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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Бондаренко О.М.,
к.ф.н, доцент кафедри менеджменту та маркетингу,
Ліщинська А.В.,
магістрант кафедри менеджменту та маркетингу.
Державний університет інтелектуальних технологій та зв’язку
СКЛАД ТА ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Сьогодні більш актуальною стає залежність загального рівня економічної безпеки підприємства
від її інформаційної складової. Як показує практика, кожна цілеспрямована недружня акція,
спрямована проти інтересів господарюючого суб'єкта, стартує зі збору інформації: в тому числі
невеликі розкрадання, в більшості випадків передує вивчення особою з кримінальними задумами
можливості протиправних дій, та безумовно, без відповідного інформаційного забезпечення не
можливі такі деструктивні прояви як виведення активів або рейдерські захоплення.
За збігом обставин питання інформаційної безпеки досить давно входять до числа одних
із перших пріоритетів буквально усіх підприємств телекомунікаційної сфери.
Зсув в гіршу сторону подібних інформаційних ресурсів, таких як конфіденційність, цілісність,
доступність, достовірність та ін., може привести до дуже негативних наслідків: збоїв в
функціонуванні систем управління технологічними процесами та інших критичних систем; до
розголошення відомостей, які становлять комерційну таємницю та інші види таємниць; до
порушення достовірності фінансової документації; до недозволеного загального доступу до
персональних (особистих) даних фізичних осіб та інше. В результаті вищевикладених обставин
можуть стати: розрив (або зсув в гіршу сторону) ділових взаємин з партнерами; зрив переговорів,
втрата прибуткових контрактів; невиконання договірних зобов'язань; відмова від рішень, які стали
неефективними через розголос інформації, і, як наслідок, фінансові втрати, пов'язані зі зниженням цін
або обсягів реалізації а також завдати значної шкоди авторитетові та ділової репутації установи.
Складові економічної безпеки підприємства це сукупність основних напрямів його
економічної безпеки що значно різняться по складу. Виділяють наступні складові економічної
безпеки підприємства:
 Силова;
 Фінансова
 Інформаційна
 Інтелектуальна
 Технологічна
 Кадрова
 Екологічна
 Правова.
Необхідно зазначити що, економічна безпека підприємства, в свою чергу, є складовою частиною
системи безпеки підприємницької діяльності . Компоненти безпеки підприємницької діяльності:
 Пожарна;
 Фізична;
 Психологічна;
 Техногенна;
 Науково-технічна;
 Екологічна;
 Інформаційна.
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Як ми бачимо, згідно даної класифікації, компоненти систем безпеки в більшості
перетинаються, а при детальному аналізу можна дістати висновку, що всі компоненти безпеки
підприємницької діяльності входять до складу системи економічної безпеки підприємства.

Бреус В.В.,
студентка 1 курсу факультету фінансів та обліку.
Науковий керівник: Ромашко О.М.,
к.е.н., доц. кафедри обліку та оподаткування.
Київський національнийй торговельно-економічний університет.
ПЕРЕХІД СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ НА
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Найхарактернішою закономірністю сучасного світу є зростання зовнішньоекономічних
зв’язків країн з різним ступенем розвитку. Господарське зближення націй дедалі більше
впливає на темпи та характер економічного та соціального розвитку, на загальний
економічний та політичний стан. Тому міжнародні економічні відносини є однією з
найважливіших сфер сучасного життя [1].
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (ст.1) визначає
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) як «прийняті Радою з міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання
фінансової звітності» [2]. МСФЗ (IFRS) відрізняються від Національних положень тим, що
в їх основі лежать не чіткі правила, а принципи, відповідно, пріоритетом є економічна сутність
фінансово-господарської операції. Також застосування МСФЗ дозволяє не так жорстко
деталізувати процеси та операції фінансового обліку.
Використання МСФЗ передбачає диференційний підхід щодо вимог із розкриття інформації
залежно від обсягів діяльності суб’єктів господарювання. Ті з них, що згідно із законодавством
зобов’язані оприлюднювати фінансову звітність, повинні обов’язково дотримуватися вимог
МСФЗ, що прописано стандартами. Разом із тим, формування такої фінансової звітності
передбачає зміну методів корпоративного управління. Це означає, що при складанні та розкритті
фінансової звітності слід більше уваги приділяти економічній сутності операцій, а не юридичної
форми. Цей принцип передбачає застосування власних професійних суджень та суб’єктивної
думки бухгалтера під час ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, тобто
МСФЗ мають рекомендаційний характер і аж ніяк не обмежують дії бухгалтера чіткими рамками.
Також одним із шляхів вдосконалення системи державного регулювання у сфері
бухгалтерського обліку є розширення участі професійних організацій бухгалтерів і аудиторів,
вищих навчальних закладів, наукових установ, громадських об'єднань і експертів,
бухгалтерів-практиків у розробці змін, пропозицій та рекомендацій до чинного законодавства,
в тому числі і у сфері застосування міжнародних стандартів.
Однією з важливих проблем на етапі застосування МСФЗ є відсутність необхідного досвіду
серед бухгалтерського персоналу для складання фінансової звітності відповідно до міжнародних
стандартів. На сьогодні проблема зміцнення кадрового потенціалу сфери бухгалтерського
обліку і забезпечення високого рівня спеціалістів компаній, які складають фінансову звітність за
міжнародними стандартами залишається актуальною. Перш за все, для її вирішення необхідно
вищим навчальним закладам при розробці навчальних планів та програм підготовки студентів
та підвищення кваліфікації практикуючих бухгалтерів брати до уваги міжнародні стандарти
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професійної освіти у сфері бухгалтерського обліку і аудиту. По-друге, на рівні професійних
організацій бухгалтерів та аудиторів необхідно створити постійно діючу систему професійної
підготовки і удосконалення знань спеціалістів з бухгалтерського обліку.
Також для вирішення проблеми формування кадрового потенціалу сфери бухгалтерського
обліку необхідно розробити та запровадити єдину національну програму професійної
сертифікації бухгалтерів і забезпечення її визнання на національному та міжнародному рівні [4].
Аналіз попередніх наукових досліджень свідчить, що питанням адаптації системи
бухгалтерського обліку і звітності до МСФЗ через стандартизацію та гармонізації присвячено
багато наукових праць та досліджень вчених. Використання МСФЗ є обов’язковим для суб’єктів
господарювання, що включені до лістингу на ринках ЄС. Це дозволяє створити систему
фінансової звітності, що має глобальний характер і дає можливість ефективно інформувати
акціонерів та інших користувачів звітності та в подальшому доопрацьовувати МСФЗ.
Розробка положення щодо першого застосування міжнародних стандартів фінансової
звітності дозволить суб’єктам господарювання в Україні підготуватися до такого переходу
шляхом регламентації певних процедур добровільних та обов’язкових виключень, а також
внесення істотних змін в облікову політику та статут.
Перехід від національних до міжнародних стандартів обумовлює розробку таких критеріїв:
— визнання активів і зобов’язань відповідно до вимог МСФЗ;
— припинення визнання активів і зобов’язань, що не передбачені МСФЗ;
— класифікації активів і зобов’язань згідно вимог МСФЗ;
— оцінки активів і зобов’язань за доцільною вартістю [3].
Цей процес досить складний і вимагає значних зусиль і витрат ресурсів та часу. Проблеми,
які можуть виникнути у підприємства, пов’язані, перш за все, з недостатньою мотивацією
керівників, а також нестачею висококваліфікованих спеціалістів [5].
Подальший розвиток і застосування МСФЗ підвищить прозорість та ефективність
системи управління суб’єктів господарювання, надасть можливість виходу на зарубіжні ринки
та залучення іноземних інвестицій. Це означає, що зовсім скоро бухгалтерський облік, як
важливе джерело економічної інформації, буде розглядатися не лише як система встановлених
принципів, а стане важливим інструментом корпоративних комунікацій. Підсумовуючи
вищесказане можна зробити висновок, що перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності
відкриває для підприємств України нові можливості для подальшої гармонізації вимог до
звітності узгодженості та ефективного функціонування фінансової інфраструктури.
Література:
1. Гусак М. В. Особливості формування фінансової звітності в країнах ЄС / Features of the
financial reporting in EU countries / Марія Василівна Гусак. – 2018. –
URL:http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/32614/1/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B0
%D0%BA%20%D0%9C.%D0%92.%20%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%BC-21.pdf.
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні(Закон України). No 966-ХІV.
(1999). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
3. Головко Т. В. Методологічні засади застосування міжнародних стандартів фінансової
звітності в Україні / Т. В. Головко – URL: https://core.ac.uk/download/pdf/32616452.pdf.
4. Засадний Б. Сучасний стан застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в
Україні / Б. Засадний // УДК 657. – 2016. URL: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wpcontent/uploads/2016/11/186-22-30.pdf.
5. Касич А. О., Яковенко Я. Ю. (2013). Проблеми впровадження МСФЗ в Україні та
шляхи їх вирішення. Облік і фінанси, 1(59), 22-27. URL: https://www.academia.edu/13071476/
Проблеми_впровадження_МСФЗ_в_Україні_та_шляхи_їх_вирішення
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ І ЇЇ
ЗНАЧЕННЯ У ПРИЙНЯТТІ РАЦІОНАЛЬНИХ ТА
ІРРАЦІОНАЛЬНИХ РІШЕНЬ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ
З часів середньовіччя гроші відіграють значну роль в житті людини. Постійно змінюється їх
форма, та це ніяк не змінює їх значення. Протягом усього життєвого шляху кожен з нас прагне
достатку та у кожного свій рівень достатку, у когось він чітко визначений якоюсь грошовою
сумою, а в когось цей рівень постійно зростає. Та дещо є спільного у кожного з нас. Завжди, щоб
отримати чи навпаки витратити певні кошти ми приймаємо рішення раціональне чи ірраціональне.
Питання ірраціональності та раціональності у прийнятті фінансових рішень є актуальним
на сьогодні. Дану проблематику висвітлюють у своїх працях такі науковці, як: В.М. Горбачук,
А.А. Сирку, С.Б. Сулейманов, Д. Канеман, А. Тверські, Д. Катон, Р. Шиллер та інші.
Доцільно зазначити, що мало хто є обізнаним в умінні керування грошовими потоками.
Багато людей вважають, що вони є фінансово освіченими та в цей час приймають
ірраціональні рішення. Таке ставлення до грошей, зазвичай, призводить до значних втрат.
Відповідно до результатів третього міжнародного дослідження PISA – 2018 з фінансової
грамотності, у якому взяли участь 13 країн/економік ОЕСР та 7 країн-партнерок, і яке
підкреслило низький рівень фінансової культури в цих країнах.
Середне, опитування ОЕСР, 2016р.

