

здоров‘я, задоволення та взаємини.  

Для ефективної реалізації самоменеджменту необхідні такі навички: уміння створювати 

баланс між роботою та особистим життям; розвинуте підприємницьке мислення; уміння 

концентруватися на головних цілях; уміння визначати терміни завершення виконання 

завдань; уміння тримати під контролем незаплановані перерви у роботі; уміння виконувати 

завдання вчасно; уміння правильно делегувати обов‘язки; уміння спілкуватися з оточенням; 

високий рівень самооцінки.  

Аніта та Клаус Бішоф [4], німецькі дослідники проблем самоменеджменту, засновники 

центру планування кар‘єри, запропонували авторське визначення самоменеджменту як 

ключової техніки, що полягає в умінні ставити перед собою професійні цілі та досягати їх, 

організовувати свою роботу, правильно використовувати час та ефективно співпрацювати з 

колегами. Бішофи уклали перелік характеристик для самоаналізу професійної 

компетентності людини, довели переваги послідовного організування часу, сформулювали 

принципи роботи людини у групі. Найбільше уваги дослідники приділили питанням 

підготовки до ділових перемовин, безконфліктного спілкування та ефективного публічного 

виступу. 

Самоменеджмент – це саморозвиток особистості, заснований на самопізнанні, 

самовизначенні, самоврядуванні, самовдосконаленні, подоланні стереотипів свідомості, 

самоконтролі і, як підсумок, самореалізації в обраній сфері діяльності. Це копітка і 

наполеглива робота над собою з метою включити в дію весь свій творчий потенціал, 

максимально використовувати свої можливості і здібності.  

Таким чином, самоменеджмент є актуальною проблемою нинішнього часу, це 

властивість яка має стати основною в системі соціокультурної діяльності, це ідеологічна 

складова сучасної стратегії соціокультурної сфери.  

Тому самоменеджмент може слугувати інтегральною технологічною системою 

розвитку професіоналізму менеджера СКС, способом оптимізації ефективності його 

професійної діяльності. Здатна до самоменеджменту особистість крім того стає більш 

цілісною та гармонійною, досягає внутрішньої стабільності та рівноваги. Усе це позитивно 

впливає на психологічний клімат у колективі, а відповідно – ефективну спільну колективну 

діяльність. 
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Глобалізація економіки викликала посиленням конкуренції, що стимулює попит на 

розвиток кваліфікованих логістичних  послуг в Україні. Останнім часом для організацій, які 

орієнтуються на міжнародний ринок логістика стала невід‘ємною частиною підприємницької 

стратегії.  В Україні логістика розвивається у відповідності світових тенденцій та здійснює 

вагомий вплив на економічний потенціал країни і є віддзеркаленням 

конкурентоспроможності нашої держави у світі. 

Порівняно зі світовими темпами розвитку логістики, показники в Україні є нижчими 

від світових, хоча і спостерігається позитивна динаміка. Саме тому дослідження сучасного 

стану, основних тенденцій та перспектив розвитку ринку логістичних послуг України є 

надзвичайно актуальним. 

Логістика як галузь має величезний потенціал та перспективи. Говорячи про світовий 

логістичний ринок, до 2024 року його обсяг складе 236 мільярдів доларів. Логістичні 

послуги є важливими складовими ринкової системи господарювання. Завдяки операторам 

логістичного ринку забезпечуються взаємодія учасників економічних відносин, пов'язуються 

виробничі ланцюжки, дозволяється товарам знайти своїх покупців До логістики можна 

віднести усі види діяльності в ланцюжку постачання. А саме: транспорт, обслуговування 

клієнтів, управління запасами, потік інформації і обробка замовлень, складування, обробку 

матеріалів, упаковування, технічне обслуговування. Обсяги наданих в сфері логістики послуг 

безпосередньо залежать від рівня активності їх споживачів, динаміки виробництва, 

внутрішньої і зовнішньої торгівлі. 

За оцінками експертів, протягом наступних двох-трьох років вітчизняний ринок 

логістичних послуг стабілізується й покаже стійке зростання на 6–9%. Цьому сприяє вигідне 

географічне розташування України, що дає змогу заробляти на транзиті вантажів з Азії до 

Європи і в зворотному напрямку, а також зростання експорту продукції. Вітчизняні 

підприємства почали активно освоювати нові ринки, що підштовхує логістичну галузь до 

вдосконалення. Це означає, що буде зростати ринок контрактної логістики [1].  

Сьогодні на ринку логістичних послуг спостерігається зростання вантажообігу; зміна 

у структурі вантажоперевезень за видами транспорту; зростання кількості здійснених 

покупок через інтернет-магазини, що зумовлює зростання попиту на послуги логістичних 

операторів; спостерігаються позитивні зміни в секторі надання складських послуг. Логістика 

України становить у валовому внутрішньому продукті країни близько 12%, при цьому 

створюючи робочі місця для населення у розмірі 7% від загальної кількості зайнятого 

населення [2]. 

Ринок логістики України включає декілька напрямків вантажоперевезень: залізничні, 

водні, автомобільні, авіаційні. Попри те, що більша частина вантажів поки що відправляється 

залізницею, кількість таких перевезень постійно зменшується. Водночас частка 

автотранспорту зростає. Виросли в країні і обсяги перевезень вантажів по повітрю, хоча в 

цілому на авіацію припало менш як 0,5% від всіх відправлень. З них 75% обороту в 

грошовому вираженні – це вантажі, перевезені авіалініями ―Антонов‖. На другому місці за 

обсягами перевезень – компанія ―Урга‖, на третьому – ―Кавокейр‖. Також потрібно 

відзначити, що авіаперевезення більше орієнтовані на зовнішній ринок. Водний транспорт в 

Україні практично не розвинений. Ще один перспективний напрям розвитку логістичного 

ринку – поштова логістика. Говорячи про головних гравців на ринку поштової логістики, 
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слід зазначити, що вперше на зміну лідера минулих років – ―Укрпошті‖ – прийшла ―Нова 

пошта‖ [3].  

Нині автомобільна транспортна система України нараховує понад 9,1 млн одиниць 

транспорту, в тому числі до 1,3 млн вантажних автомобілів та до 850 тис. одиниць 

мототранспорту.  

На українському ринку комерційних перевезень нині загалом здійснює діяльність до 

56,3 тис. перевізників, у використанні яких – понад 154 тис. одиниць вантажних 

транспортних засобів. За даними офіційної статистики, на ринку вантажних перевезень за 

2019 р. вантажообіг усіх видів транспорту становив 338,9 млрд. т км, що проти такого ж 

періоду 2018 р. становить 102,1% від обсягу вантажообігу. Останніми роками зростання 

частки імпортних товарів на ринку України, збільшення обсягів торгівлі через Інтернет 

перекрили зменшення внутрішніх перевезень вітчизняних товарів і забезпечили рівень 

вантажних перевезень [4]. 

Підприємствами транспорту у 2019 р. перевезено майже 675 млн т вантажів, що 

становить 108% від обсягу перевезень у 2018 р. Протягом 2019 р. залізничним транспортом 

перевезено у внутрішньому сполученні й на експорт майже 313 млн т вантажів, що на 2,9% 

менше, ніж у 2018 р. За даними офіційної статистики, частка вантажних перевезень 

автомобільним транспортом становить майже 36%. У січні-квітні 2020 р. вантажообіг 

підприємств транспорту становив 90,6 млрд т км, або 81,8% від обсягу січня-квітня 2019 р.. 

Загалом підприємствами транспорту у січні-квітні 2020 р. перевезено 184,8 млн т 

вантажів, що становить 84,7% від обсягів січня-квітня 2019 р. За період січня-квітня 2020 р. 

кількість вантажів за рахунок перевезень автомобільним транспортом становить 57,6 млн т 

км, і це становить 79,8% до відповідного періоду 2019 р [4]. 

Глобальне впровадження карантинних заходів в рамках боротьби з пандемією мало 

вплив на всі галузі бізнесу, що в цілому негативно відобразилося на логістичній галузі, 

показники роботи якої залишаються індикатором розвитку макроекономіки. Залишаючись 

залученої в процеси інтеграції та глобалізації, економіка України також відчула вплив 

епідемії, що відбилося на істотному зниженні темпів приросту ВВП в цілому і показників 

торгівлі зокрема. 

Окремим викликом для транспортної галузі став карантин, який було введено у 

березні 2020 р. у зв‘язку із захворюванням на COVID-19. В умовах пандемії COVID-19 серед 

основних тенденцій в Євросоюзі можна виокремити: 1) зниження обсягу внутрішніх та 

міжнародних перевезень; 2) зменшення кількості автотранспорту на дорогах через режим 

самоізоляції; 3) відсутність обмежень стосовно руху вантажного транспорту у вихідні дні; 4) 

зниження ставки на тарифні перевезення всередині Європи [5]. 

Аналіз показав, що ринок логістичних послуг України дещо відстає від сформованих 

світових трендів та потребує суттєвого удосконалення. Потрібні потужні інститути, 

ефективна координація державного сектора та урядова підтримка на найвищому рівні. 

Перевезення товарів часто вимагає дієвого функціонування багатьох ланок у ланцюгу 

постачальників. А інтенсивність розвитку логістики, як бізнес напрямку, в Україні перебуває 

в тісній залежності від розвитку оптово-роздрібної торгівлі, приходу на локальний ринок 

нових компаній, а також розвитку інтернет-торгівлі. Таким чином, поліпшення сервісу, 

збільшення швидкості поставки, професіоналізація логістичних послуг стають необхідними 

чинниками стабілізації економіки країни.  
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Функціонування світової економічної системи в останні роки окреслюється новим 

етапом економічного розвитку, який тісно пов‘язаний з застосуванням креативних індустрій 

в суспільстві. В більшості країнах на зміну традиційним виробництвам під впливом 

прискореного розвитку технологій та всеохоплюючої глобалізації прийшла епоха сфери 

послуг та інновацій. Мільйони людей працюють у цій сфері, підтримуючи національну 

економіку та підвищуючи загальний рівень культури. Управління творчою та інноваційною 

діяльністю стає найважливішою складовою конкурентоспроможності будь-якого сучасного 

підприємства.  

Економічний вимір креативності полягає у виявленні її впливу на підприємництво, 

генерування і стимулювання інновацій, підвищення продуктивності та економічне зростання. 

За даними ООН на частку креативної економіки припадає 3,4% світового ВВП, що становить 

майже 1,6 трлн. дол. США й удвічі перевищує обсяги щорічних надходжень від 

міжнародного туризму. Щорічні темпи зростання у різних країнах варіюють від 4,3% до 

17,6%, удвічі перевищуючи темпи зростання сфери послуг і в чотири рази перевищуючи 

темпи зростання сфери промислового виробництва. При цьому частка зайнятих у креативній 

економіці досягла 25% населення світу. 

Обсяги світового експорту креативних товарів і послуг у вартісному виразі досягли 

середньорічного зростання на рівні 8,7%. Доходи креативних індустрій ЄС, де зайнято 5,6 

млн осіб, мають темп зростання на 12,3% вище від темпів зростання доходів від загальної 

економічної діяльності. У питанні побудови та розвитку креативної економіки орієнтиром 

також може бути Естонія, в якій на сьогодні 5-7% національного продукту та 12% від усіх 

компаній відноситься до креативної економіки [1].  

Креативна економіка створює нематеріальні цінності та забезпечує сталий розвиток, 

орієнтований на людину. При цьому в Україні часто говорять про те, що креативна індустрія 

у своїй основі має індивідуальний творчий початок, навик або талант. Україна вже робить 

перші кроки в розвитку креативної економіки, зокрема в рамках Доктрини збалансованого 

розвитку «Україна-2030» зазначено, що розвиток креативної економіки є одним із драйверів 

економічного розвитку країни [2].  

В основному учасниками креативної економіки виступають міні- та 

мікропідприємства, хоча досить часто в її рамках здійснюється реалізація досить 

масштабних проектів, які залучають сотні та навіть тисячі учасників. Відзначимо, що основні 

виробники працюють на засадах самозайнятості – це є позитивним явищем, оскільки 

значною мірою сприяє залученню працездатного населення до продуктивного використання 

їх власної робочої сили та творчих здібностей, також можливим є і процес зайнятості й 

інших людей, що мають відношення до предмету створення цінностей і/або його ресурсної 

складової. 