4,6

Середнє, сусідні країни, 2016р.

4,4

Україна, 2018р.
знання (із 7)
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3,3
3
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5,4
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поведінка (із 9)

загальний бал (із 21)

Рис. 1 Динаміка порівняння балів з фінансової грамотності ОЕСР, України та
зарубіжних країн
Джерело: побудована автором на основі звіту по Проекту USAID
«Трансформація фінансового сектору» URL: http://www.fst-ua.info/wpcontent/uploads/2019/06/ Financial-Literacy-Survey-Report_June2019_ua.pdf)
Фінансова грамотність потрібна не лише тим, хто володіє значними статками, а й для тих, хто має
обмежений бюджет і невеликий запас фінансової міцності, зазнають фінансових потрясінь [1,с.227].
Як видно з рис.2 більша половина населення України, живуть одним днем, а вже надалі
такі люди звертаються за позиками до фінансових установ, тим самим беручі на себе кредитні
зобов’язання. Хоча насправді, цього можна було уникнути. Необхідно лише планувати свої
витрати, а будь-які неочікувані затрати потрібно оцінювати раціонально.
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Середне, опитування
ОЕСР, 2016р.

44%

24%

Середнє, сусідні країни,
2016р.

17%

Україна, 2018р.

8%
0%

18%

20%

36%

54%

54%

33%
40%

Не живу сьогоднішним
днем
Не вважаю, що краще
витрачати гроші, ніж
заощаджувати
Не погоджуюсь, що гроші
існують,щоб їх витрачати

60%

Рис. 2 Частка людей, які не зосереджені на короткостроковій перспективі
Джерело: побудовано автором на основі звіту по Проекту USAID
«Трансформація фінансового сектору» URL: http://www.fst-ua.info/wpcontent/uploads/2019/06/Financial-Literacy-Survey-Report_June2019_ua.pdf)
Відтак, зауважимо, що рівень фінансової освіченості це показник життя людини, тобто
вміння приймати зважені (раціональні) рішення, економити, інвестувати кошти сприяють
будь-кому досягнути достатку, душевної рівноваги та спокою. Науковцями неодноразово
доведено, що фінансова стабільність та незалежність є гарантом впевненості на майбутнє. Як
відомо, майже всі люди приймають ірраціональні рішення, піддаючись сплеску емоцій,
ейфорії, страху, жадібності і тим самим обмежують свої можливості.
Кожна людина повинна знати, як вміло керувати заробленими коштами, як не не втратити
їх, а ефективно розподілити і зробити так, як правильно спланувати свій бюджет. Нині ключовим
і актуальним завданням є правильний розподіл коштів та їх інвестування або заощадження, щоб
з часом вони приносили прибуток. Велика частина громадян України не розуміє причини по якій
у них виникають фінансові проблеми, адже рівень фінансової грамотності не є високим.
Зазвичай такі люди мають вищу освіту, успішно працюють по своїй професій чи знайшли
своє призначення в іншій сфері, але все життя лишаються фінансово безграмотними по
причині того, що їх навчали бути гарними та успішними учнями, працювати з більшим
ентузіазмом, але звичайних основ фінансової грамотності їх не навчили [2,с.2].
Дійсно, вміння розпоряджатися своїми ресурсами є необхідним вмінням для кожного.
Зауважимо, що має значення в якій сфері діяльності працює людина, її вік, стать чи
фінансовий стан. Необхідно виділити наступні завдання в фінансовій освіті: формування
уявлень про значення грошей, формування звички з планування бюджету, заощадження,
формування вмінь обміркованого інвестування коштів та ін.
Варто зазначити, що шкільною освітньою програмою не передбачено викладання фінансової
грамотності. Хоча саме ця інформація була б у пригоді будь-кому і могла б стати квитком у
майбутнє, безтурботне життя кожної людини. Формування належного рівня фінансової
грамотності не відбувається і у вищих навчальних закладах,оскільки, дисципліни, які пов’язанні з
ефективним управлінням особистими коштами у навчальних планах відсутні. [3, с. 3].
Необхідно підкреслити, що відсутній відповідний механізм впровадження освіти серед
населення. Саме тому, відбувається велика кількість інновацій в освітній сфері та зовсім не
піднімається питання фінансової освіченості. Оскільки, відсутність вже зазначених знань є
вигідною для фінансових установ, в деякій мірі навіть для державної влади. Загальновідомо,
що неосвіченими керувати набагато легше. Від обізнаності громадян залежить не лише життя
окремих особистостей, а й держави в цілому. Відповідно до показників фінансового
добробуту держав за останні роки Україна знаходиться на останньому місці. В першу чергу,
це пов’язано із неосвіченим населенням. Існує безліч способів навчання та чомусь питання
фінансової грамотності нині не набуло широкої популярності.
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Досить часто люди опиняються за межею бідності саме через відсутність відповідних
знань. Вони піддаються своїм бажанням не розставляючи необхідних пріоритетів між
бажаннями, необхідністю та можливостями. В цьому випадку вони починають мислити
ірраціонально. Як відомо відсутність зважених рішень провокує наслідки у вигляді
фінансових втрат, в результаті чого відбуваються фінансові втрати і збільшення боргів.
Умови породжують причини, а причини наслідки. Саме тому необхідно зазначити
наступні умови, що є причинами необізнаності у фінансовій сфері і як наслідок відбувається
прийняття ірраціональних рішень.
До таких умов відносимо:
‒ відсутність викладання основ фінансової грамотності за загальним правилом;
‒ неналежне забезпечення користувачів фінансових послуг фінансовою інформацією, що
не дає можливості приймати обмірковані фінансові рішення порівнюючи дохідність та ризик
при інвестуванні;
‒ відсутність доступної фінансової допомоги;
‒ низька зацікавленість населення у отриманні фінансових знань та нерозуміння їх потреби
у реальному житті.
В Україні фактично відсутня мотивація отримувати фінансові знання [3, с. 5].
Узагальнюючи вищесказане, зауважимо, що більшість людей має обмежений кругозір. Це
спровоковано відсутністю інформації, знань про їх можливості, адже, не існує у широкому
доступі точних вказівок як можна заробити, примножити чи навпаки не втратити власні кошти.
Саме тому населення вдається до більш легкого і зрозумілого методу, а саме тяжкої праці.
Таким чином, підсумовуючи вищесказане зауважимо, що отримати основи фінансової
освіти повинні всі верстви населення. Ключовим моментом є те, що цю освіту необхідно
починати популяризувати з дитячого віку, продовжувати в школах та закладах вищої освіти.
Разом з тим широко висвітлювати в засобах масової інформації шляхом висвітлення
експертних думок тощо. Це дасть можливість якісно керувати особистими коштами та
приймати зважені рішення на перспективу.
ЛІТЕРАТУРА:
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«Житомирська політехніка». 2021. С. 227.
2. Радзішевська Д. В. Підвищення фінансової грамотності населення України як один із
пріоритетів державної політики на сучасному етапі. 2014. С. 1–10.
3. Кізима Т. О. Фінансова грамотність населення: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії.
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БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ СПОСОБІВ
ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТІЖНИХ ОПЕРАЦІЙ
Господарська діяльність будь-якого підприємства передбачає безперервний рух грошових
коштів.Очевидно, що в сучасних умовах, зважаючи на загальні тенденції цифровізації, більшість
організацій віддають перевагу безготівковій формі розрахунків та все частіше відмовляються від
готівкових операцій. Згідно ст. 341 ГК України при здійснені безготівкових розрахунків всі платежі
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проводяться через установи банків шляхом перерахування певної суми з рахунку платника на
рахунок одержувача або шляхом заліку взаємних зобов’язань та грошових претензій [1].
Питанням вивчення обліку безготівкових розрахунків займалось багато вчених і,
очевидно, що більшість з них пропонували своє визначення терміну «безготівкових
розрахунків», які в певній мірі відрізняються один від одного. А.Г. Загородній вважає, що
безготівкові розрахунки – це розрахунки, що відбуваються без участі готівки, тобто
проводяться у сфері безготівкового грошового обороту [2]. В той час, А.Б. Борисов при
підготовці економічного словника притримувався думки, що безготівкові розрахунки являють
собою розрахунки, що відбуваються між фізичними та юридичними особами без
використання готівки шляхом перерахування коштів через банк з поточного рахунку платника
на рахунок одержувача [3]. Інші варіанти визначення цього терміну можна зустріти в роботах
Й.С. Завадського,В.Г. Золотогора, Г.О. Партина, А.І. Щетиніна, Е.Ф. Жукова, Р.П. Даніва та інших.
На сьогоднішній день все більше розрахункових операцій здійснюється в безготівковому
вигляді, витісняючи при цьому загальний обсяг готівки в світі. В США, наприклад, обсяг
готівкових коштів не перевищує 2 % від загальної грошової маси в країні. Це в свою чергу,
дозволяє зменшити витрати на підтримку грошової маси, пришвидшити обіг грошових
коштів, збільшити податкові надходження, та зменшити рівень «тінізації» економіки.
Найбільша частка безготівкових платежів в загальній системі розрахунків відзначається в
країнах Північної Європи. Абсолютним лідером серед цих країн є Швеція, де частка
готівкових платежів становить менше 1 %. Всі підприємства, ресторани, магазини,
включаючи дрібну торгівлю, перейшли на безготівкову форму розрахунку. Проїзд в
автобусах, метро, рахунок в кафе та інше можна сплачувати за допомогою переносних
терміналів чи додатків в смартфоні. Багато країн приймають спеціальні закони та розробляють
плани для виведення готівки з обороту та переходу повністю на безготівкові розрахунки [4].
Що стосується України, то стан економіки нашої країни поки не дозволяє повністю
відмовитись від готівкових платежів, проте частка безготівкових розрахунків з кожним роком
збільшується (рис. 1).
За даними Національного банку України відсоток безготівкових розрахунків за останні 10
років збільшився на 48 %, з 8 % в 2011 р. до майже 56 % – в 2020 р. [5]. Очевидно, що і в
подальшому цей показник буде тільки зростати. Оскільки, якщо порівняти дані за перше
півріччя 2021 р. з аналогічним періодом 2020 р., то лише в цей період загальна сума
безготівкових операцій з використанням платіжних карток збільшилась на 415,2 млрд. грн.,
тобто 42 %. Кількість операцій збільшилась з 2360,6 млн. шт. до 3220 млн. шт., що в
відсотковому співвідношенні відповідає зростанню на 36 %. Слід розраховувати, що подібна
тенденція буде спостерігатись і в другому півріччі 2021 р. та загалом за рік.

Рис. 1. Динаміка частки безготівкових операцій в Україні
з використанням платіжних карток
11

Поступово зростає й кількість рахунків відкритих суб’єктами господарської діяльності в
банківських установах. Так, в 2020 р. цей показник становить 5,3 млн. рахунків, в той час як,
наприклад, в 2019 р. він відзначався на рівні 4,7 млн. рахунків. При цьому відсоток рахунків,
відкритих в національній валюті становить 72 % та 75 % відповідно до років.Станом на 2020 р.
в Україні функціонує 73 банки, клієнтами яких є 64 млн. осіб.
Отже, безготівкові платежі є найбільш перспективною формою здійснення розрахункових
грошових операцій, все більше витискаючи розрахунки готівкою. Цьому сприяє розробка
інноваційних систем електронних платежів. Але банківська система України потребує певної
модернізації для пришвидшення цих процесів і досягнення рівня передових країн з високим
рівнем національної економіки.
Література:
1. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. №18.Електронний
ресурс. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
2. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовийсловник. 2-ге видання,
виправлене та доповнене: підручник. Львів: Видавництво «Центр Європи», 2005. 576 с.
3. Борисов А. Б. Великий економічний словник: підручник. М.: Книжковий світ, 2003. 895 с.
4. Пиріг С.О., Ніколаєва А.М., Олександренко І.В. Безготівкові розрахунки: показник
економічного зростання країни. Економічний форум. 2019. №1. С. 151–158.
5. Національний банк України. Електронний ресурс. Режим доступу: https://bank.gov.ua/.