Економічний розвиток надає можливість спостерігати велику кількість запусків нових 

проектів, що пов'язано з розробкою технічних засобів для створення подібних проектів для 

більш широкого спектру, ніж лише для спеціалістів. Креативна економіка розвивається, 
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отже, кожен, хто має на меті впровадити свій бізнес у будь-якому напрямку і галузі має всі 

шанси на успіх. Для забезпечення ефективного функціонування підприємства необхідним в 

умовах глобалізації та перенасиченості ринку товарів є технології введення інноваційної 

думки, інновацій та інноваційних процесів. 

Останнім часом в багатьох країнах світу досить швидко набуло свого значення та 

виокремилось в окремий тип креативного підприємництва поняття «стартап», так званий 

малий бізнес, який знайшов своє значення в технічній, інформаційній, ІТ сферах, вживаний 

термін є досить популярним і весь час обговорюваним. Зазвичай під стартапом розуміють 

молоді компанії або ж мобільні фірми з обмеженими ресурсами, які нещодавно створені або 

ж знаходяться на етапі заснування й розвитку. Особливого значення стартапи набувають і в 

креативному секторі соціокультурної сфери. Класичним стартапам притаманна така риса як 

унікальність ідеї, тобто її ексклюзивність та оригінальність. 

Термін «start-up» в перекладі з англійської дослівно означає «запускати» або щойно 

створену чи ту, яка знаходиться в процесі створення компанію; новий бізнес-проект, який 

створюється з метою отримання прибутку. Загалом це термін, що використовується для 

опису бізнесу, який працює над створенням продуктів або надання послуг для вирішення 

сучасних проблем або задоволення поточних вимог, оскільки рішення не є ясним і успіх не 

гарантований [3, c. 3]. 

Отже, основними характеристиками стартапів є: короткий термін реалізації ідеї, 

наявність креативної ідеї, мінімальні обсяги інвестицій, підприємницька ініціатива, 

продовження у формі нового підприємства. Початком роботи над будь-яким стартапом є 

створення його прототипу, який потім перетворюється на повноцінний продукт та 

розвивається, неодноразово набуває нових масштабів. Основна мета створення стартапу  - це 

продати його великій корпорації або вивести свої акції на біржу та продовжувати працювати 

як окрема компанія. Успішність стартапу залежить від наявність і поєднання трьох факторів: 

ідеї, виконавців та інвесторів. 

Аналізуючи ситуацію, яка склалася на сьогодні, спостерігаємо, що ринок стартапів в 

Україні є відносно новим та потребує системного осмислення в контексті активізації на етапі 

розвитку й визначається помірним рівнем конкуренції. Саме це дає можливість відкривати 

цікаві нові проекти з невеликим  рівнем ризику. Значна частина підприємців бажають не 

ризикувати, а купувати вже готовий бізнес з обігом, ніж інвестувати в будь-які інновації та 

створювати стартапи. В основному розроблені та впроваджені стартап-проекти націлені саме 

на внутрішнього споживача, але є також фірми, які розробляють проекти переважно для 

зарубіжних споживачів, використовуючи Україну лише як так званий будмайданчик.  

Сьогодні стартап-рух розвивається дуже активно: за даними сервісу Startup Ranking на 

основі аналізу кількості стартапів у 137 країнах світу, розробив рейтинг, в якому Україна у 

2018 році посіла 42 місце (250 стартапів), випередивши Литву і Естонію. Перше місце в 

рейтингу займає США – 45 004 стартапів, друге місце у Індії – 5203 стартапів і третє у 

Великобританії з 4702 стартапами [4]. У 2018 р. у світі профінансовано 84 161 стартапів.  

Для України з її науковим та інноваційним потенціалом кількість діючих стартапів мізерна, 

на сьогодні налічується приблизно 3000 стартап-компаній в Україні. Зростання кількості 

стартап-компаній відбувається за допомогою міжнародних інвесторів, що більш охоче 

інвестують в українські проекти. Навіть їх успішний подальший розвиток не розв'яже 

проблеми низького рівня національного інноваційного розвитку, стартапів потрібно в рази 

більше. В Інтернеті дедалі частіше з'являється інформація про створення нових українських 

стартапів, формуються їх рейтинги, аби привернути до них увагу і дати надихаючі приклади 

для наслідування.  

Для оцінки самих стартапів сервіс використовує показник SR Score – це число від 0 до 

100 000, яке розраховується як інтегральний показник, що відображає важливість стартапу в 

Інтернеті та його вплив у соціальних мережах. Найбільший рейтинг з українських стартапів 

має SendPulse – 238 позиція із 83 313 SR Score, також в першу 1000 входять ще 4 стартапи. 

Наприклад, до рейтингу хардварних стартапів увійшли 35 українських компаній, у 

яких уже є готовий продукт або його прототип. Серед розробок, що посіли перші місця: 
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RAWR — розумний нашийник для собак; SolarGaps — розумні жалюзі; Cardiomo — 

мініатюрний кардіограф; HeartIn Fit — футболка з ЕКГ-монітором; CLAP — система 

розумного будинку; EMwatch — розумний годинник для боротьби зі стресом; Senstone — 

кулон для перекладу голосових нотаток у текст; UBreez — розумний вимірювач якості 

повітря; Kray Technologies — дрони для агросектора; Profeed — система для управління 

процесом годування тварин.  

За даними DealBook of Ukraine 2019 edition (щорічного огляду української індустрії 

техноінвестицій), у 2018 р. технологічний сектор України залучив 323 млн дол. венчурних 

інвестицій, що в чотири рази більше, ніж 2016-го, і на 22% — ніж 2017-го. Сумарно за 2013–

2018 рр. в українські технологічні компанії інвестовано 1 млрд дол., що робить Україну 

однією з найбільш інвестиційно привабливих країн Центральної та Східної Європи [5]. 

Українська столиця посіла 34-те місце за кількістю стартапів у рейтингу 

дослідницького центру стартап-екосистем світу StartupBlink, порівняно з попередніми 

показниками, столиця продемонструвала відчутне зростання і піднялася з 63-ї на 34-ту 

позицію. У місті дослідники нарахували 321 стартап [6].  

Слід зазначити, що інтерес до українських стартапів з боку іноземних інвесторів 

також помітно збільшився, хоча більшою частиною інвесторів залишаються саме вітчизняні. 

Українські стартапи все частіше виходять на краудфандінгові платформи для пошуку 

перших клієнтів і замовлень, додатковий PR і аналіз ринку. У 2017 році українські стартапи 

зібрали близько 2 млн доларів на краудфандінгових платформах. З початку 2017-го було 

запущено 35 кампаній на таких популярних світових платформах як Kikstarter та Indiegogo. 

83% проектів змогли зібрати необхідні кошти. 

Проведені дослідження показують, що незважаючи на перспективи та позитивні 

тенденції розвитку стартап-індустрії також присутні стримуючі фактори функціонування 

стартапів в Україні. Основним бар‘єром розвитку стартапів в Україні – це відсутність 

замовників, які б хотіли купувати кінцевий продукт. До найбільш вагоміших факторів слід 

віднести: відсутність сприятливого інвестиційного клімату та поганий імідж держави, 

недостатній рівень державної підтримки, відтік нового бізнесу закордон, низький рівень 

володіння англійською мовою серед населення, слабка інфраструктура між стартапами та 

інвесторами, перешкоди під час прийому платежів з-за кордону, вузька спеціалізація 

стартапів, відсутність діючих механізмів підтримки інноваційного підприємництва, 

невиконання банківською системою основних функцій щодо кредитування, недотримання 

законодавства, а як результат висока ризикованість ведення бізнесу загалом, у тому числі у 

вигляді малих форм підприємницької діяльності. Отже, на сьогоднішній день Україна значно 

відстає в інноваційному розвитку від країн ЄС та у підтримці діяльності інноваційних 

підприємств, зокрема стартапів. 

Отже, Україна має потенціал до розвитку креативної індустрії, особливо на ринку 

стартап-проектів. Щоб створити ефективну екосистему підтримки стартапів, потрібно 

інтенсивна довгострокова робота та ефективна державна підтримка малого підприємництва в 

інноваційній сфері, належне правове поле для діяльності стартапів, що дозволить 

стартаперам залучати необхідні фінансові ресурси.  
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Гомель, Беларусь 

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) есть многоотраслевой 

производственно-технический комплекс, деятельность которого направлена на обеспечение 

комфортных условий для проживания граждан и создание благоприятной среды их 

жизнедеятельности. В состав ЖКХ входят: жилищное хозяйство, водоснабжение и 

водоотведение, коммунальная теплоэнергетика, благоустройство и санитарная очистка 

населенных пунктов, озеленение городов и др. 

Жилищное хозяйство Республики Беларусь представляет собой сложную 

производственную структуру, объединяющую предприятия, организации и службы многих 

видов деятельности: ремонтно-строительные, производственные, снабженческие, 

транспортные, телевизионные хозяйства, обслуживающие жилищный фонд и входящие в 

систему управления жилым фондом как его материально-техническая база. 

В Беларуси во главе системы ЖКХ находится Министерство жилищно-

коммунального хозяйства. Данное Министерство подчиняется Совету Министров 

Республики Беларусь и призвано решать следующие задачи: 

 формирование и реализация государственной политики в ЖКХ и координация 

деятельности в этой сфере других республиканских органов государственного управления, 

иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь; 

 осуществление государственного регулирования деятельности ЖКХ в части 

управления государственным жилищным фондом, использования и обеспечения 

сохранности государственного и частного жилищных фондов; 

 проведение единой научно-технической политики по развитию и 

функционированию объектов ЖКХ, ритуальных услуг, а также по вопросам строительства, 

реконструкции, эксплуатации, содержания и ремонта улиц населенных пунктов; 

 своевременное, полное и качественное предоставление потребителям комплекса 

жилищно-коммунальных услуг; 

 проведение экономической и научно-технической политики в целях создания 

необходимых условий для эффективной работы государственных организаций, подчиненных 

Министерству, и организаций коммунальной формы собственности системы ЖКХ, 

удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения в жилищно-коммунальных 

услугах, повышения качества и расширения номенклатуры этих услуг и т.п. [1]. 

Ему подчиняются отраслевые Управления ЖКХ, республиканские унитарные 

предприятия и учреждения образования, а также областные Управления ЖКХ. Областным 

Управлениям подчинены областные, городские и районные коммунальные унитарные 

предприятия ЖКХ (дочерние предприятия, филиалы и пр.). Касаемо отраслевых 

подразделений, в структуру ЖКХ в Беларуси входят стройтресты, водоканалы, теплосети, 

учреждения образования (учебные центры) и проектные институты. 

В таблице 1 представлено количество организаций сферы жилищно-коммунального 

хозяйства [2]. 
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Таблица 1 – Динамика организаций сферы ЖКХ Республики Беларусь за 20172019 гг. 

 

Вид деятельности 
Годы Темп 

роста, % 2017 2018 2019 

Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей 

водой и кондиционированным воздухом 
293 296 294 100,3 

Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 
334 336 343 102,7 

Предоставление прочих видов услуг 9590 9816 9957 103,8 

Всего юридических лиц 10217 10448 10594 103,7 

Масштабность ЖКХ как отрасли определяется количеством организаций, 

оказывающих коммунальные и прочие услуги в национальной экономике. Так, согласно 

таблице 1, в 2019 году было 10594 единиц организаций сферы ЖКХ. При этом, за 3 года 

количество организаций постепенно возрастало. По сравнению с 2017 годом, в 2019 году 

количество организаций данной сферы увеличилось на 3,7%. 

Жилищно-коммунальные хозяйства Республики Беларусь ежемесячно предоставляют 

гражданам следующие услуги: техническое обслуживание жилых зданий и помещений; 

капитальный ремонт жилья и обустройство дворовых территорий; обеспечение жилых 

помещений холодным водоснабжением; обеспечение функционирования канализационной 

системы; обеспечение жилых помещений теплоэнергией в необходимых объѐмах; 

регулярный вывоз и обезвреживание твѐрдых бытовых отходов; техническое обслуживание 

лифтов и т.д. 

Тарифы на перечисленные услуги на 2021 год определены Указом Президента 

Республики Беларусь № 490 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на 2021 год» [3]. 

Республиканский семинар 2017 года с участием президента Республики Беларусь стал 

знаковым событием, определившим стратегию и тактику совершенствования системы ЖКХ. 

Результаты проведенного семинара стали основой Концепции совершенствования и развития 

жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года (далее – Концепция), утвержденной 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2017 г. №1037. 

Поскольку Концепция призвана решить ряд существующих проблем, в ней были 

разработаны пути совершенствования и развития сферы ЖКХ. Среди них можно выделить 

следующие: 

 повышение качества жилищно-коммунальных услуг и снижение затрат на их 

предоставление населению; 

 совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами и 

вторичными материальными ресурсами; 

 поддержание и дальнейшее улучшение благоустройства населенных пунктов; 

 научное обеспечение развития сферы и т.п. 

Благодаря совершенствованию сферы ЖКХ в будущем ожидается повышение 

эффективности управления в данной сфере и качества предоставляемых ЖКУ, обеспечение 

доступности всех видов ЖКУ и снижение затрат на их оказание. Помимо этого, будет 

усовершенствованы механизм планирования текущей деятельности и механизмы 

стимулирования труда работников данной сферы. Также предполагается в перспективе 

создание единого информационного пространства ЖКХ. 

Таким образом, в настоящий период времени, несмотря на сложные условия 

хозяйствования, система жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 

мобилизована и сориентирована на достижение положительных результатов. 
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Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) представляет собой некую 

систему расчетов, которые помогают определять себестоимость единицы продукции 

(выполненных работ). Определение затрат в стоимостном выражении по статьям расходов, 

непосредственно связанных с технологическим процессом, обслуживанием и управлением, 

на производство единицы или группы единиц изделий, называется калькуляцией [1]. 

В Республике Беларусь для промышленных предприятий основным документом, 

регламентирующим вопросы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), 

являются Методические рекомендации по прогнозированию, учету и калькулированию 

себестоимости продукции (товаров, работ, услуг) в промышленных организациях 

Министерства промышленности Республики Беларусь (далее – Методические 

рекомендации), утвержденные Приказом Министерства промышленности Республики 

Беларусь от 01.12.2010 г. №88. 

Калькулирование себестоимости продукции имеет тесную связь с группировкой 

затрат по объектам. Поэтому объекты калькулирования себестоимости соответствуют 

объектам учета затрат. Объектом калькулирования выступает вид продукции (работ, услуг), 

на единицу которой определяется себестоимость. К примеру, объектами могут являться 

готовая продукция, заказ, услуг, узел, деталь и др.  

В соответствии с Методическими рекомендациями учет затрат на производство 

осуществляется в зависимости от вида продукции, типа и характера организации 

производства и управления с применением нормативного, позаказного и попередельного 

методов.  

Нормативный метод предполагает:  

 создание системы действующих прогрессивных норм и нормативов и калькуляции 

нормативной себестоимости продукции (работ, услуг); 

 выявление и учет затрат, связанных с отклонениями от действующих норм и 

нормативов;  

 расчет фактической себестоимости продукции (работ, услуг) на базе заранее 

составленных калькуляций нормативной себестоимости с применением данных учета 

отклонений от норм и изменений норм. 

При применении позаказного метода учета затрат на производство и калькулирования 

производства продукции объектом учета и калькулирования выступает отдельный 

производственный заказ, выдаваемый на заранее определенное количество продукции 

(изделий). Здесь фактическая себестоимость изделий, изготавливаемых по заказу, 

рассчитывается после его выполнения делением суммы затрат по заказу на количество 

изготовленных по этому заказу изделий. Позаказный метод используется преимущественно в 

индивидуальном и мелкосерийном производстве сложных изделий (машиностроительная и 

металлообрабатывающая промышленности), а также при производстве опытных, 
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экспериментальных и других работ. При этом использование данного метода должно 

сочетаться с использованием основных элементов нормативного учета. 

Попередельный метод учета и калькулирования себестоимости используется на 

предприятиях в заготовительных производствах с однородной по исходному материалу и 

характеру обработки массовой продукцией, на которых превалируют физико-химические и 

термические производственные процессы с превращением сырья в готовую продукцию в 

рамках непрерывного технологического процесса в виде ряда последовательных 

производственных процессов, каждый из которых или группа которых составляют 

отдельные самостоятельные переделы производства. Передел представляет собой 

совокупность технологических операций по выработке промежуточного продукта, который 

является полуфабрикатом для производства продукции на последующих фазах (переделах), 

стадиях процесса производства. Затраты на производство продукции учитываются по цехам 

(переделам, фазам, стадиям) и статьям расходов. При использовании попередельного метода 

фактическая себестоимость продукции рассчитывается делением суммы затрат на 

количество выпущенной продукции по переделу. 

Применение позаказного и попередельного методов учета и калькулирования 

себестоимости подразумевает своевременной выявление отклонений фактических расходов 

от текущих норм и учет изменений норм, т.е. использование основных элементов 

нормативного учета [2]. 

Помимо этого, существует примерный образец составления плановой калькуляции 

для промышленных организаций. В таблице 1 приведен пример составления плановой 

калькуляции в соответствии с законодательством Республики Беларусь [1]. 

 

Таблица 1 – Пример составления калькуляции 

№ 

п/п 
Наименование статей калькуляции Алгоритм расчета 

1 Материалы 

Плюс транспортно-

заготовительные расходы – 

15% 

2 

Покупные комплектующие изделия, 

полуфабрикаты и услуги кооперированных 

предприятий 

Плюс транспортно-

заготовительные расходы – 

1% 

3 Итого стр.1 + стр.2 

4 Заработная плата производственных рабочих Справка ООТиЗ 

5 Общепроизводственные расходы 380% от стр. 4 

6 Общехозяйственные расходы 320% от стр. 4 

7 
Возмещение износа специального инструмента и 

приспособлений и специальные расходы 
30% от стр. 4 

8 Прочие производственные расходы  3% от суммы стр.3 и стр.7 

9 Производственная себестоимость Сумма стр.3 и стр.8 

10 Внепроизводственная себестоимость 1,8% от стр. 9 

11 Полная себестоимость Сумма стр.9 и стр.10 

12 Плановые накопления 16% от стр.11 

13 Оптовая цена Сумма стр.11 и стр.12 

14 

Сбор на формирование местных целевых 

бюджетных фондов, в республиканский фонд 

поддержки производителей сельскохозяйственной 

продукции и аграрной науки 

˗ 

15 Отпускная цена Сумма стр.13 и стр.14 

16 Сумма НДС (ставка НДС – 20%) 20% от стр.15 

17 Отпускная цена с учетом НДС Сумма стр.15 и стр.16 
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Для организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства основным документом в 

вопросах калькулирования себестоимости является Инструкция о порядке планирования и 

калькулирования затрат на оказание отдельных жилищно-коммунальных услуг (далее – 

Инструкция), утвержденная Постановлением Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Беларусь от 15.04.2016 г. №13. 

Согласно Инструкции калькулированию подлежат затраты, необходимые для 

оказания следующих жилищно-коммунальных услуг: техническое обслуживание жилищного 

фонда, теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, техническое обслуживание 

лифтов, обращение с твердыми коммунальными отходами. 

Калькулирование затрат на оказание перечисленных жилищно-коммунальных услуг 

осуществляется с целью определения величины материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, используемых для их оказания, в процессе разработки и составления годовых 

(текущих) планов производственно-финансовой деятельности организациями жилищно-

коммунального хозяйства [3]. 
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СУТНІСТЬ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

Гріщенко О. О.  

слухач 6 курсу  заочної форми навчання 

 Академія Державної пенітенціарної служби 

 Чернігів, Україна 

У сучасних умовах при переході до ринкових відносин, на тлі економічної кризи та 

загальносвітової гуманізації суспільства особливо яскраво проявляється необхідність 

вивчення порядку застосування кримінальних покарань, а саме такого, як довічне 

позбавлення волі в контексті альтернативи смертній карі. Триває ріст злочинних посягань на 

життя і здоров‘я, честь і гідність особи. Важливу роль у боротьбі з даним явищем відіграє 

зростання застосування найсуворіших видів покарання. З прийняттям кримінального кодексу 

України 2001 року було замінено смертну кару на довічне позбавлення волі.  

В. В. Костицький вважав, що смертна кара глибоко аморальна за своїм змістом, за 

своєю формою. Навряд чи є люди, які погодились би на те, щоб члени їх сімей були катом, 

тим, хто натискає спусковий гачок, кнопку електричного стільця або вибиває табуретку з-під 

повішаного. Ніхто цього не хоче. Смертна кара аморальна тому, що смерть заподіює 

страждання людині в будь-якій формі, оскільки засуджена особа вмирає подумки в 

очікуванні кожну ніч, кожен світанок, аж поки вирок не буде виконаний [1, с. 27]. В свою 

чергу В. О. Шевчук вважав, що смертний вирок, як і його виконання, є ніщо інше як 

узаконене вбивство людини державою [2, с. 97]. Так поступово з 1990 р. смертну кару 

скасували більше ніж в 30 країнах. 

Впродовж 1991-1999 років в Україні смертна кара існувала «як виняткова міра 

покарання» у вигляді розстрілу. У 2000 р. Верховна Рада прийняла Закон України «Про 

ратифікацію Протоколу №6 до Конвенції про захист прав і основних свобод людини, який 
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стосується скасування смертної кари» і законодавчо відмінила застосування смертної кари. Її 

замінили таким видом покарання, як довічне позбавлення волі. 

Вирішення цього питання суттєво ускладнювала та обставина, що радянській науці 

кримінального та кримінально-виконавчого права проблема довічного позбавлення волі не 

лише не розглядалася, а навіть і не ставилася. Прийнято було вважати, що позбавлення волі, 

на відміну від капіталістичних країн, в Радянському Союзі не може бути довічним або 

безстроковим. Радянський пенітенціарист М. Д. Шаргородський вважав, що в силу своєї 

виправної мети позбавлення волі за радянським кримінальним правом в принципі не може 

бути довічним [3, с. 160]. Відсутність довічного позбавлення волі в системі заходів 

покарання визнавалася характерною рисою радянського соціалістичного права у порівнянні з 

буржуазним кримінальним законодавством [4, с. 79]. 

На початку 90-х років ХХ ст. ідея довічного позбавлення волі не сприймалася в 

кримінально-правовій та кримінально-виконавчій науці. І. І. Карпець вважав довічне 

позбавлення волі аморальним і негуманним навіть в якості альтернативи смертній карі [5, с. 

50]. А. В. Малько також підтримував думку, що до пропозиції про введення довічного 

позбавлення волі в якості альтернативи смертній карі слід підходити обережно [6, с. 78]. 

Навпаки, А. В. Наумов допускав можливість застосування довічного позбавлення волі 

хоча б порядку помилування, роблячи при цьому зауваження, що «наши 

постсоциалистические пенитенциарные заведения для этого, конечно ж не подходят» [7, с. 

5]. П. Г. Пономарьов та С. В. Максимов вважали, що введення довічного позбавлення волі 

дозволить розширити можливості реалізації принципу диференціації та індивідуалізації 

покарання, забезпечити найбільш ефективне досягнення мети загального та спеціального 

попередження [8, с. 9]. В західноєвропейських країнах практикувалося довічне заслання в 

колонії, поєднані з каторжними роботами, пізніше довічне тюремне позбавлення волі. В 

другій половині ХХ ст. довічне позбавлення волі стало застосовуватися на фоні відміни ряду 

країн смертної кари. 

За офіційними даними в Україні до довічного позбавлення волі засуджено понад 1500 

тисячі осіб, з яких 22 жінки. Тобто це лише 1,5% від загально числа засуджених до довічного 

ув‘язнення.  

Єдиною можливістю для звільнення засуджених від покарання у виді довічного 

позбавлення волі залишається помилування. На сьогоднішній день лише одна жінка-

довічниця була помилувана. Президент України Петро Порошенко помилував довічно 

засуджену колишню львівську підприємницю Любов Кушинську.  

Для того, щоб мати можливість звернутися до президента з проханням про 

помилування потрібно відбути покарання в 20 років. 

Нещодавно парламентарі почали обговорювати питання про скасування довічного 

позбавлення волі для жінок. Але цей крок малоймовірний тому, що в наш час боротьби за 

гендерну рівність це може вважатись проявом дискримінації. Проте довічне позбавлення 

волі для жінок скасовано в більшості країн колишнього пострадянського простору. 
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ЮВЕНАЛЬНА ПРОБАЦІЯ В СИСТЕМІ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ 

НЕПОВНОЛІТНІХ 

Каріна О. М. 