Козак Д.А.,
Здобувач вищої освіти 2 курсу ОС «Магістр»
спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».
Науковий керівник: Петик М.І.,
к.е.н., доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.
Львівський національний університет імені Івана Франка.
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА
ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Розвиток Е-урядування та цифровізація населення зумовлюють впровадження
електронних сервісів адміністрування податку на додану вартість (як головного
бюджетоутворюючого податку), що покликані забезпечити прозорість та зручність надання
послуг податковими органами. Реформування та діджиталізація податкової системи впливає
на зміни процесу нарахування, сплати, обліку та формування податкової звітності за ПДВ.
Дослідженням проблематики адміністрування податку на додану вартість, зокрема, з
використанням цифрових технологій, займалися як вітчизняні, так і закордонні науковці,
зокрема: А. І. Крисоватий, Н. О. Крихівська, Н. Г. Синютка, А. М. Соколовська, М. Беллон,
П. Елпін, М. Кін, А. Шах та інші. Метою дослідження виступає вивчення теоретичних
засад і практичних аспектів цифрового адміністрування ПДВ в Україні.
Важливим фактором у вдосконаленні вітчизняної системи оподаткування стало
запровадження системи електронного адміністрування ПДВ (СЕА ПДВ), яка передбачає
сукупність організаційних та технічних засобів, що спрямовані на забезпечення обліку
адміністрування ПДВ в Україні в електронному вигляді. Головною метою впровадження СЕА
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ПДВ є запобігання зловживань незаконного отримання відшкодування ПДВ з бюджету.
Система передбачає новий механізм виписки податкових накладних, які дають право на
податковий кредит. Із запровадженням системи усі податкові накладні виписуються лише в
електронному вигляді та реєструються в Єдиному реєстрі податкових накладних, незалежно
від суми ПДВ [2]. СЕА ПДВ, організована на центральному рівні ДПС, забезпечує
автоматичний облік ПДВ у розрізі платників податку: сум податку, що містяться у виданих та
отриманих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, та розрахунках коригування до
них; сум податку, сплачених платниками при ввезенні товарів на митну територію України;
сум поповнення та залишку коштів на рахунках у системі електронного адміністрування ПДВ;
суми податку, на яку платники мають право зареєструвати податкові накладні в ЄРПН.
Першим законодавчим актом, який мав повноцінно ввести механізм електронного
адміністрування ПДВ у 2014 році, був Закон України від 31 липня 2014 р. № 1621-VI «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України». Пілотний проект
СЕА ПДВ стартував в Україні поетапно: з 2014 року для окремих груп платників податку, з 1 січня
до 1 липня 2015 р. – у тестовому режимі; з 1 липня 2015 р. – для великих платників, з 1 січня 2016 р –
на постійній основі для усіх підприємств та приватних підприємців [7].
У 2017 році для зупинки ризикових податкових накладних була запроваджена СМ КОР –
система моніторингу відповідності податкових накладних/ розрахунків коригування критеріям
оцінки ступеня ризиків. Цей механізм дозволяє автоматично аналізувати податкову накладну на
наявність ризиків для підвищення ефективності боротьби з ухиленням від оподаткування [6]. СМ
КОР дає змогу зупинити випадки безпідставної реєстрації податкової накладної / розрахунку
коригування, у разі коли постачальник фактично не здійснює господарську операцію, а реєструє
накладну виключно з метою надання покупцю необґрунтованої податкової вигоди у вигляді
неправомірно сформованого податкового кредиту з ПДВ.
Наслідком запровадження цифровізаційних рішень щодо адміністрування ПДВ стало
скорочення проявів податкового шахрайства із використанням фіктивних накладних, що
суттєво збільшило обсяг податкових зобов’язань бізнесу із ПДВ [5]. Водночас, СЕА ПДВ
накладає цілий ряд обмежень для платників податків: супровід баз даних, збереження
інформації, переведення усієї документації з ПДВ у цифровий формат, ризик отримати
блокування податкової накладної, а, отже, втратити контрагента. З іншого боку, втрата
приватності бізнес-структурами гарантує прозоре ведення діяльності.
Фіскальна ефективність ПДВ в середньому становить 37 % доходів Державного бюджету
2020 року. Це підтверджує вагому роль ПДВ у формуванні доходів держави [1]. Основним
показником результативності СЕА ПДВ є кількість зареєстрованих платників ПДВ та
кількість зареєстрованих у ЄРПН податкових накладних. Станом на 1 січня 2021 року в СЕА
налічується 245,03 тисяч платників ПДВ в порівнянні з 203,1 тис. у 2015 році, які здійснили
реєстрацію податкових накладних в ЄРПН. Упродовж 2015 – 2020 років ними емітовано і
зареєстровано 1 463,1 млн ЕПН на суму ПДВ 9 434,4 млрд грн (з яких 48,5 млн накладних
містять суму ПДВ понад 10 тис грн) [4].
Абсолютні обсяги сплаченого до бюджету ПДВ в Україні зростають з року в рік – з 126
млрд грн у 2011 р. до 400 млрд грн у 2020 р. Показово, що фіскальна ефективність ПДВ, як
важливого податкового інструменту, перебуває в діапазоні 2,5 – 3,5 % ВВП [1]. Негативним
явищем залишається те, що 70 – 90 % від загальної суми річних надходжень ПДВ складає саме
«імпортний» ПДВ.
Важливо зазначити, що діджиталізація адміністрування ПДВ сприяла якісному і
своєчасному відшкодуванню податку експортерам: зросла кількість саме дрібних експортерів
і, водночас, одержувачів сум бюджетного відшкодування [2]. До запуску автоматичного
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відшкодування у 2017 р. такі платники не претендували на експортне відшкодування сум
ПДВ, хоча формально та фактично мали право на нього. Але корупційні чинники, незаконні
нормативні вимоги ДПС не залишали дрібним експортерам шансів.
Одним з негативних чинників, який спричиняє зниження обсягів надходження ПДВ до
бюджету і застосування суб’єктами господарювання податкових зловживань, зокрема, через
використання Електронного кабінету платника податків, є система податкових пільг.
Значущим негативним аспектом залишається те, що впровадження електронного
адміністрування ПДВ не нівелювало використання суб’єктами господарювання незаконних
податкових схем, серед яких: розкрадання податку на додану вартість (незаконне
відшкодування з бюджету під час експорту; фіктивне підприємництво, «карусельні» схеми,
«податкові ями», «скрутки»).
Тому, з метою вдосконалення адміністрування ПДВ в майбутньому, органам ДПС варто
співпрацювати з іншими урядовими структурами для створення та впровадження нових
цифрових сервісів для платників ПДВ.
Серед платників податків найбільш поширеним у використанні сервісом є Електронний
кабінет. В частині адміністрування ПДВ функціонують електронні сервіси ДПС, серед яких:
– сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера». Сервіс дає можливість перевіряти у
відкритих для загального користування податкових джерелах інформацію відносно будьякого платника податків, необхідну для укладання господарських відносин з потенційними
бізнес - партнерами, та попереджати встановлення ділових відносин з нечесними суб’єктами.
– сервіси «Реєстр платників ПДВ» та «Анульовані свідоцтва платників ПДВ» допоможуть
дізнатися про те, чи є дійсним свідоцтво ПДВ контрагента, дату початку дії свідоцтва,
інформацію про анулювання реєстрації платника ПДВ [2].
ДПС співпрацює з Міністерством цифрової трансформації на постійній основі для
інтеграції все більшої кількості податкових послуг в додаток «Дія». З метою впровадження
електронних послуг у сфері оподаткування, реалізовано проект Міністерства цифрової
трансформації «Дія.Бізнес» [3]. Застосунок передбачає можливість подання заяви та
реєстрації фізичної особи-підприємця протягом 10 хвилин з взяттям її на облік в органах
Державної податкової служби України, з можливістю вибору системи оподаткування
(загальної або спрощеної), реєстрацію платником ПДВ, внесення змін та закриття ФОП.
Незважаючи на значний прорив ДПС у сфері цифрового адміністрування ПДВ, процес
сплати та стягнення податку все ще має низку недоліків, серед яких: недосконалість механізму
адміністрування ПДВ, що дає можливість приховувати чи ухилятися від сплати податку;
мінімізація сплати ПДВ, що пов’язана зі штучним формуванням податкового кредиту;
збереження широкого переліку пільг з ПДВ; проблема бюджетного відшкодування ПДВ через
створення різноманітних корупційних схем у частині виведення коштів. Неефективною
залишається боротьба уряду з інструментами ухилення від сплати ПДВ та агресивним
податковим плануванням.
Варто зазначити, що функціонування електронних сервісів адміністрування податків, зокрема
ПДВ, а також постійне впровадження новацій у сфері цифрового оподаткування дає змогу органам
ДПС ефективніше здійснювати контроль за діяльністю суб’єктів господарювання. Кооперація
діяльності ДПС з Мінцифрою дозволила запустити низку зручних послуг у частині
адміністрування податку на додану вартість. Урядовими структурами та ДПС створені комфортні
умови для платників у процесі отримання консультацій та сплати ПДВ, створені умови для
беззаперечного бюджетного відшкодування у разі прозорості дій платника. Важливим
залишається питання впровадження новацій у сфері контролю за сплатою ПДВ, так як,
використання бізнес-структурами низки незаконних схем зумовлює значні втрати бюджету.
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PRIORITIES FOR BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE IN THE
CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC
Quarantine and coronavirus have caused a major upheaval in the economy, forcing entire
businesses to adapt to new, more complex realities. Someone was forced to close the case for three
months of "lockdown", and for someone quarantine gave new opportunities. The inability to do
business offline has prompted entrepreneurs to look for a variety of ways to sell their products online.
It saved many. Especially those who managed to prepare in advance. Quarantine has forced some
businesses to rethink their philosophy and go beyond just making money.
Over the last year, the financial situation of about 45% of Ukrainian enterprises has deteriorated due
to the coronavirus pandemic. Representatives of small businesses suffered the most from quarantine.
Quarantine has paralyzed business activity in all parts of the world. For Ukrainian entrepreneurs, this test
has complicated the already difficult economic situation. A socio-economic assessment of the impact of
COVID-19 on businesses and households, led by UNDP and in collaboration with UN Women and the
Food and Agriculture Organization of the United Nations, found that 84% of households had reduced
incomes and 43% had at least one family member. lost his job.
In a crisis of economic development, it is the state's assistance to small businesses that can lead
to an improvement in the economic situation both in the regions and in the country as a whole. Today,
it is with small and medium-sized enterprises that the state hopes for rapid positive structural changes
in the economy, overcoming the economic crisis and creating conditions for economic growth [1].
The crisis prompted the management of companies to make difficult decisions to optimize
existing business models, find ways to reduce costs, and develop new business areas. Thus, the
COVID-19 pandemic has allowed companies to lay the foundation for future development and
penetration of new markets after the end of the epidemic.
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At the same time, the least changes were observed in industrial companies, which, for objective
reasons, cannot transfer all business processes to the online space. On the other hand, companies
engaged in retail sales, pharmaceuticals, and consumer goods looked more dynamic. At the same
time, the presence of the latter group of companies on this list is surprising, since the main structures
of the activities of such organizations are physical production that cannot be transferred to the online
space. However, the survey results indicate that FMCG companies, unlike traditional industrial
enterprises, have been able to successfully move all other business processes online [2].
Most of the representatives of the top management of Ukrainian companies who took part in the
survey are inclined to preserve the scheme of remote work for some employees, whose duties are not
directly related to their permanent stay in the office / point of sale / production, etc. In addition,
companies will try to further focus on the development of online business, including primarily sales.
And this applies not only to companies from the B2C sector, but also to B2B companies equally.
COVID-19 did not leave out the private life of Ukrainian citizens or the business community.
Like the world at large, Ukraine is learning to live in the new realities of pandemic and flexible
quarantine. And if we study the impact of coronavirus on society systematically, starting in January
2020, the impact of the situation on business needs research and awareness.
Література:
1. Comprehensive assessment confirms devastating impact of COVID-19 in Ukraine
[Електронний ресурс] // UNDP. – 2020. – Режим доступу до ресурсу:
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/presscenter/pressreleases/2020/assessmentconfirms-devastating-impact-of-COVID-19-in-Ukraine.html.
2. Гейко Т. Ю. Пріоритети розвитку підприємництва в Україні в умовах пандемії COVID-19
та в посткарантинний період [Електронний ресурс] / Т. Ю. Гейко // Вісник соціально-економічних
досліджень. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: http://journals.uran.ua/vsed_oneu/article/view/219796.

Орлов В.М.,
професор, д.е.н.
завідувач кафедри економки та цифрового бізнесу
Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку,
Деде Н.С.
магістрант кафедри економіки та цифрового бізнесу
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
«ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА»
Сучасна економіка є постіндустріальної, при цьому її часто називають новою,
інноваційної, економікою знань, компетенцій, мережевої взаємодії. Необхідно відзначити, що
цей перелік дефініцій з одного боку несе різний зміст, а з іншого - характеризує один і той же
період господарської діяльності. Основні відмінні риси постіндустріальної економіки [1-6]:
- формування мережевого способу координації економічних зв'язків реалізується за
рахунок створення кластерно-мережних систем з горизонтальними зв'язками і механізмами
просторової інтеграції та взаємодії;
- розвиток видів діяльності переноситься на послуги: освіту, сферу туризму і рекреації,
охорону здоров'я, фінанси та ін .;
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- переважною формою знань є неявні знання;
- переважаючі інновації в економіці - відкриті;
- основними ресурсами дедалі частіше стають інформація та людський капітал;
- окрім традиційних галузей (промисловість, транспорт і інші, відбувається зростання
інвестицій в креативні галузі.
Останнім часом і в економічної теорії, і в практичній діяльності ряду країн з'явилося поняття
цифрової економіки. Початок XXI століття ознаменувався розвитком цифрових технологій на
основі інформаційної революції та процесів глобалізації економіки. Інформація, як для
суспільства в цілому так і в процесах господарювання стала основним ресурсом. В руках
людини вона перетворюється в знання, а соціально-економічні відносини все більше
переносяться в мережевий простір. Ключовим фактором цифрової трансформації в діяльності
суб'єктів ринку є розвиток цифрової культури. Сьогодні, ми все частіше стикаємося з такими
поняттями як: «криптовалюта», «віртуальна валюта», «цифрові гроші», «біткойни», «електронні
гаманці», «альтернативні« гроші »,« блокчейн» та інші.. Кілька років тому даними термінами
користувалось вузьке коло людей, такі як математики, програмісти, вузькі фахівці банків та
фінансових установ. Останні статистичні данні свідчать про те, що про криптовалюту міркують
керівники центральних банків, політичні діячі, міжнародні фінансові організації. Усі
перераховані вище терміни характеризують світові нововведення, які поступово захоплюють
фінансовий світ ХХІ століття. Люди, які створюють та користуються криптовалютою розуміють
під цим терміном наступне - це новий вид грошей, який обертається паралельно з традиційними
грошима, але конкретно від них відрізняється. Перераховані вище чинники і особливості
економічної діяльності зумовлюють актуальність теми дослідження.
Вважається, що канадський підприємець, консультант та виконавчий директор компанії
Tapscott Group Дон Тепскотт, є «батьком цифрової економіки». Його книга «Цифрова
економіка», стала першою книгою, яка описує систему віртуальної господарської системи.
Цифрову економіку можна розглядати з різних точок зору.
На наш погляд цифрова економіка - це:
- тип економіки, що характеризується активним впровадженням і та практичним
використанням цифрових технологій збору, зберігання, обробки, перетворення і передачі
інформації в усіх сферах людської діяльності;
- система соціально-економічних і організаційно-технічних відносин, заснованих на
використанні цифрових інформаційно-телекомунікаційних технологій;
- це складна організаційно-технічна система в вигляді сукупності різних елементів
(технічних, інфраструктурних, організаційних, програмних, нормативних, законодавчих та
ін.), з розподіленими взаємодією та взаємним використанням економічними агентами для
обміну знаннями в умовах перманентного розвитку.
Ключовим у визначенні цифрової системи є обмін знаннями, технологіями, що
дозволяють це зробити, і люди, здатні брати участь в цьому обміні та керувати ним.
Література:
1. Щодо першочергових заходів з активізації інноваційної діяльності в Україні. Аналітична
записка. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/654/
2. ЗУ «Про Національну програму інформатизації». [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр
3. Офіційні документи Кабінету міністрів України та додаткові матеріали,
підготовлені до парламентських слухань. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://kno.rada.gov.ua/komosviti/doccatalog/document?id=48724
17