слухач 6 курсу  заочної форми навчання 

 Академія Державної пенітенціарної служби 

Чернігів, Україна 

Намагаючись увійти до європейського співтовариства, Україна активно впроваджує 

різноманітні правові інституції. Одним із таких інститутів є пробація, яка вже давно стала 

звичною для країн Європи. Розвиваючи цей інститут, європейці виходять з двох міркувань – 

соціального та економічного. Вони вважають, що правопорушник не може змінитися у 

місцях позбавлення волі, і у більшості випадків ні про каяття, ні про перевиховання особи не 

може й бути мови. Крім цього вони зазначають, що чим менше ув‘язнених осіб в країні, тим 

менше коштів платників податків потрібно на їх утримання [1, с. 155]. 

Україна переймаючи позитивний досвід Канади запровадила інститут пробації, 

прийнявши Закон України «Про пробацію» у 2015 році. Під пробацією розуміють систему 

наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та 

відповідно до закону до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не 

пов‘язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує 

обвинуваченого [2]. 

Одним із видів пробації в Україні є ювенальна пробація – це вищезазначена система 

наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду до 

неповнолітніх засуджених, тобто осіб від 14 до 18 років, яка здійснюється з урахуванням 

вікових та психологічних особливостей неповнолітніх [2]. 

Ювенальна пробація спрямована на забезпечення нормального фізичного і психічного 

розвитку правопорушника, профілактику агресивної поведінки, мотивацію позитивних змін 

особистості та поліпшення соціальних стосунків. Орган пробації сприяє залученню 

засуджених неповнолітніх до навчання та здобуттю ними повної загальної середньої освіти, 

пробуджує цікавість до вивчення іноземних мов, заняття спортом, розкриває нові таланти. 

Уповноваженим органом з питань пробації, який забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері виконання певних видів кримінальних покарань, не пов‘язаних із 

позбавленням волі, та пробації щодо неповнолітніх є сектор ювенальної пробації. До 

основних завдань сектору належать: реалізація державної політики у сфері виконання 

кримінальних покарань та пробації; виконання завдань пробації відповідно до принципів, 

закріплених законодавством про пробацію та з урахуванням особливостей неповнолітніх 

осіб; забезпечення судів інформацією, що характеризує неповнолітнього обвинуваченого; 

здійснення наглядових та соціально-виховних заходів щодо неповнолітніх, засуджених до 

покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, 

громадських робіт, виправних робіт, неповнолітніх осіб, звільнених від відбування 

покарання з випробуванням; виконання адміністративних стягнень щодо неповнолітніх осіб 

у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт; реалізація 

пробаційних програм щодо неповнолітніх осіб, звільнених від відбування покарання з 

випробуванням; забезпечення взаємодії з органами і службами у справах дітей, що 

здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень, під час здійснення заходів 

пробації щодо неповнолітніх; забезпечення нормального фізичного і психічного розвитку 

неповнолітніх осіб, профілактика агресивної поведінки, мотивація позитивних змін 

особистості та поліпшення соціальних стосунків; сприяння залученню неповнолітніх до 

навчання та здобуттю ними повної загальної середньої освіти; забезпечення проведення 

соціально-виховної роботи із засудженими неповнолітніми із залученням батьків або їхніх 
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законних представників; взаємодія з державними органами, органами місцевого 

самоврядування, громадськими об‘єднаннями з питань реалізації завдань, визначених 

законодавством про пробацію; дотримання прав людини і громадянина при виконанні 

покарань, не пов‘язаних із позбавленням волі, та при здійсненні заходів пробації щодо 

неповнолітніх [3, с.40]. 

Позитивним моментом у розвитку служби пробації стало відкриття Центрів 

ювенальної пробації, де замість ґрат – чай, групові заняття та психологічна реабілітація. У 

Центрах застосовується канадійсько-європейський підхід до роботи з підлітками, які 

потрапили у конфлікт із законом, працюють кваліфіковані психологи, ювенальні інспектори 

та соціальні працівники, які завжди готові прийти на допомогу неповнолітньому, який 

перебуває у конфлікті з законом [3, с. 34]. 

Головна мета такого Центру – надати підтримку та допомогу підліткам, які порушили 

закон та були засуджені до виконання певних видів кримінальних покарань, не пов‘язаних із 

позбавленням волі. Психологи та інспектори Центру працюють за системою, яка передбачає 

індивідуальний підхід до кожного неповнолітнього. Вони намагатимуться з‘ясувати, що 

спонукало підлітка піти на правопорушення та виправити причину. У рамках цього центру 

працівники пробації працюють з неповнолітніми для того, щоб з‘ясувати, що їх спонукає 

вчиняти злочини і вирішувати ці причини, досліджуючи фактори мікро та макро середовища, 

які впливають на формування особи правопорушника, а не просто карати їх. За офіційними 

даними Державної Установи «Центр пробації» на обліку ювенальних секторів станом на 01 

лютого 2021 року перебувало 125 осіб, що в порівнянні з 01 грудня 2020 року є менше на 8 

підопічних. 

Враховуючи вищевикладене необхідно зробити наступний висновок. Ювенальна 

пробація – це система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за 

рішенням суду до неповнолітніх засуджених, виконання певних видів кримінальних 

покарань, не пов‘язаних з позбавленням волі, яка здійснюється з урахуванням вікових та 

психологічних особливостей неповнолітніх. Позитивним моментом у розвитку ювенальної 

пробації є відкриття ювенальних Центрів пробації, які покликані забезпечувати 

індивідуальний підхід до надання реабілітаційних послуг неповнолітнім, які отримали 

покарання, не пов‘язані з позбавленням волі, на підставі оцінки ризику повторних 

правопорушень та потреб. В Центрах неповнолітні проходять корекційні програми: 

управління гнівом, керування емоціями, вирішення конфліктів, мають можливість для 

навчання та корисного дозвілля. Центи Ювенальної пробації надають більшу можливість 

неповнолітньому правопорушнику виправитися, і стати рівноправним законослухняним 

членом суспільства, адже персонал займаються та всебічно цьому сприяє.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО СУДОВУ СЛУЖБУ І.І.ПЕТРУНКЕВИЧА(1843-1928)  

 

Котельницький Н.А.  

к.і.н.,  

член-кореспондент Центру українських досліджень 

Інституту Європи РАН  

 Чернігів, Україна 

 Україна, зустрічаючи свій 30-річний ювілей новітньої державності, в умовах загибелі 

пострадянської моделі устрою та екзистенційної загрози свого існування, потребує пошуку 

нової системи буття суспільства і країни у цілому. Визначальною складовою цих процесів, 

на наше переконання, має стати революційна судова реформа, яка зобов‘язана встановити 

«нові правила гри» вже в оновленій державі. У контексті цього, цікавим, корисним та дуже 

повчальним може стати досвід трансформації правових відносин в Україні, зокрема 

імперського періоду історії українських земель.  Як відомо, до початку ХХст. 

абсолютна більшість українських територій входила до складу Російської імперії. У 1864р. 

російською монархією була проведена доленосна судова реформа, суть якої полягала у тому, 

що на рівні провінції замість старих судових установ створювались мирові суди на чолі з 

суддею, який обирався місцевою громадою, вводились апеляційні установи - з‘їзди мирових 

суддів. У мирових судах справи не потребували сплати судового мита та податкових зборів, 

процес був простим у впровадженні, швидким у прийнятті рішень, а головне існувала 

фінансова доступність для місцевого населення[1,c.217]. Запроваджені принципи 

публічності, гласності, змагання сторін процесу; поява інститутів нотаріату, адвокатури, 

суду присяжних; поява можливості апеляцій і касацій, стимулювали усталення принципів 

законності і права у суспільній системі держави[4,c.305]. Вагому роль у розвитку та поступі 

нових судових інстанцій зіграли видатні постаті історії України ХІХст., наприклад - члени 

ліберальної партії північної України, такі як Іван Ілліч Петрункевич(1843-1928), представник 

української національної аристократії, беззаперечний лідер цього опозиційного руху у 

Російській імперії. У листопаді 1868р. він був обраний населенням Борзнянського повіту 

Чернігівської губернії дільничним суддею у своєму рідному селі - Плиски. У своїх мемуарах 

великий політик залишив цікаві спогади про свою подвижницьку службу у мировому суді.   

 Як згадував Іван Ілліч, кримінальних справ було небагато. Однак, переважали 

процеси, які стосувались міжособистісних стосунків та проблем громадського значення. 

Скажімо, в одній зі справ, відомий письменник та демократ, скоріше за усе, П. Куліш, адже 

інші його колеги по перу не мали у Борзнянському повіті Чернігівської губернії близьких 

родинних зв‘язків , подав скаргу судді І. Петрункевичу  на дії сторожа «панського городу», 

який не помітив, що селянські хлопчаки вкрали дині і кавуни та вербально образили 

дружину письменника, яка зробила догану сторожеві. Під час судових засідань стало відомо, 

що образою дружина письменника назвала той факт, що сторож став розмовляти з жінкою на 

«ти». І. Петрункевич поставив питання, чи вважає письменник образою спілкування у 

подібній формі. П. Куліш відповів, що вважає неприпустимим подібне звернення до його 

дружини. Тоді І. Петрункевич наголосив на тому, що у судових засіданнях  і письменник, і 

його дружина звертаються на «ти» до сторожа, і цей факт, очевидно, вони не вважають 

образливим. П. Куліш нічого не зміг протиставити аргументам І. Петрункевича і справа 

завершилась закриттям впровадження, оскільки була доведена безпредметність позову. 

Відомий письменник пообіцяв більше ніколи не звертатися до мирового суду.   

 В іншому випадку, поєднувались станові і національні проблеми. Суть справи 

полягала у тому, що відставного солдата, поляка за національністю, звинувачували у 

порушенні громадського порядку перед будинком поліцейського чиновника - станового 

приставу і вбивстві його собаки. У ході слідчих дій виявилось, що поляк відслужив термін 

служби у Східному Сибіру, і вже у поважному віці повертався на Батьківщину пішим 

порядком. Дійшовши до одного з селищ Борзнянського повіту, солдат перейшов поштову 

дорогу, де на нього і напала собака, яку він випадково вбив залізним наконечником свого 

медичного костиля. Виявилось, що це відбулось перед будинком станового пристава. 
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Солдата арештували, і виявили, що у паспорті ніби-то є елементи фальшування, а саме 

приписки, які не відповідають основному тексту паспорта. Виходячи з того, що солдат мав 

виражений польський акцент, його посадили у в‘язницю міста Борзни, а паспорт направили 

до Сибіру, щоб з‘ясувати особу військового. Через кілька місяців надійшли матеріали, які 

підтверджували особу солдата і вказували на легітимність паспорту. Однак, повітова 

бюрократія, щоб не компроментувати себе в очах армії, направила солдата під охороною до 

мирового суду, щоб засудити військового, користуючись формальними причинами. 

І.І.Петрункевич детально розглянув справу і негайно наказав звільнити солдата, оскільки 

подібний абсурд місцевої бюрократії не міг стати проблемою для розгляду у мировому 

суді[2,c.53-56].  З комплексу судових справ громадського звучання, І.І.Петрункевич 

особливо виокремлював вагому справу Лібаво-Роменської залізниці. Проблема була 

пов‘язана з порушеннями будівельниками цієї залізниці земельних володінь, які 

призначались для території будівництва. Власне, мова йшла про порушення законодавства 

щодо правил відведення земельних ділянок для будівництва залізниць. Звісно, основними 

невдоволеними були власники земельних латифундій, які віддавали свої ділянки для потреб 

конкретних залізниць. Незважаючи на існуючі у законах правилах відведення земель, існував 

цілий комплекс питань, пов‘язаних з фінансовою діяльністю посередницьких структур або 

осіб - посередників. Забудовники залізниць вважали, що оскільки шлях вже визначений і 

затверджений, то і будівництво може тривати без усіляких перемовин і домовленостей з 

власниками земельних латифундій. Дуже цікаво, але саме так вважали й самі земельні 

власники. І. Петрункевич у своїх мемуарах влучно наголошував , що закони у Російській 

імперії існували зовсім не для того щоб їх виконувати, а тим більше, коли мова йшла про 

справи загальнодержавної ваги. Ця справа, на думку політика, взагалі б не виникла, якби 

агент залізниці по відведенню земель не посварився зі своїми патронами - забудовниками 

залізної дороги. Згаданий агент об‘їхав усіх землевласників, по території земель яких 

проходила залізниця, і старанно роз‘яснив, що згідно закону, будівельники зобов‘язані до 

відведення земель домовитись з власниками, але якщо договору не буде, проблема повинна 

бути передана особливій комісії з оцінки земель, яка повинна встановити справедливу ціну 

відведеної землі, після сплати якої, земля стає власністю залізниці. Виходячи з цього, агент 

особливо наголосив власникам, що усі споруди, або побудовані, або тільки започатковані, є 

прямим порушенням приватної власності, адже договорів на відведення земель не існує, а 

термін подачі судових позовів ще не вичерпаний. Тому агент дуже наполегливо пропонував 

власникам не втрачати шансів на отримання більш високої компенсації за свої земельні 

ділянки і надати йому свої доручення для формування судових позовів. Звісно, агент те ж 

мав отримати за цих умов свій відсоток від комплексу угод.  Проведена агітація мала успіх, 

власники земель не бажали відмовлятись від перспективи достойної нагороди за землю і з 

великою надією надали агенту свої доручення. Так почалися судові гойдалки у цій 

меркантильній справі. Агент подав судовий позов у судово-мирову дільницю І. 

Петрункевича, оскільки проблемна частина залізниці проходила саме у Плисках. Після 

перших судових засідань усі подані позови агента були задоволені заступником І. 

Петрункевича та його соратником по ліберальній партії -  Г.Волк-Карачевським. Це 

означало, що усі будівельні роботи повинні були негайно припинитись. На слідуючий день, 

будівельники залізниці подали судову апеляцію у з‘їзд мирових суддів Борзнянського повіту. 

Головою апеляційної інстанції був І. Петрункевич, відтак остаточне рішення з‘їзду залежало 

від неупередженої позиції політика, як судді[2,c.57].  Зазначимо, що подібні судові справи 

були характерними для 60-70рр. XIX ст. Саме у цей період почався процес інтенсивного 

будівництва залізниць у країні що, власне, і стимулювало капіталістичний прогрес держави. 

Епоха будівництва залізниць продукувала цілий спектр «бізнесових професій», які дозволяли 

заробляти небачені до того кошти. Так, система залізничних концесій Російської імперії, 

побудована на інвестиціях передових держав Заходу, дозволяла вмілим підприємцям, не 

вкладаючи особистих фінансів, заробляти мільйонні гонорари. Посередницьким бізнесом 

займалися усі, хто мав можливості - губернська влада, представники аристократії, 

репрезентанти місцевого самоврядування. Посередницькі права часто перепродавались 
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підрядчикам будівельних організацій, на чому заробляли як власники прав, так і їх 

отримувачі, оскільки утворювався славетний комерційний ланцюг інтересів банківського 

типу, де на відсотках заробляли усі і на усьому, навіть заможні козаки та селяни. Відтак, 

подібна система була вигідна усім: від земських установ, дворянських зібрань та губернських 

канцелярій до двору російського самодержця[3,c.100-110].  Як свідчив І. Петрункевич, 

достатньо було побудувати Курсько-Київську залізницю, щоб революційним чином змінити 

економічне життя Лівобережної України. Разом з керівниками будівництва до регіону 

приїздили немісцеві інженери і цілий штат службовців залізниці - підрядчиків і робітників. З 

початком будівництва залізниць північна України почала «купатися» у грошах, адже усе 

продавалося, все придбалося, оскільки ціни буквально підстрибнули у сотні разів. Ці 

процеси підігрівали жадібність, бажання «урвати привабливий куш», і взагалі скористатись 

моментом, якого більше ніколи не буде. Наприклад, якщо наприкінці 1861 р. десятина землі 

у Борзнянському повіті коштувала 42 карбованці 50 копійок, то вже у 1867 році, під час 

будівництва залізниці - 500 карбованців за десятину[2,c.27-28]. Звичайно, у такій атмосфері 

не могло бути без усіляких порушень і зловживань. Тому роль мирових судів у провінції 

була дуже вагомою і межувала за значенням з арбітражем у суперечках комерсантів-

конкурентів. Це вимагало неупередженого розгляду справ суддями, врахування усього 

комплексу тонкощів справ. Судова справа Лібаво-Роменської залізниці була важливою, 

оскільки проблема розглядалась вже в апеляційному режимі і збільшилась кількість 

зацікавлених персон. У призначений день для розгляду справи на з‘їзді мирових суддів, до І. 

Петрункевича у будинок прибув поліцейський справник і надав йому телеграму 

Чернігівського губернатора, у якій політику наказувалось, у разі підтвердження рішення 

мирового судді мировим з‘їздом, не допустити силами поліції виконання цього рішення. Цей 

факт означав, що навіть на рівні губернаторської влади були величезні бізнес-інтереси щодо 

проекту цієї залізниці у формі відсоткових заробітків. І. Петрункевич категорично відповів 

представнику поліції, що він зобов‘язаний виконувати закон, а не незаконні розпорядження 

губернатора, і що у разі протидії поліції судовому приставу, він, як представник судової 

влади, звернеться за допомогою вже до військової влади. Після цієї гострої розмови, І. 

Петрункевич, боячись скомпрометувати суд у разі виконавчого безсилля і намагаючись 

забезпечити виконання рішень мирового суду, звернувся до командира 20-го Галицького 

полку, який дислокувався у Борзнянському повіті. З військовим керівником політик був 

особисто знайомий і їх відносини були позначені взаємною прихильністю. І. Петрункевич 

попросив зустрічі, на якій виклав суть справи і попросив полковника відверто сказати, чи 

надасть він військову допомогу мировому суду у разі нагальної потреби. Полковник, у свою 

чергу, попросив політика показати йому законодавчий акт, який зобов‘язує його, як 

військову владу, виконати доручення судової влади. І. Петрункевич надав йому закон, який 

друкувався у кожному судовому виконавчому листі. Ознайомившись, полковник відповів, 

що політик може розраховувати на військову допомогу і на нього особисто.   

 Заспокоївшись, діяч направився до зали засідань з‘їзду мирових суддів і відкрив 

засідання по вже «одіозній» судовій справі. Представником зацікавленої сторони став 

московський присяжний повірений, який посилався на думки авторитетного видання - 

«Московских ведомостей». Однак, Іван Ілліч сміливо заявив, що мировому суду нема ніякої 

справи до думок газети і почав процес розгляду справи. Як тільки стало зрозуміло, що І. 

Петрункевич не буде виконувати рекомендації губернатора, позивач і відповідач попросили 

надати 5хв. перерву для узгодження позицій. «Порадившись», сторони заявили, що усі 

справи завершені мировими угодами. Очевидно, вмілий посередник отримав те що хотів, а 

сторони домовились про «ціну питання». Вже пізніше, як згадував політик, у законодавчих 

актах з‘явилась «правова новелла», яка змінила правила відведення земель: землі, які були 

призначені для будівництва залізниць, терміново надавались у розпорядження забудовників, 

але, у попередньому режимі, поліція детально описувала кожну ділянку землі і надавала ці 

відомості оціночній комісії[2,c.58-59].  Резюмуючи наведені приклади зауважимо, що 

лаконічний аналіз судової діяльності І. Петрункевича свідчить про те, що служба видатного 

політика у судових органах мала яскраво виражений прогресивний характер. Дослідження 
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конкретних прикладів судової практики І. Петрункевича вказує на те, що політик неухильно 

дотримувався ліберально-демократичних цінностей, серед яких принципи прав і свобод 

громадян були священними. Іван Ілліч не сприймав станової та національної нерівності, 

дотримувався ідей примату рівноправ‘я та гуманності, що значно зближувало його з простим 

людом - провінційним  населенням. Діяч категорично і послідовно відстоював принцип 

незалежності судової гілки влади від адміністративного впливу виконавчих інституцій та 

губернської канцелярії, принципово мінімізуючи можливості корумпування мирового суду. 

 На сучасному етапі створення вже нової української держави, творче 

екстраполювання досягнень функціонування ліберально - демократичної судової системи 

другої половини ХІХст., зокрема суцільної виборності провінційних судових інституцій та 

правоохоронних органів, якісно допоможе інститутам влади розробити нову модель 

суспільного ладу української держави.    
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РОЛЬ НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ЖЕРТВИ У МЕХАНІЗМІ  

ЗЛОЧИНННОЇ ПОВЕДІНКИ 

Мазко Р.М.,  
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Національний університет «Чернігівська політехніка» 

Чернігів, Україна 

Стрімкі зміни, які відбуваються в сучасному суспільстві, руйнування та формування 

систем цінностей, спричиняють, з одного боку, зростання агресивності, жорстокості, 

насильства, а з іншого – невизначеності, страху та тривоги. Сьогодні все частіше 

спостерігається поширення злочинності серед неповнолітніх через рівень життя людей та 

деградацію. 

Величезний потік кінопродукції зі сценами насилля, впевненості в собі, недотримання 

правил особистої безпеки – все це сприяє зростанню кримінальних правопорушень, 

жертвами яких є неповнолітні. Формування поведінки жертви спричинене соціально-

психологічними характеристиками (соціокультурний статус, віктимізація суспільства, 

повсякденне середовище, засоби масової інформації, гендерні характеристики). Сімейний 

фактор, безумовно, не менш важливий – наявність агресивної або ігнорованої моделі 

виховання, порушення емоційного клімату, наявність моделі жертовної поведінки батьків, 

домашнього насильства, алкоголізму. Також важливим є соціально-педагогічний вплив, а 

саме відсутність індивідуального підходу до учнів, незнання емоційного стану, образливе 

ставлення з боку вчителів, булінг,  неприязнь. 

Говорячи про роль неповнолітніх жертв у механізмі злочинної поведінки, А. А. 

Джужа та Д. М. Тичина зазначають, що для визначення ролі потерпілого в механізмі 

конкретного кримінального правопорушення необхідно встановити: 

- якою мірою ситуація, яка певним чином призвела до формування рішучості злочинця до 

вчинення кримінального правопорушення містить умови, що сприяють вчиненню певної дії, 

була зумовлена поведінкою потерпілого; 

 - який об‘єктивний сенс мала ситуація, яка вплинула на вчинення правопорушення, і 

наскільки адекватно сприйняв потерпілий, що йому заподіяно шкоду; 
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- як і якою мірою потерпілий впливає на формування особистого ставлення злочинця, 

реалізоване у взаємодії з ситуацією при заподіянні шкоди; 

- як особисті якості жертви зробили його більш вразливим для злочинця [1, с. 91]. 

На думку Д.А. Сорокотягіної, віктимність – це дія або, навпаки, бездіяльність осіб, які 

стають жертвами злочину в типових і нетипових для них ситуаціях [2, с. 34]. В.Я. Рибальська 

вважає, що доцільно розрізняти віктимність залежно від фактора, що її спричинює, а саме: 

віктимність як сукупність соціально-психологічних якостей особистості, пов‘язаних із 

особливостями її соціалізації; віктимність як виключно соціальна «неспеціальна» якість 

зумовлена виконанням соціальних функцій (професійна). Віктимізація як біофізіологічна 

якість людини (вікова) – це віктимність як наслідок патологічного стану людини [3, с.68]. 

Для правильного визначення ролі неповнолітньої жертви в механізмі злочинної 

поведінки необхідно також враховувати низку кримінологічно значущих ланок для 

конкретних віктимних ситуацій, а також низки злочинів – елементів, рис, які наявні в певних 

підструктурах особистості потерпілого. Серед них – соціальна установка, спрямованість, 

моральні якості, стосунки; індивідуально набутий досвід, звички, рівень особистісної 

культури; психічні процеси, пов‘язані зі свідомістю, почуттями, емоціями, волею; біологічно 

зумовлені властивості особи (темперамент, інстинкти, органічні патологічні зміни) [2, с. 94].  

Отже, віктимна поведінка неповнолітніх – це набута особистісна риса, при якій 

людина схильна визнавати або вважати себе жертвою негативних дій інших і вести себе так, 

як якщо б це було так, незважаючи на суперечливі докази таких обставин. Менталітет 

жертви залежить від чітких розумових процесів і атрибуції. У деяких випадках люди з 

менталітетом жертви фактично ставали жертвами правопорушень з боку інших або іншим 

чином зазнавали невдачі не зі своєї вини. Однак таке нещастя не обов‘язково має на увазі, що 

хтось буде реагувати, розвиваючи всепроникаючий і універсальний менталітет жертви, де 

вона часто або постійно сприймає себе як жертва. 