4. Постанова КМУ «Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної
системи» від 17 червня 2009 р. № 680-р. . [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-%D1%80
5. Вильхивская О. В. Электронный бизнес – инструмент управления развитием
предприятий машиностроительной отрасли / О.В. Вильхивская // Перша міжнар. наук.практ. конф. «Проблеми й перспективи розвитку ІТ-індустрії» (Харків, 18-19 листопада
2019 р.). – Харків.: Вид. ХНЕУ, 2019 р. – С.54–56.
6. Основные понятия и модели електронного бизнеса. [Электронный ресурс]: Режим
доступа: http://elearn.oknemuan.ru/?p=2&id=51

Сапожнік І.В.,
студентка 6 курсу
факультету обліку та податкового менеджменту
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
РОЗРАХУНКИ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ В БЮДЖЕТНИХ
УСТАНОВАХ: ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
В умовах перехідної економіки особливого значення набуває соціальний захист та
державне регулювання доходів населення, і в першу чергу заробітної плати. Оскільки оплата
праці є найвагомішою складовою всіх видатків бюджетних установ, тому бухгалтерський
облік цієї ділянки має забезпечити відображення всіх операцій, пов’язаних з виконанням
кошторису і узагальнення даних обліку та звітності. Відповідальне, повне та достовірне
відображення господарських операцій з оплати праці дасть змогу керівнику бюджетної
установи прийняти правильне управлінське рішення, проаналізувати роботу установи та
персоналу, виявити незаконні витрати.
В своїх роботах питання обліку заробітної плати вивчалося такими відомим науковцями як
Атамас П.Й., Бутинець Ф.Ф., Білуха М.Т., Загородній А.Г., Кулаковська Л.П., Іванечко Ю.М.,
Ільїна С.Б., Мельник Т.Г., Матюшко П.М., Новиков І.Т., Олійчук М.Ф., Сизикова Т.В. та ін.
Метою даної роботи є окреслення головних проблем в частині оплати праці в бюджетних
установах та пошук шляхів їх вирішення.
Відповідно до ст.1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата – це винагорода,
обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або
уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної
плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей
працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства [1].
В цілому виплати працівникам бюджетної сфери можна розподілити на три групи:
1) поточні виплати, які включають заробітну плату за окладами та тарифами, інші нарахування
з оплати праці; виплати за невідпрацьований час (відпустки та інший оплачуваний
невідпрацьований час); премії та інші заохочувальні виплати, що підлягають сплаті протягом
дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому працівники виконують відповідну роботу;
2) виплати при звільненні, що передбачають виконання зобов’язань, які визнаються у разі,
якщо суб’єкт державного сектору має невідмовне зобов’язання звільнити працівника або
кількох працівників до досягнення ними пенсійного віку або надавати виплати при звільненні
згідно із законодавством, контрактом чи іншою угодою;
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3) інші виплати працівникам, зокрема матеріальна допомога, визнаються зобов’язанням у
звітному періоді, якщо робота, виконана працівниками у цьому періоді, дає їм право на
отримання таких виплат [2].
До головних недоліків оплати праці в бюджетних установах можна віднести: низькі
оклади, незначну міжпосадову диференціацію заробітної плати та несправедливу оцінку праці
провідних спеціалістів.
Також варто зазначити про значне відставання рівня заробітної плати працівників
бюджетних установ від рівня заробітної плати працівників приватного сектору економіки, що
створює дефіцит працівників у медичній та науковій та інших сферах.
Перш за все необхідно визначити напрями впливу держави на заробітну плату, враховуючи,
що оплата праці регулюється державою прямими та непрямими методами. Державою
регулюються засоби, що спрямовані на заробітну плату, на підприємствах-монополістах, і я
вважаю, що від цього варто відмовитися, так як такі підприємства більше підходять для
регулювання ціни на продукції та контролю над дотриманням антимонопольного законодавства.
Деградація бюджетного сектора економіки зумовлена тим, що останніми роками держава
майже повністю відмовилася регулювати заробітну плату у цьому секторі. На мою думку,
державне регулювання оплати праці має визначити доцільне податкове навантаження зарплати
працівників і прибутків підприємств для того, щоб забезпечити купівельну спроможність
населення так як чинна шкала ставок оподаткування не є прогресивною і обґрунтованою так як
вона, по-перше, може призводити до надмірної диференціації зарплат, та по-друге, стягується з
сум, що не завжди перевищують навіть фізіологічний мінімум проживання. Зважаючи на це є
потреба у вдосконаленні податкової системи і перш за все необхідно переглянути державну
політику у частині оподаткування доходів населення. Необхідно реформувати податкове
навантаження таким чином, щоб стримувати надмірно високі доходи і водночас не
послаблювати мотивацію працювати. Також, на мою думку, не було б зайвим переглянути
неоподаткований мінімум зарплати, так як він не може бути менший, ніж реальний прожитковий
мінімум, як того вимагає ст.2 Закону України «Про прожитковий мінімум» [3].
Велику роль відіграє держава у підтриманні і підвищенні купівельної спроможності
зарплати, що забезпечується захистом заробітної плати через індексацію. Проте, при
підвищенні інфляції в Україні не відбувається корекція зарплати через індексацію, що має
негативний вплив на платоспроможний попит і в свою чергу знижує обсяги виробництва.
Тому індексація може бути інструментом гальмування інфляції і варто віднести її на
локальний рівень, щоб підприємства самі корегували суму індексації.
Однією з кричущих проблем організації оплати праці є низька автоматизація цієї ділянки
обліку. В зв’язку з постійними змінами в законодавчій базі щодо бухгалтерського обліку,
спеціалісти не завжди встигають оновити версії їхнього програмного продукту, і в результаті –
майже все робиться вручну в стандартних додатках Microsoft Office: Excel та Word, що
вимагає більшої затрати не тільки часу, а й людського ресурсу.
Для вирішення цієї проблеми необхідно дослідити як проводиться автоматизація обліку
бюджетних установ у провідних країнах світу, які програмні продукти використовуються та
спробувати їх застосувати на практиці в Україні. Іншим варіантом може бути введення єдиної
програми на законодавчому рівні, так як за останні роки було представлено багато достойних
варіантів від українських розробників. На мою думку, таким єдиним програмним продуктом може
бути IS Pro або Master:Бухгалтерія, оскільки передбачені спеціальні модулі для бюджетних установ.
Отже, зважаючи на все вищенаведене, вважаю за необхідне переглянути політику
регулювання оплати праці в частині посилення контролюючих функцій держави за процесом
формування та розподілу витрат від національного до локального рівнів економіки, що
зумовлює необхідну розробку методології та основ обґрунтованого збільшення витрат на
оплату праці в Україні. А також введення єдиного програмного продукту дозволить більш
якісно та менш затратно полегшити роботу бухгалтерії, що в свою чергу допоможе зменшити
кількість помилок при нарахуванні заробітної плати.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
На сьогодні стан ринку банківських послуг в Україні можна назвати висококонкурентним.
Найбільш важливими завданнями стають відновлення ефективності діяльності банків, укріплення
конкурентних позицій та відновлення довіри з боку населення до комерційних установ [1].
Формується нова банківська система, складається система відношень «банк – клієнт», що
породжує нові проблеми. Відносини «банк – клієнт» слід розглядати як соціальні відносини,
як комунікативний процес, як систему управління, взаємодії суб'єкта та об'єкта. Сьогодні
ефективність діяльності банку залежить від ступеню задоволеності клієнтів. Всі бізнеспроцеси та банківські процедури повинні бути підпорядковані єдиній меті – задоволенню
потреб клієнта. Тому обрана тема дослідження є безумовно актуальною та своєчасною.
У сучасній літературі багато уваги приділяється теоретичним та практичним аспектам
щодо підвищення ефективності діяльності комерційних банків України, проте питання
покращення їх привабливості та клієнтоорієнтовності залишаються недостатньо розкритими.
Це й підтверджує актуальність обраної теми.
Українським комерційним банкам стратегічно необхідний клієнтоорієнтований підхід, в
основу якої покладена технологія повного задоволення потреб клієнтів, направлена на суттєве
підвищення ефективності роботи зростання конкурентних переваг банків. Адаптуючи цей
інноваційний клієнтоорієнтований підхід, банк збільшує кількість своїх лояльних клієнтів [2].
Метою дослідження є визначення практичних рекомендацій щодо формування
сучасного клієнтоорієнтованого комерційного банку.
До характерних особливостей клієнтоорієнтованого підходу належить глибоке розуміння
своїх клієнтів; орієнтація на їх утримання; індивідуальні комунікації з клієнтами;
співробітництво, засноване на відносинах, а не на продукті; управління клієнтським досвідом.
Правильне застосування клієнтоорієнтованого підходу є сприяє збільшенню прибутків та
запорукою довгострокового процвітання підприємства.
Реалізація клієнтоорієнтованого підходу можлива за умови розробки ефективної
клієнтоорієнтованої стратегії, яка є сукупністю перспективних цілей і найбільш ефективних
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методів їх досягнення, що дозволяють отримувати конкурентні переваги за рахунок створення
персоналізованих продуктових пропозицій.
Клієнтоорієнтована стратегія комерційного банку вимагає від керівництва здійснення
заходів щодо:
- навчання та мотивації персоналу;
- формуванню й оновленню клієнтської бази та вивченню потреб кожного сегменту клієнтів;
- проведення робіт щодо покращення банківського продукту/послуги і дослідження
рівня задоволеності клієнтів цим продуктом/послугою та обслуговуванням.
Впровадження наведених заходів даст можливість підвищити конкурентоспроможність
банківського продукту/послуги, а також сприятиме налагодженню спілкування з клієнтами
і здобуттю постійних покупців.
У ході проведеного дослідження визначені практичні рекомендації щодо формування
сучасного клієнтоорієнтованого комерційного банку, які представлені на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Практичні рекомендації щодо формування сучасного
клієнтоорієнтованого комерційного банку
Література:
1. Лютий І.О. Банківський маркетинг: підручник / І.О. Лютий, О.О. Солодка – К.: ЦУЛ,
2009. – 776 с.
2. Рябоконь Н.П. До питання формування клієнтоорієнтованості як ключової компетенції
компанії / Н.П. Рябоконь // Ефективна економіка. – 2015. – № 11. [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_11_50
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ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА МОНГОЛІВ НА ЗЕМЛЯЇ КИТАЮ:
ПРИЧИНИ ФІНАНСОВИХ НЕГАРАЗДІВ
Незважаючи на довгий і стійкий опір, вперше в своїй історії весь Китай опинився під владою
іноземних завойовників. Більш того, він увійшов до складу гігантської Монгольської імперії, яка
охопила суміжні з Китаєм території і простягалася аж до Передньої Азії і придніпровських степів.
Претендуючи на універсальний і навіть вселенський характер своєї держави, монгольські
правителі дали їй китайську назву Юань, яка означала «початкове творіння світу». Покінчивши
зі своїм кочовим минулим, монголи перенесли свою столицю з Каракоруму в Пекін.
У зв'язку з усвідомленим курсом на поділ підданих на різні верстви будувалася і соціальноекономічна політика держави, і перш за все в аграрній галузі. В умовах дезорганізації
економіки країни монгольські правителі зробили поворот до впорядкування управління
підвладними територіями. Замість безсистемних хижацьких поборів вони перейшли до
фіксування оподаткування: було створено податкове управління в провінціях, проводилися
перепису населення.
«Було наказано монгольському народові сплачувати до ханської казни одну кобилицю зі
ста наявних коней, одну корову із ста наявних голів великої рогатої худоби, одного барана зі
ста наявних вівець, і це було впроваджено законом на віки вічні. Тільки тепер були
впроваджені зернові склади та поштові станції на шляхах імперії. Китайському населенню
Хебею було наказано віддавати податки з подвірного розрахунку, і для розпоряджання цим
послали Єлюй Чуцая, а людям Сіюю наказали віддавати податки з подушного розрахунку, і
для розпоряджання цим послали Махемоді Хуаласімі»1
На півдні Юаньской імперії більшість земель залишилося у китайських власників з правом
купівлі-продажу і передачі у спадок. На Півдні податки були більш важкі, ніж на Півночі.
Важкими поборами обкладалися цехові ремісники. Нерідко їх змушували додатково
віддавати частину товару, безкоштовно працювати на гарнізон. Купці і їх організації також
обкладалися важкої даниною і платили численні мита. Китайським торговцям для
перевезення товару був потрібний спеціальний дозвіл.
Монгольська знать розпоряджалася землями в Північному і Центральному Китаї. Значну
частину фінансових надходжень монгольські правителі отримували з удільних володінь. Нові
господарі роздавали орні поля, угіддя, цілі селища монгольської знаті іноземцям та китайцям,
які надходили до них на службу, буддійським монастирям. Було відновлено інститут
посадових земель, який годував привілейовану частину суспільства з числа освіченої еліти.
Існування "світової монгольської імперії" сприяло розвитку торгівлі, а неосяжний ринок,
звільнений від пильного ока бюрократів-хабарників, створив умови для динамічного
відродження аграрного та ремісничого секторів господарства. Китайський фарфор, шовк,
мідь, залізо масово експортувалися в Індію, Сіам, Малайю, на Яву та Філіппіни, а взамін
закуплялися слонова кістка, тропічна деревина, ліки, самоцвіти, перець, олово тощо.