У найзагальнішому сенсі, жертва – це будь-хто, хто відчуває травму, втрату або 

нещастя в результаті якої-небудь події або серії подій. Однак цього негативного досвіду 

недостатньо для появи почуття жертви. Люди можуть ідентифікувати себе як жертву, якщо 

вони вважають, що: вони постраждали; вони не були причиною виникнення шкідливого 

впливу; вони не були зобов'язані запобігати шкоді і таке інше. 

Прагнення до емпатії має вирішальне значення в тому сенсі, що простого 

переживання шкідливого події недостатньо для появи почуття жертви. Щоб мати це почуття, 

необхідно сприймати шкоду як незаслужений, несправедливий і аморальний акт, який 

жертва не могла запобігти. Тоді може виникнути потреба в співчутті і розумінні. 

Таким чином, визначення ролі неповнолітньої жертви в механізмі злочинної 

поведінки залежить від багатьох факторів, зокрема від морально-психологічних 

характеристик особистості, від здатності реагувати на ситуацію (чинити опір чи сприяти 

вчиненню злочину) та безпосередньо від дій, які можуть провокувати злочин чи впливати на 

поведінку злочинця. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности реализации Национальных планов 

действий по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь в направление 

развития женского предпринимательства. Выделены основные организационно-

экономические проблемы их реализации. Обоснован вывод о необходимости 

стратегического акцента в реализации поддержки женского предпринимательства. 

Ключевые слова: женское предпринимательство, поддержка женского 

предпринимательства, инструменты поддержки, национальный план. 

 

Женское предпринимательство с каждым играет все большую роль в социально-

экономическом развитии Республики Беларусь. По итогам 2018 года в стране насчитывалось 

более 57 тыс. женщин-предпринимателей, что составляло 31,5 % от общей численности 

предпринимателей [1].  

Поддержка женского предпринимательства в Республике Беларусь осуществляется 

через общую практику поддержки малого и среднего бизнеса. Правовая и 

институциональная основа, а также  инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса 

не дифференцированы по гендерному признаку. Среди инструментов поддержки 

предпринимательства отдельной программы, направленной на женщин-предпринимателей 

(потенциальных или действующих) нет. При этом очевидна несогласованность 

стратегических государственных программ с точки зрения развития женского 

предпринимательства, что, в свою очередь, актуализирует необходимость принятия 

специальной  программы [2]. 

Первым документом в Республике Беларусь, затрагивающим вопросы женского 

предпринимательства, является Национальный план действий по улучшению положения 

женщин на 1996-2000 гг. [3]. Этот план задал общий вектор для последующих программных 

документов. За период 2001-2020 гг. в стране утверждены пять планов: 

 Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства в Республике 

Беларусь на 2001-2005 гг.; 

 Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства в Республике 

Беларусь на 2008-2010 гг.; 

 Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства в Республике 

Беларусь на 2011-2015 гг.; 

 Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства в Республике 

Беларусь на 2017-2020 гг.; 

 Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства в Республике 

Беларусь на 2021-2025 гг. 

Анализируя содержание и итоги реализации перечисленных планов в направление 

развития женского предпринимательства можно констатировать следующее:  

 большинство запланированных мероприятий не были реализованы или остались на 

стадии разработки;  

 запланированные мероприятия в большей степени носили рекомендательный и 

исследовательский характер, что не позволило эффективно реализовывать гендерную 

политику в экономической сфере; 

 в период  1996-2005 гг. развитие женского предпринимательства курировало 

профильное министерство, в дальнейший период эта работа была разделена между 

Министерством экономики и Министерством труда и социальной защиты, что не позволяет 



63 
 

системно и комплексно подходить к решению проблем развития женского 

предпринимательства; 

 финансирование мероприятий Национальных планов не предполагает целевого 

выделения средств на реализацию мероприятий и осуществлялось в пределах средств, 

предусмотренных в республиканском бюджете на содержание соответствующих 

республиканских органов государственного управления; 

 несмотря на замечания Комитета по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин ООН, высказанные в отношение экономической сферы, с каждым планом развитие 

женского предпринимательства становится более декларативным; 

 нет прееимственности между планами в вопросах поддержки женского 

предпринимательства; 

 очевидна геттоизация вопросов развития женского предпринимательства в 

социальной политике.  

 Отмеченные недостатки не позволяют в полной мере использовать потенциал развития 

женского предпринимательства, особенно, в направление достижения Целей устойчивого 

развития страны. При этом нельзя не отметить, что планомерно происходит признание на 

государственном уровне актуальности вопросов развития женского предпринимательства. 

Так, на конференции «Женское предпринимательство как фактор устойчивого развития» 

(Минск, 2017 год) Министр по налогам и сборам Наливайко С. отметил, что «в Беларуси 

женский бизнес стал важным сегментом предпринимательства», а Министр труда 

социальной защиты населения Костевич И. подчеркнула, что «необходимо улучшать условия 

для развития женского предпринимательства».  

 По оценкам  аналитиков международной The Boston Consulting Group вовлечение в 

предпринимательство женщин наравне с мужчинами может дать глобальному ВВП прирост 

примерно на 3-6%, а мировой экономике –  дополнительно от 2,5 до 5 трлн. долл. США [4]. 

По результатам исследования международной консалтинговой организации 

McKinsey&Company выявлено, что у компаний, управляемых женщинами, прибыль на 56% 

превышает прибыль компаний, которыми управляют мужчины [5]. В 2016 г. международной 

аудиторской компанией Ernst & Young на основе обобщения финансовых результатов 22 

тыс. публичных компаний в 91 стране установлено, что организация, имеющая в руководстве 

не менее 30% женщин, дополнительно получает 6% чистой прибыли [5].  

Практика поддержки женского предпринимательства в зарубежных странах 

характеризуется широким спектром используемых инструментов. Достаточно распространен 

опыт использования программно-целевого метода. Так, в Швеции, Франции, Хорватии, 

Канаде приняты и реализуются стратегии и программы развития женского 

предпринимательства. Стоит отметить, что все программные документы предполагают 

распределение ответственности за их реализацию между экономическими ведомствами. Это 

свидетельствует о политической приверженности к рассмотрению женского 

предпринимательства как источника экономического роста и конкурентоспособности. 

Несомненно, для получения всех выгод от развития женского предпринимательства 

практика его поддержки должна развиваться в Беларуси стратегически. Для этого 

необходимо скоординировать и объединить усилия всех стейкхолдеров. Уход от формализма 

и декларативности в сторону действенных мер, базирующихся на целевых ориентирах, 

позволит создать в стране необходимую предпринимательскую экосистему, позволяющую в 

полной мере реализовывать потенциал женского предпринимательства. 
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К НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ПОДДЕРЖКИ БЕЗРАБОТНЫХ ЖЕНЩИН  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Орлова А.В. 
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Республика Беларусь приняла на себя обязательства по достижению Целей 

устойчивого развития (ЦУР).  Содействие развитию женского предпринимательства 

определено в качестве важного направления достижения ЦУР №5 «Гендерное равенство» 

[1]. В рамках форума «Актуальные направления гендерной политики в контексте Целей 

устойчивого развития» отдельной секцией была выделена «Женская занятость и 

предпринимательство как драйвер достижения ЦУР 5 «Гендерное равенство» [2]. 

Для повышения конкурентоспособности безработных женщин на рынке труда 

реализуется ряд мер государственной политики. Безработные женщины, зарегистрированные 

в органах государственной службы занятости населения, имеют возможность получения 

новой профессии либо повышения квалификации, обучения основам предпринимательства и 

получения финансовой помощи на открытие собственного бизнеса. Они обучаются новым 

профессиям, пользующимся  спросом на рынке труда. Обучение проводится по 100 

востребованным направлениям, 20% из которых интегрированные – дающие возможность 

получения двух и более профессий. В 2019 году на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации направлено 2,1 тыс. безработных женщин, с 

2017 по 2019 год – почти 9 тыс. женщин, что составляет 37 % от общего количества [3].  

Законом Республики Беларусь от 18 июля 2016 года №409-З «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь» [4] 

предусмотрено, что граждане, осуществляющие уход за ребенком в возрасте до 3 лет, могут 

быть направлены органами по труду, занятости и социальной защите на профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации или обучающие курсы за счет 

средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения и получать 

при этом стипендию. За 2017–2019 годы почти 300 женщин воспользовались данным правом 

[3].  

Помимо этого, женщины имеют возможность получения государственных субсидий 

для организации своего бизнеса. Содействие в организации предпринимательской 

деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной 

деятельности  безработным осуществляется органами по труду, занятости и социальной 

защите с учетом социально-экономической ситуации и положения на рынке труда в 

административно-территориальных единицах республики и выражается в ее 
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организационном и методическом обеспечении, а также в финансовой поддержке. 

Организационное и методическое обеспечение осуществляется в виде информирования, 

консультирования безработных о порядке и об условиях организации предпринимательской 

деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной 

деятельности, направления безработных на профессиональное обучение, оказания помощи 

безработным в подготовке необходимых документов для получения финансовой поддержки. 

Финансовая поддержка оказывается безработным на основании представленных ими 

документов в виде субсидии за счет средств государственного внебюджетного Фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь. Финансовая  поддержка выражается в 

предоставлении государственных субсидий  в соответствии с Положением о содействии 

безработным в организации предпринимательской деятельности [5]. Средства на оказание 

финансовой помощи безработным для их самостоятельной занятости предусмотрены 

государственной программой «О социальной защите и содействии занятости населения». 

Процесс предоставления государственных субсидий безработным представлен на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Процесс предоставления  государственных субсидий для организации 

своего бизнеса 

 

Размер субсидии зависит от размера бюджета прожиточного минимума в среднем на душу 

населения (БПМ) действующего на дату заключения договора о предоставлении субсидии и 

составляет 11 БПМ (15 БПМ – для безработных, зарегистрированных по месту жительства в малых 

городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельских населенных 

пунктах; 20 БПМ – для безработных, чья предпринимательская деятельность, будет связана с 

внедрением результатов научных исследований и разработок). С 01.02.2021 г. БПМ установлен в 

размере 262,87 руб. (эквивалент 100 долл. США). 

В 2015 году женщины составили 34,7 % от общего количества граждан, получивших 

субсидии для организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию 

услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности [6], в 2019 – 44 % (767 женщин) 

[7]. 

Следует отметить, что в стране произошли позитивные изменения в части повышения 

экономической самостоятельности женщин, создания условий для реализации их потенциала 

в социально-экономической сфере. Важную роль в данном направлении играет 

совершенствование практики поддержки потенциальных женщин-предпринимателей в части 

активизации правового механизма. 
 

 

 

Контроль за использованием субсидии 

Подача безработным в органы по труду, занятости и социальной защите по месту своей 

регистрации заявления о предоставлении субсидии и бизнес-плана эффективности 

организации предпринимательской деятельности 

В 14-дневный срок органы по труду, занятости и социальной защите принимают решение о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии безработному 

Заключение договора о предоставлении субсидии безработному  

(в случае одобрения заявки) 
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http://trudgrodno.gov.by/wp-content/uploads/2018/01/ПОСТАНОВЛЕНИЕ-№342.pdf Дата 

доступа: 28.03.2021. 
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28.03.2021. 

7 Минтруда: в прошлом году более 760 женщин получили субсидии на открытие 
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К НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

Орлова А.В. 

Старший преподаватель кафедры экономики и управления 

УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины» 
Гомель, Беларусь 

Рост исследовательского интереса к проблемам женского предпринимательства 

достаточно динамичен: от публикации первой научной тематической статьи до издания 

международного профильного отчета GEM прошло всего тридцать лет. За этот период 

происходит и академическое признание, и специализация предметных областей научных 

исследований женского предпринимательства. В хронологии научных исследований 

женского предпринимательства можно выделить два периода: ранний (1970-е – середина 

1990-х) и современный (конец 1990-х – настоящее время). Ранние исследования позволили 

получить важную информацию о деятельности женщин-предпринимателей, которые до этого 

времени игнорировались мэйнстримом. Эти исследования впервые поставили под сомнение 

тот факт, что предпринимательство является нейтральной, с гендерной точки зрения 

деятельностью. Исследователи пришли к возрастающему осознанию того, что гендерные 

различия в предпринимательстве обусловлены социальными факторами. В рамках 

современного этапа, несомненно, произошло расширение и углубление предметных областей 

http://mfa.gov.by/upload/GUMDI/SDG_start.pdf
https://www.belta.by/society/view/belarusi-neobhodimo-naraschivat-zanjatost-zhenschin-v-vysokooplachivaemyh-sferah-kazana-vishnevetskij-352537-2019/
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https://www.belta.by/society/view/belarusi-neobhodimo-naraschivat-zanjatost-zhenschin-v-vysokooplachivaemyh-sferah-kazana-vishnevetskij-352537-2019/
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/104659/127748/F757018704/409-Z.pdf
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исследований женского предпринимательства. Они обогатили данную предметную область 

понятийным аппаратом и систематизировали эмпирические данные как по регионам, так и 

по направлениям исследований.   

Исследования развития женского предпринимательства осуществлялись, в основном, 

в рамках следующих подходов: 

 теория предпринимательства со стороны предложения; 

 теория предпринимательства со стороны спроса; 

 биологическая теория предпринимательства; 

 феминистские теории;  

 институциональная теория предпринимательства. 

Теория предпринимательства со стороны предложения акцентирует внимание на 

изучении пригодности и соответствия индивидуумов для предпринимательской роли. Она 

изучает процессы, с помощью которых мужчины и женщины по-разному переходят на 

различные виды деятельности, связанные с предпринимательством. Например, женщины-

предприниматели склонны использовать возможности в некоторых конкретных отраслях, 

таких как образование и здравоохранение, а не производство. Такое поведение считается 

преднамеренным, но оно ограничено требованиями, предъявляемыми обществом. Эта школа 

фокусируется на влиянии человеческого капитала, норм и факторов, связанных с семьей, и 

на взаимодействии между ними. Теория предпринимательства со стороны спроса 

фокусируется на изучение количества и характера предпринимательских ролей. Она изучает 

такие процессы, как статистическая дискриминация, внутренние рынки труда и 

предоставление рабочих мест, которые влияют на вид предпринимательских возможностей, 

предлагаемых женщинам по сравнению с мужчинами. В рамках данной школы 

разрабатываются три основных рамочных условия для гендерного неравенства: 

политическая и институциональная структура, семейная политика и рыночные источники.  

Рассмотрение вопросов женского предпринимательства в рамках биологической 

теории предпринимательства предлагает объяснения, основанные на глубоко укоренившихся 

культурных или даже биологических различиях между мужчинами и женщинами (например, 

с точки зрения риска в финансвых вопросах).   

Согласно феминистским теориям общественные взгляды лишают женщин 

образования, опыта работы в отрасли, сетевых отношений и доступа к капиталу. Лишение 

этих возможностей может повлиять на успех женщин в предпринимательской деятельности.   

К проблемам, с которыми сталкиваются женщины и которые ставит их в невыгодное 

положение, например, относят финансирование своих бизнес-предприятий с помощью 

личных сбережений вместо традиционных кредитных и финансовых учреждений.  

Институциональная теория позволяет раскрыть сущность предпринимательства как 

общественного феномена через рассмотрение предпринимательского поведения и факторов, 

влияющих на него. Институциональная теория выявляет «скрытые» институциональные 

ограничения (институты рынка труда, традиционные роли и др.) и трудности, с которыми 

сталкиваются начинающие  и действующие женщины-предприниматели.     

Важным шагом в развитии институциональной теории предпринимательства является 

предложение К. Браш [и др.] по новой системе учета гендерных факторов (теория «5Ms»). 

Институциональная теория «3Ms» включает  три важных фактора, небходимых  для старта и 

развития бизнеса: рынок (market), деньги (money) и менеджмент (management). Важно, чтобы 

потенциальный предприниматель имел доступ к капиталу, который представлен деньгами, а 

также он должен иметь доступ к рынку и управлению (организационный и человеческий 

капитал).  Ученые включили в данную модель два дополнительных фактора: 

 «материнство» (motherhood), выделив домашний и семейный контекст женского 

предпринимательства;  
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 «мезо-/макросреду» (meso/macro environment): ожидания общества и культурные 

нормы (макро), а также промежуточные структуры и учреждения (мезо) (рисунок 1) [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель «5 Мs» 

Элемент материнства представляет собой контекст домашнего очага и семьи, что является 

решающим фактором в случае женщин, желающих начать бизнес. С другой стороны, факторы мезо / 

макро среды учитывают внешние проявления окружающей среды, не связанные с рынком. Мезо – это 

культурная и социальная среда для женщин, а макросреда включает экономическую среду и 

политическую среду, включая национальную политику и инициативы и т.д.  

Предложенная теория «5Ms» позволяет дифференцировать исследования женского 

предпринимательства от общих исследований предпринимательства. При этом единства среди 

ученых по вопросу необходимости отдельной теории о женском предпринимательстве не 

наблюдается.  
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Чернігів, Україна 

 

Актуальність теми. Сучасна Україна, яка обрала європейський напрям розвитку 

держави та суспільства, прагне до підвищення соціальної захищеності громадян шляхом 

забезпечення всіх бажаючих придатним житлом. Враховуючи, що придбати житло у 

власність може лише невелика частина населення з огляду на невиправдано завищені ціни на 

квадратні метри, найбільш оптимальним та поширеним засобом задоволення житлової 

потреби громадян стало надання приватного житла в тимчасове користування за певну 

плату.  

Метою роботи є з‘ясування механізму цивільно-правового захисту порушених прав та 

інтересів наймача, особливості застосування окремих форм та способів захисту на основі 

аналізу законодавства України.  

Ступінь досліджуваності проблеми. Серед науковців, праці яких присвячені 

правовому регулювання житлових правовідносин, захисту цивільних прав, варто виокремити 

О.В. Дзеру, М.К. Галянтич, Н.С. Кузнєцову, Л.Г. Лічман, Є.О. Мічуріна та інших. 

Відповідно до ст. 810 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) за договором найму 

(оренди) житла одна сторона – власник житла (наймодавець) передає або зобов'язується 

передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк за 

плату. Сучасне цивільне законодавство передбачило достатньо широкий спектр способів для 

захисту суб‘єктивних цивільних прав наймача за приватним договором найму житла. Однією 

з головних мір захисту прав наймача в договірних відносинах приватного найму житла є 

можливість дострокової односторонньої відмови наймача від договору в будь-який час його 

дії. Так відповідно до ч. 1 ст. 825 ЦК наймач житла має право за згодою інших осіб, які 

постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору найму, 

письмово попередивши про це наймодавця за три місяці. Згідно з ч. 3 ст. 651 ЦК у разі 

односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку 

відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим. 

Якщо власник житла змінює на вхідних дверях у квартиру замок, це створює перешкоду для 

наймача житла в користуванні квартирою через відсутність ключа. У порядку самозахисту 

наймач може звернутися до власника для вирішення даного питання, але якщо власник 

житла відмовить наймачеві, останній може звернутися з позовною заявою до суду за 

захистом свого порушеного права [1,c.311]. В договорі найму житла законодавець став на 

позицію закріплення додаткових гарантій для сторони, яка, на його переконання, є слабкою 

стороною, – на сторону наймача. Та більш того – осіб, які разом із ним мешкають. Так, згідно 

з положеннями ч. 1 ст. 825 ЦК на вимогу наймача договір найму житла може бути розірвано 

лише за згодою інших осіб, які постійно проживають разом із ним. Водночас закон не 

забороняє наймачеві добровільно виселитися з займаного житла, при цьому договір найму 

житла зберігає чинність по відношенню до членів сім‘ї наймача (чи інших осіб, які постійно 

проживають разом із ним) (ч. 2. ст. 824 ЦК). Однак при вивчені судової практики було 

виявлено, що прерогатива захисту цивільних прав надається не наймачеві як слабкій стороні 

приватного договору найму житла, а наймодавцеві як власнику житла. На підтвердження 

викладеного слід навести рішення Київського районного суду м. Одеси від 16 січня 2014 p. у 

цивільній справі № 520/10892/13-ц [2].Згідно з матеріалами справи наймодавець вже через 

десять днів після укладення договору заявив про його розірвання на підставах, не 

передбачених умовами договору, – необхідності продажу квартири. Потім наймодавець 

почав порушувати умови договору: вимагати виселення позивачки з членами її сім‘ї з 
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орендованої квартири, звертатися до відповідних органів для переривання постачання 

електричної енергії до квартири, відмовився отримувати частину платіжної суми, 

постійними Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 2. Філологічні науки 79 

телефонними дзвінками та конфліктними діями змусив наймача покинути квартиру і 

винайняти іншу квартиру зі значно гіршими умовами оренди. Суд, приймаючи рішення, 

керувався тим, що 01 жовтня 2013 року наймач та члени його сім‘ї покинули орендовану 

квартиру та отримали від наймодавця 1400 гривень сплаченої раніше суми авансу. З цієї 

підстави суд зробив висновок, що договір оренди, укладений 01 червня 2013 року, був 

фактично і юридично розірваний сторонами, тому правових підстав вважати його дійсним 

немає. Тим самим суд визнав «добровільність» розірвання договору наймачем, не 

врахувавши того, що наймодавець фактично створив несприятливі для проживання умови 

наймачеві. Суд також не врахував тієї обставини, що ст. 825 ЦК серед підстав розірвання 

договору найму житла не містить продажу об‘єкта нерухомості. Більш того, згідно зі ст. 170 

Житлового кодексу у разі переходу права власності на жилий будинок (частину будинку, 

квартиру), в якому знаходиться здане в найм жиле приміщення, до іншої особи договір 

найму зберігає силу до закінчення зазначеного в ньому строку.  

Висновок. Отже, досліджуючи договір найму (оренди) житла, необхідно зазначити, 

що законодавець надав наймачеві як слабкій стороні договору виключного права в 

односторонньому порядку та в будь-який час відмовитися від даного договору. Проте 

підстави та межі застосування окремих способів самозахисту житлових прав за договором 

найму житла потребують більш чіткого нормативного визначення та особливостей 

застосування негайних заходів протидії незаконним діям наймодавця, які можуть негативно 

вплинути на зміст та обсяг прав наймача. 
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Наразі в Україні не існує такої сфери життєдіяльності суспільства в якій не існувала б 

корупція.  Цим явищем пронизані всі суспільні відносини, не є винятком  і земельні 

відносини. 

Відсутність державного перспективного прогнозування розвитку земельних відносин, 

недосконалість нормативно-правового регулювання, застарілість матеріально-технічної 

бази, невирішеність питання щодо землі є тільки деякими аспектами на які, негативно 

впливає корупція.  

Відповідно ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» корупція - використання 

особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових 

повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної 

вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для 

себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди 

особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим 
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фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного 

використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей [1]. 

 Україна  має унікальні ресурси та природнокліматичні умови, сприятливі для 

підтримання високого рівня виробництва сільськогосподарської продукції. Земля з 

одного боку є об‘єктом природного походження, а з іншого - самостійним об‘єктом права 

власності та господарювання [2, c. 4].  

 Через це земельні відносини в останні десятиріччя стали однією з найбільш 

корумпованих сфер державного управління. Величезні суми неправомірної вигоди, які 

підприємці та звичайні громадяни змушені сплачувати чиновникам, котрі 

розпоряджаються державними та комунальними землями, погоджують проєктну 

документацію, реєструють земельні ділянки та права на них, підтверджуються 

статистикою правоохоронних органів. 

 Найчастіше предметом посягань є землі сільськогосподарського призначення. Із 

загальної кількості виявлених кримінальних правопорушень майже третина пов‘язані з 

протиправними оборудками із землями сільськогосподарського призначення. 

  Корупційною складовою є мораторій на купівлю та продаж земель 

сільськогосподарського призначення, який продовжено до червня 2021 року. 

Продовження в чергове в нашій державі  мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення є тим інструментом, за допомогою якого можна 

уникнути тенденції зловживань та корупції в сфері земельних відносин. 

За даними Пресслужби Держгеокадастру, на 12 квітня 2021 р., 15 мільйонів 300 тисяч 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення уже внесено до Державного 

земельного кадастру. Їхня площа – 32 мільйони 200 тисяч гектарів [ 3]. 