1

Сун Лянь. Юаньши
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У 1273 Хубілай ввів в обіг банкноти, відомі як чао . Паперові гроші випускалися і
використовувалися в Китаї і до Юань; до 960 року династія Сун, відчуваючи брак міді для
карбування монет, випустила перші банкноти, що перебували в загальному обігу. Проте за
часів Сун паперові гроші використовували поряд з монетами. Юань була першою династією,
що використала паперові гроші як переважаючий засіб обігу. При Юань банкноти
виготовлялися з паперу, отриманого з кори шовковиці.
Монголи запозичили в Сунів ідею зручних паперових грошей, але щодо економічних
законів юаньські володарі мали досить поверхове уявлення і розсудили по-своєму: чим більше
друкувати банкнотів, тим більше їх буде, й тим багатшою стане державна скарбниця.
Внаслідок таких “заходів” за період з 1260 по 1312 р. кількість паперових і шкіряних грошей,
запущених в обіг, збільшилася в 25 разів. Банкноти стали дешевшими, аніж папір, на якому їх
друкували. Все це змусило юаньську владу ретельніше поринути в економіку.
Щоправда, деякі монгольські сановники знову пропонували вирішувати проблему
кардинальніше: через різанину. В 1334 р. таку “ініціативу” виявив навіть голова уряду хан
Баян: він запропонував перебити всіх “ханьців” з прізвищами Чжан, Ван, Лю та Чжао (а це
більша частина тогочасного китайського етносу), але імператор Тогон Темур (Шунь-ді), на
щастя, відхилив цю “пропозицію”.
Однією з внутрішніх причин краху юаньского уряду було загострення суперечностей
усередині правлячої верхівки монгольських завойовників і її загнивання. Монгольський каганат
складався з декількох ханств, отриманих в спадок нащадками Чингісхана, центральне
положення серед них займала юаньского імперія. З тих пір як Хубілай-хан порушив
монгольський звичай скликання курілтая для виборів кагана і призначив відповідно до
китайської феодальної системою своїм спадкоємцем старшого сина від першої дружини,
загострилася боротьба за престолонаслідування всередині верхівки монгольської знаті,
перевороти і смути слідували безперервно , послаблюючи влада юаньского уряду і створюючи
політичну нестабільність.
В результаті тривалих міжусобних воєн монгольський каганат розпався. Шицзи і його
нащадки правили тільки Китаєм. Після Шицзи питання про престолонаслідування
вирішувалося якщо не придворними інтригами, то війнами за захоплення престолу між
представниками знаті, що володіють реальною силою, а прийняття рішення курилтай стало
всього лише формальним актом, що вживаються заради дотримання звичаю. За сорок років,
від смерті імператора Шицзи до воцаріння Шуньді (1294-1333 рр.), Змінилося дев'ять
імператорів, кожні чотири-п'ять років відбувався переворот, а за шість років, з 1328 по 1333 р
змінилося шість імператорів.
Протиріччя серед верхівки монгольської знаті поглиблювалися і загострювалися, що
послаблювало сили пануючого класу; чим слабкіша ставала влада імператорського уряду, тим
більше посилювалася влада на місцях; центр був слабкий, а периферія сильна, 38 Накази не
виконуються; В кінцевому рахунку це створило обстановку, яке сприяє війнам між
представниками військової знаті. Таким чином, представники панівної верхівки вели міжусобну
боротьбу за владу і багатства і самоістреблялісь, в той же час вони загрузли в розпусті і пияцтві.
Юапьскій Шицзи після завоювання імперії Сун, прагнучи опанувати ще більшими
багатствами, неодноразово починав агресивні війни проти сусідніх з Китаєм країн. У 19-му
році Чжіюань (1282 г.) стотисячне військо, послане до Японії, було знешкоджене тайфуном і
повернулося з втратами. Крім того, тричі надсилалися війська в Аннам (1284-1294 рр.), Двічі
в Бірму (1282- 1287 рр.), В Тямпа (Південний В'єтнам) (1282-1284 рр.), На Яву (1292 г.). Тягар
військових витрат росло, виникли труднощі в фінансах, і уряд був змушений призначити на
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високі посади купців, здатних дерти сім шкур з кого завгодно, щоб добути засоби. Довелося
підвищити податки, продавати посади і звання.
Крім величезних військових витрат, були набагато більші пожалування князям і
представникам знаті, щорічні подарунки в певні терміни і особливі додаткові подарунки, що
роздаються на зборах при дворі і на курилтай. Річне дарування вельможі Отджігіннояну
становило 100 динов срібла (дин дорівнює 50 лянам), 598 шматків шовкової тафти, 300
шматків шовкового атласу, різних речей на загальну суму 120 динов паперових грошей,
п'ятсот овечих шкур, 16 динов і 45 Лянова золота.
Особливу дарування в 4-му році Чжунтун (1263 г.) принцесі Губа склало 50 тис. Лянова
срібла. Дарування на зборі при дворі у 2-му році Юаньчжень (1296 г.) були визначені роду
Тайцзу в 1 тис. Лянова золота і 50 тис. Лянова срібла, роду Шицзи - в 500 Лянова золота і 25
тис. Лянова срібла. Хоча курилтай були формальністю, на них на знак подяки за підтримку
князям і знаті лунали подарунки на ще більш величезні суми. Наприклад, в 4-му році Чжіда
(1311 г.) з нагоди воцаріння імператора Женьцзун загальна сума пожалувань склала 39 550
Лянова золота, 1 849 050 ляпів срібла, паперових грошей на суму 203 279 динов і шовкових
тканин 472 434 шматка.
У тому ж році додаткові пожалування соста39 вили в паперових грошах понад 4 млн. динов.
Пожалування були фактично хабарами князям і знаті з метою домогтися їх підтримки, а
джерелом були багатства, створені важкою працею китайців. Крім того, великих витрат
коштувало утримання буддійських ченців. Юаньскіх імператори сповідували буддизм, перед
вступом на престол брали буддійські обітниці, призначали «фаньскіх ченців» (тобто тибетських
ченців) імператорськими або державними наставниками і надавали їм усіляку повагу.
В 4-му році Чжіда витрати уряду за рік в паперових грошах склали 20 млн. динов, дохід
від постійних податків - всього 4 млн. динов, причому в столицю Даду було доставлено
грошей тільки на 2800 тис. Дефіцит перевищив річний дохід більш ніж в сім раз. У той рік до
11-ї місяці (1312 г.) в державному казначействі залишалося тільки 110 тис. динов паперових
грошей. Дефіцит погашався шляхом дострокового продажу купцям ліцензій на отримання
солі на державних солеварнях, підвищення податків і податей, а також шляхом інфляції. У 2му році Чжішунь (1331 г.) скарбниця мала за фінансовий рік збиток в 2400 тис. динов.
У перші роки династії Юань випуск паперових грошей був досить досконалу систему: вони
випускалися в певній кількості, могли негайно обмінюватися на золото, знаходилися в певній
пропорції з цінами на товари, мали ходіння у всьому каганаті та користувалися довірою населення.
Коли ж фінанси імперії виявилися в безвихідному становищі, а уряд витратив все металеве
забезпечення паперових грошей, останні перетворилися на папірці, які не обмінюються на метал.
Крім того, вони випускалися без обмежень, і, чим більше випускалося паперових грошей,
тим більше падала їх вартість, тим вище підскакували ціни на товари. Населенню нічого не
залишалося робити, як обмінювати товар на товар; урядова скарбниця виявилася на межі
краху. Політична ситуація відповідала економічної.
Починаючи з часу імператора Уцзуна (1308- 1311 рр.) При призначенні на посади не
цікавилися можливостями призначаються; досить було здобути прихильність імператора, щоб
стати великим чиновником. Князі і представники знаті могли і стратити, і 40 рекомендувати
на посаду чиновника. Поміщикам і багатіям, які підлягають страти за правопорушення, було
досить знайти доступ до імператорського наставника (дшпі) або державному наставнику
(Гоші) і підкупити їх, щоб отримати особливу прощення від імператора. Згодом посади і
титули стали просто продаватися, хабарі давалися відкрито.
Політика завойовників сприяла розорення слабких господарств та захопленню землі і
селян монастирями і впливовими родинами. В ході підкорення Китаю монголами споконвічне
24