Експерти Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) провели 

комплексний аналіз сфери та ідентифікували найбільш поширені корупційні ризики у 

сфері земельних відносин.  

 Розглянемо  найбільш розповсюджені корупційні схеми у земельній сфері: 

- зловживання під час видачі та анулювання сертифіката інженера-землевпорядника 

(інженера-геодезиста) - чинна процедура видачі та анулювання сертифікатів містить 

низку корупціогенних факторів. Ними є:  недостатній рівень врегулювання повноважень 

членів Кваліфікаційної комісії про видачу, позбавлення, анулювання кваліфікаційного 

сертифіката інженера-землевпорядника (інженера-геодезиста); законодавством не 

передбачений перелік підстав для анулювання сертифіката інженера-землевпорядника, 

що призводить до того, що навіть орфографічна помилка може стати причиною 

анулювати сертифікат; процедура кваліфікаційного іспиту на отримання сертифіката 

інженера-землевпорядника передбачає лише усну співбесіду; закритість засідань та 

порядку ухвалення рішень Кваліфікаційною комісією. Це призводить до того, що без 

надання неправомірної вигоди, яка згідно з даними спільноти інженерів-

землевпорядників становить до 3 тисяч дол. США, успішно скласти іспит неможливо [ 4]; 

- корупційна зміна цільового призначення земельної ділянки-процедура зміни цільового 

призначення земельної ділянки в Україні є застарілою та організаційно складною, що 

створює умови для поширення корупційних практик. У результаті переведення земель з 

сільськогосподарського призначення до категорій, які дозволяють житлову та громадську 

забудову,  ринкова вартість ділянки може збільшитись в сотні разів. Тож на сьогодні в 

більшості випадків рішення про зміну цільового призначення залежить не від 

відповідності такого цільового призначення потребам комплексного розвитку території, а 

від суб‘єктивного рішення посадової особи, вмотивованої неправомірною вигодою [ 4]; 

- передача прав на земельну ділянку в обхід процедури аукціонів. Відповідно до вимог 

чинного земельного законодавства права на земельні ділянки комунальної та державної 

власності мають передаватись на конкурентних засадах за процедурою земельних торгів. 

Однак ст. 134 Земельного кодексу України містить перелік винятків, за яких ділянки 

можуть передаватись в оренду без конкурсу. 
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Так, згідно з ч. 2 ст. 134 Земельного кодексу України не підлягають продажу на 

земельних торгах права на земельні ділянки державної чи комунальної власності у разі 

розташування на цих ділянках об`єктів нерухомого майна, що перебувають у власності 

фізичних або юридичних осіб [ 5]. 

Саме цей виняток використовується недоброчесними посадовими особами, які у змові з 

приватними забудовниками, уникаючи земельних аукціонів, передають за безцінь права 

на державний актив.  

- використання земельних пільг учасників бойових дій у корупційних схемах ; 

Законодавством України передбачено систему пільг для учасників бойових дій та осіб, 

прирівняних до них, зокрема це стосується і надання земельних ділянок. Відповідно до 

ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

учасникам бойових дій надається пільга на першочергове відведення земельних ділянок 

для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва [6]. Передача у 

власність земельних ділянок здійснюється у порядку, визначеному ст. 118 Земельного 

кодексу України [ 5]. 

Натомість земельні пільги відповідної категорії суб‘єктів використовуються як 

інструмент для поширення корупційних практик. Недоброчесні особи, які здебільшого 

залучаються підтримкою працівників органів місцевого самоврядування або самі 

працюють у відповідних органах влади, використовують соціальну вразливість учасників 

бойових дій або членів їх сімей задля виведення земельних активів. Наразі правоохоронні 

органи розслідують численні факти утворення організацій, які скуповували паспортні 

дані учасників бойових дій і таким чином отримували у власність сотні гектарів земель 

державної власності [ 4]; 

- користування земельною ділянкою після закінчення строку дії договору оренди землі за 

неправомірну вигоду. Суб‘єкт господарювання уклав договір оренди земельної ділянки 

комунальної власності, але строк дії такого договору сплив. За виникнення таких 

обставин орендар має подати заяву про продовження строків оренди земельної ділянки до 

відповідного органу місцевого самоврядування, а також підписати додаткову угоду. 

Натомість орендар домовляється з посадовими особами не сплачувати потрібні кошти до 

місцевого бюджету, а за менші гроші як неправомірну вигоду, продовжувати 

користуватись земельною ділянкою.  

На думку вчених з Нідерландів Пола Ван Дер Молена та Арбінда Туладара, при 

ефективній протидії корупції у сфері державного управління земельними відносинами 

повинні бути такі складові: потужні правові рамки для захисту права власності; чітке 

визначення прав землекористувачів; виконання приписів закону; відкриті земельні торги; 

стандартизовані процедури для трансакцій із землею та наглядові процедури; моніторинг 

незаконних транзакцій із землею; запровадження структури платежів за послуги, яка 

унеможливлює отримання неправомірної вигоди; вільний доступ до інформації; 

комп‘ютеризація земельно-кадастрових даних [ 7]. 

На підставі викладеного матеріалу можна зробити висновок про те, що стан державного 

управління земельними ресурсами, як основного об‘єкту земельних відносин, 

характеризується такими параметрами: 

- відсутністю цілісної системи державного управління земельними ресурсами, як 

території держави, як базисного природного об‘єкту, як основного засобу виробництва; 

- неефективна система державного управління призвела до існуючої корупції в сфері 

земельних відносин; 

- законодавчо-нормативна база щодо протидії корупції у земельній сфері потребує 

удосконалення; 

- є нагальна потреба формування нової системи державного управління земельною 

сферою. 
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Таким чином, приходимо до висновку, що запобігання та протидія корупції у сфері 

земельних відносин не може бути ізольована від боротьби з корупцією в інших сферах. 

Вона повинна стати частиною національної  політики, де панує законність,  

доброчесність та порядність.  
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In the modern world, many programming languages and their standards are used to create a 

variety of programs. The most popular language is JavaScript. JavaScript has many applications: 

the creation of sites, providing dynamic interactivity on websites, gaming, 2D and 3D graphics, 

complex applications using databases, and more. In general, JavaScript is considered to be 

implemented by ECMAScript (shortened es). Standards allow JavaScript to transform and provide a 

lighter and accurate form to create, for example, sites. Standards also have their scenarios, which 

should work program. The most up-to-date standards are ES5, and ES6 creators are updated every 

year to do easy work. If the new edition of ECMAScript comes out, JavaScript mechanisms do not 

integrate all updates at a time. They include new ECMAScript features gradually. 

ES5 Syntactical Changes: 

 • support for strict mode; 

 • Property getters and setters; 

 • Ability to use reserved words as properties keys and put commas at the end of the array; 

 • Multicolored line literals. 

For example, String.trim() removes whitespace from both sides of a string. Methods 

array.reduceright () and array.reduce () performs the reducer function for each array element and 

returns a single value. Also, it is often used in the ES5 function of JSON. JavaScript JSON.PARSE 

method () is used to convert text into JavaScript object: 

'{"name":"John", "age":30, "city":"New York"}' => var obj = JSON.parse('{"name":"John", 

"age":30, "city":"New York"}'); 

ES5 lets you define object methods with a syntax that looks like getting or setting a property: 

 
ECMAScript 6 was the second major revision to JavaScript. Also, ES6 name was changed to 

ES2015 to reflect the year of the update. The same is applied to the newest standards — ES2016, 

ES2017 and so on. This update has the following changes: 

• destructure of appropriation; 

 • added arrow functions; 

 • In template lines, you can declare lines using `` (reverse quotes); 

 • let and const — alternatives to var to announce variables: let - variable with local visibility, const 

- constant available only to read; 

 • Symbol usually used to assign an iterator to any object; 

 • Added generator functions - yield; 

 • Added classes that provide a simple and understandable syntax to create and imitate objects; 

 • Added promissory notes. 
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A JavaScript Symbol is a primitive datatype just like Number, String, or Boolean. It represents a 

unique "hidden" identifier that no other code can accidentally access. Even if someone wants to add 

a property to an object, then they are mixed. 

 
Modern JavaScript is a universal programming language. It responds flexibly to the new 

needs and it‘s regularly updated with ECMAScript standards. Currently the most used standards are 

ES5 and ES6, and newer standards are on the way to being supported by all browsers. A developer 

has to mind the target platforms of his product and use the specific standard that will meet the 

requirements. It should be noted that ES6 offers a lot of new advantages and opportunities that 

make programming more flexible and more convenient. 
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У сучасному світі для створення різноманітних програм використовується багато мов 

програмування та їхні стандарти. Найпопулярнішою мовою є JavaScript. JavaScript має багато 

застосувань: створення сайтів, надання динамічної інтерактивності на веб-сайтах, створення 

ігор, 2D та 3D графіки, складних застосунків із використанням баз даних та багато іншого. 

Взагалі, JavaScript вважається реалізацією стандарту ECMAScript (скорочено ES). Стандарти 

дозволяють JavaScript трансформуватися і надавати більш легку та точну форму для 

створення, наприклад, сайтів. Але стандарти також мають свої сценарії, за якими повинна 

працювати програма. Найсучаснішими стандартами є ES5 та ES6, їх оновлюють щороку для 

здійснення легкої роботи. Якщо виходить нове видання ECMAScript, механізми JavaScript не 

інтегрують все оновлення за один раз. Вони включають нові функції ECMAScript поступово. 

Серед змін ES5 можна відмітити: 

 підтримку строгого режиму (strict mode); 

 аксесори getters і setters; 

https://developer.mozilla.org/uk/
https://www.w3schools.com/js/js_es5.asp
https://www.w3schools.com/js/js_es6.asp
http://яваскрипт.укр/%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82
http://яваскрипт.укр/%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82
https://habr.com/ru/
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 можливість використати зарезервовані слова як ключів властивостей і ставити коми у 

кінці масиву; 

 багаторядкові строкові літерали. 

Наприклад, метод String.trim() прибирає пробіли з обох сторін рядка. Методи 

Array.reduceRight() та Array.reduce() виконує функцію reducer для кожного елементу 

масиву та повертає єдине значення. Також, найчастіше використовується у стандарті ES5 

функції JSON. Метод JavaScript JSON.parse () використовується для перетворення тексту 

в об'єкт JavaScript: 

'{"name":"John", "age":30, "city":"New York"}' => var obj = JSON.parse('{"name":"John", 

"age":30, "city":"New York"}'); 

ES5 дозволяє прописати об'єктні методи із синтаксисом, схожим на читання або запису 

(Getters and Setters) властивості: 

 

ES6 (ECMAScript 6) був другим серйозним переглядом JavaScript. Також, назва ES6 

була перейменована на ES2015, щоб відбивати рік релізу оновлень, як і в новітніх 

стандартах (ES2016, ES2017 і так далі). У цьому оновленні були зроблені наступні зміни: 

 деструктуризація привласнення; 

 додані стрілочні функції; 

 у шаблонних рядках можна оголошувати рядки з допомогою `` (зворотних лапок); 

 let і const – альтернативи var для оголошення змінних: let — змінна із локальною 

видимістю, const — константа, яка доступна лише для читання; 

 Symbol використовується для привласнення ітератора до будь-якого об‘єкту; 

 додані функції-генератори — yield; 

 додано класи, які забезпечують простий і зрозумілий синтаксис для створення і 

наслідування об'єктів; 

 додані проміси. 

Наприклад, Symbol JavaScript — це примітивний тип даних, подібний до числа, рядка 

або булевого значення. Він представляє унікальний «прихований» ідентифікатор, до 

якого не може отримати доступ жоден інший код. Навіть якщо хтось захоче додати 

властивість до об‘єкту, то вони змішаються.  
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Сучасна JavaScript — це універсальна мова програмування, яка гнучко відповідає 

новим потребам та регулярно оновлюється у стандартах  ECMAScript. Зараз найбільш 

використовуються стандарти ES5 та ES6, а браузери починають підтримувати новіші 

стандарти. Розробник програмного забезпечення має зважати на цільові платформи свого 

продукту і використовувати той стандарт, який буде відповідати поставленим вимогам. 

Варто зазначити, що ES6 пропонує чимало нових переваг і можливостей, які роблять 

програмування гнучкішим і зручнішим. 
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