населення опинилося на положенні невільників, чия праця в сільському і домашньому
господарстві, в ремісничих майстерень фактично була рабською. Ненабагато легшою
виявилася і доля орендарів приватних земель - дян'ху і кеху, що страждали від нефіксованих
податків. Вони віддавали більшу частину врожаю господарям землі - монгольським і
китайським чиновникам, і буддійських монастирях.
Китайська політична еліта була відсторонена від керма правління. Так, фінансами відав
узбек Ахмед, воєначальниками служили Наспер Адда і Масаргія. Хоча в порівнянні з
монголами іноземці займали більш низьке положення в соціальній структурі суспільства, вони
так само, як і представники панівного етносу, користувалися особливим заступництвом влади
і мали свої власні суди.
Фінансова політика монгольської влади погіршила становище всіх верств населення. Різко
загострилися відносини і з китайською елітою. З початку XIV століття кількість повстань
зростало. Поява цих повстань і подальше їх придушення посилювалося фінансовими
труднощами уряду. Уряд був змушений прийняти деякі заходи по підвищенню доходів, таких
як продаж посад, підвищення податків, а також скорочення витрат за деякими пунктами.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЛЮДОВІКА XIV
Людовік XIV – є унікальною персоналією в історії Франції, адже за 72 роки свого
правління, 54 з яких володарював одноосібно, він зумів не лише втримати авторитет країни, а
й перевершити досягнення попередників. Саме за часів правління Людовіка XIV французький
абсолютизм прогресував, одночасно досягнувши свого піку.
Особливість абсолютної монархії за Людовіка XIV полягає в його найбільшому
наближенні до ідеалу монарха того часу, адже, на відміну від низки європейських монархій,
владу Людовіка не обмежували Генеральні штати, наприклад, що не скликалися з 1614 року.
В Англії був парламент, в Швеції – аристократія, в Польщі – сейм. Дану владу суверен
використовував якраз-таки з розумом, комбінуючи монархічні та династичні амбіції задля
посилення позицій Франції не лише на території Європи, а й на Сході та в Новому світі. І саме
зовнішня політика Людовіка XIV, направлена на кілька точок подальшої діяльності, відчутно
вплине на міжнародну політичну ситуацію загалом. Основні аспекти, в межах яких і діяв
король – це закріплення власних кордонів , перспективний розвиток колоніального питання
та й в цілому перетворення Франції на політичного гегемона.
Говорячи про прикордонну політику Людовіка XIV як один із основних аспектів його
зовнішньополітичної діяльності, слід згадати, що одним із найнебезпечніших сусідів Франції
була далеко не Іспанія, залишки могутності якої так приваблювали Людовіка на півночі, а саме
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Священна Римська імперія, яка хоч і стала після Вестфальського миру конгломератом із 300
князівств, і імператор не мав реальної влади, але загрозу даний конгломерат все ж в собі ніс,
особливо потужними політичними центрами були Бранденбург, Саксонія, Мекленбург,
Гессен, Брауншвейт, Ганновер, і далеко на сході Баварія та Австрія. На півночі вже не одне
десятиліття докучала Голландія, яка на той час проводила досить успішну колоніальну
політику паралельно нарощуючи військово-морську силу, з якою навіть Англія рахувалася.
Тим паче відносно близьке розташування Парижа було приводом для занепокоєнь, адже той
же північний кордон обороняла лише одна захисна лінія по річці Сомма.
Особливо активним в сфері будування військових споруд був період з 1672 по 1697 роки. В
перші два роки активно розроблявся так званий план «Pre Carre», що першопочатково
передбачав ступеневу систему захисту північно-східного кордону, кінцевою ціллю якого було
охоплення всієї території держави. З’єднання регіональних оборонних систем зі включенням
особливостей ландшафту в один механізм показало свою результативність, наприклад, у війні
1702-1714 років лінією Брабант від Антверпена до Намюра. Повертаючись до північно-східного
кордону, то його захисна спроможність стала найвідомішою в Європі, і полягала, в першу чергу,
в трьох основних оборонних лініях: фортеці Дюнкерк, Бурбур, Кортрейк, Лілль і аж до Денена,
включно з містами Атт, Монс та Шарлеруа; природні перепони у вигляді Арденського лісу і
гористих долин вздовж Меца; порти та інші великі цитаделі, такі як Кале, Амьєн та Абеввіль.
Інший аспект зовнішньої політики Людовіка XIV – це колоніалізм. Амбіції «королясонця» були надзвичайним. В травні 1664 року делегація купецтва Парижа з 9 чоловік прибула
на засідання Королівського Суду до Людовіка XIV та висловила побажання про створення
спеціальної компанії, яка в подальшому стане відома як Французька Ост-Індська компанія. В
«Декларації короля про створення компанії» в 48 статтях були надані надзвичайні
повноваження про ведення дипломатичних зносин з країнами Мадагаскару та Індії, а також
про право проголошення миру чи війни. На відміну від своїх голландських та англійських
конкурентів, дана організація спонсорувалася та підтримувалася напряму державою.
Дана ініціатива позитивно вплинула не лише на торгівлю та зносини з новими для
європейців народами, а й на флот країни, який після прямого королівського втручання з
кількох десятків досяг кількох сотень одиниць. Під королівським стягом були досягнуті значні
успіхи і в утриманні Канадських володінь та захисті їх від «ірокезів», відкриття верхів’я річки
Міссісіпі та в подальшому землі, яку було названо на честь самого Луї (фр. Louis ) - Луїзіани.
Апетити Людовіка XIV поширювалися і на карибський басейн, особливо на Малі Антильські
острови, які своїми чудовими умовами ведення плантаційного господарства приваблювали не
лише Францію. Недаремно одним із положень Рейксвейкського миру 1697 року було
привласнення іспанської західної частини острова Санто-Домінго. Та й сама політика Франції
щодо Іспанії передбачала в перспективі контроль над колишньою Колоніальною імперією з її
землями за океаном, що і було одним з основних приводів війни за іспанську спадщину.
Попередні два аспекти є, по-суті, частинами одного головного логічного прагнення
Людовіка XIV – політичної гегемонії. 32 роки за період 1661-1715 проведені у війнах на
континенті. І переважно з одними і тими ж супротивниками, з одними ж і тими цілями для
всіх воюючих сторін. Франція хотіла приєднати свої «законні території», як от в часи
Деволюційної війни, відновити справедливість за втручання Голландії, і знову ж таки
захистити себе та свої плани в подальшому від ймовірних союзів, як от від Аугсбурзької ліги,
війна з котрою продемонструвала нарощену військову міць Франції, армія якої доходила до
350 тисяч людей. Хоча це не означає, що король підтримував лише агресивний метод
самоствердження: наприклад, у 80-роках було створено спеціальну «палату приєднань», яка
відповідала за анексію певних міст та важливих стратегічних пунктів шляхом невтручання в
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довготривалі військові конфлікти, що допомогло долучити фактично всі території Західної
Європи, де проживало французьке населення.
Задля збереження зручного політичного режиму в сусідів, Людовік XIV, наприклад, дав
прихисток Джеймсу ІІ, і до останнього не визнавав легітимність свого супротивника Вільяма ІІІ.
Або ж коли власний же дипломат в Польщі виразив своє захоплення ідеєю встановлення
абсолютизму, Людовік виразив своє незадоволення у зв’язку з ймовірністю посилення даної
держави та втрати контролю, підтримуючи таким чином лише власний абсолютизький режим
правління. Династична політика, як спосіб становлення домінантного становища Франції
серед низки союзників теж був своєрідною складовою, що проявилося, наприклад, у війні за
іспанську спадщину, яка, на жаль, не виправдала сподівань монарха.
Слід зазначити, що не дивлячись на початок правління Людовіка XIV, яке пройшло, посуті, під знаменням кардинала Мазаріні, король зумів зберегти власну незалежність та
окремішність, досягнувши таким чином ідеального варіанту розвитку абсолютної монархії.
Роблячи чимало на користь держави, він проводив досить активну зовнішню політику, де
війни чергувались з становленням дипломатичних відносин. Але всі його ініціативи та діяння
перш за все були направлені на проведення прикордонної політики задля зміцнення
обороноздатності країни, колоніальної політики задля розширення економічних та військових
можливостей і, звичайно, самої політичної переваги над такими потужними сусідами як
Англія, роздроблена Німеччина та Голландія.
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СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ХВОРИХ НА РАК ПРЯМОЇ КИШКИ ПО
КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ З 2015 РОКУ ПО 2020 РІК
Актуальність: За даними ЄСМО (Європейська спільнота медичної онкології) у країнах
ЄС (Європейського Союзу) рак прямої кишки (РПК) складає 35% усіх випадків
колоректального раку із частотою реєстрації 15 - 25 випадків на 100 000 населення на рік. До
того ж смертність у 4 - 10 випадках на 100 000 населення. В Україні РПК посідає 5-6 місце і
складає 19,7% випадків на 100 000 населення на рік, смертність - 12,1%. За даними
Українського канцер-реєстру, у 32% пацієнтів при первинному зверненні діагностують
занедбані випадки захворювання. У результаті цього протягом року гине 31% хворих на РПК.
Кіровоградській області за останні 6 років (2015-2021 рр.) на обліку перебувало 1171
хворий, з них - 529 жінок та 642 чоловіків. У хворих, що вперше зареєстровані на РПК,
відмічається віддалене метастатичне або місцеве інфільтративне поширення на сусідні органи
й тканини амплітудою від 20 до 50%, що не дозволяє провести хірургічне втручання на
початкових етапах лікування.
Мета: аналіз статистики на рак прямої кишки у чоловіків та жінок по Кіровоградській
області та підвищення ефективності лікування хворих на РПК шляхом вивчення
прогностичних факторів та індивідуалізації лікування.
Матеріали і методи: в основу дослідження покладені результати спостереження 1171
хворого на РПК, які з 2015 року по 2020 рік було взято на облік у відділені проктології
Комунального некомерційного підприємства обласного клінічного онкологічного центру
Кіровоградської обласної ради та проведено специфічне лікування. Дослідженню та аналізу
підлягають такі прогностичні чинники як: локалізація пухлини, стать пацієнтів, вік хворих на
момент встановлення діагнозу та стадійність захворювання.
Результати: У результаті проведеного дослідження було встановлено, що з кожним роком
тенденція до РПК стає вищою, хворі з РПК ІІІ – ІV стадії мають менші шанси на одужання,
але при вчасному зверненні до лікаря та правильному діагностуванні відсоток явища
загального виживання (ЗВ) зростає, вік та стать пацієнтів не впливає на розвиток
захворювання. При визначенні впливу ступеня диференціації пухлини G встановлено, що
кращі показники ЗВ мали хворі на РПК ІІІ стадії з помірним ступенем диференціації G2.
Висновки: основною локалізацією РПК як у чоловіків, так і у жінок є дистальні відділи
прямої кишки, вік пацієнтів із злоякісними новоутвореннями прямої кишки у середньому
складає: 50 – 65 років - у чоловіків та 45 – 60 років - у жінок.
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Харківської медичної академії післядипломної освіти
ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНІ ПОРУШЕННЯ ПСИХІЧНОГО СТАНУ
ПАЦІЄНТІВ З ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНИМ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ
ЛЕГЕНЬ
Актуальність.
Від туберкульозу щороку вмирають біля 1 мільйону людей [1]. При наявності широкого вибору
протитуберкульозних препаратів, фінансування терапії за рахунок державних закупок та
глобальних фондів викорінити туберкульоз залишається недостатнім [2]. Як відомо даною
патологією частіше хворіють люди з низьким соціально-економічним статусом [3]. У соціумі їх
часто піддають цькуванню, чим створюють сприятливий фон для формування тривожнодепресивних розладів, а це у свою чергу сповільнює ефективність терапії та створює ризик для
рецидиву інфекції [4].
Мета.
Вивчення тривожно-депресивних розладів хворих з вперше діагностованим туберкульозом
легень (ВДТБ), їх асоціація з соціально-економічним станом та тривалістю терапії.
Матеріали і методи.
Вивчено 61 клінічний випадок з ВДТБ. Всі пацієнти працездатного віку, від 20 до 45 років
(середній вік - 38±7,16) без супутньої патології. Проводилось комплексне обстеження
лабораторних та рентгенологічних показників на початку, та в кінці інтенсивної фази (ІФ)
лікування, відповідно до наказу МОЗ України від 25.02.2020 № 530 «Про затвердження
стандартів охорони здоров’я при туберкульозі». Всі пацієнти проходили анкетування на
початку терапії за шкалою тривоги Спілбегера-Ханіна (State-Trait Anxiety Inventory, STAI) та
за шкалою депресії Бека (Beck's Depression Inventory, BDI).
Результати.
За допомогою опитування було виявлено 72,13% (n=44) хворих з помірним ступенем
ситуативної тривожності (ПССТ), 27,87% (n=17) хворих з низьким ступенем ситуативної
тривожності (НССТ), 36,07% (n=22) хворих з помірним ступенем особистої тривожності
(ПСОТ), 63,93% (n=39) хворих з низьким ступенем особистої тривожності (НСОТ), 9,84%
(n=6) хворих з помірною депресією (ПД) та 37,7% (n=23) хворих з легкою депресією (ЛД).
Відсоток безробіття серед анкетованих пацієнтів становив 29,54% (n=13) у хворих з ПССТ,
94,12% (n=16) у хворих з НССТ, 9,01% (n=2) у хворих з ПСОТ, 69,23% (n=27) у хворих з НСОТ,
16,66% (n=1) у хворих з ПД, 17,39 (n=4) у хворих з ЛД та 75% (n=24) у хворих без депресії (БД).
Зниження індексу маси тіла (ІМТ) виявлено у всіх пацієнтів з ПД, у той час як у інших ці
показники складали 43,18% (n=19) у хворих з ПССТ, 11,76% (n=2) у хворих з НССТ, 63,63%
(n=14) у хворих з ПСОТ, 15,38% (n=6) у хворих з НСОТ, 43,48 (n=10) у хворих з ЛД та 12,5%
(n=4) у хворих без депресії (БД).
Пролонгація лікування до 90 доз ІФ була здійснена у всіх хворих з ПД, у жодного пацієнта
з НССТ, у 36,36% (n=16) пацієнтів з ПССТ, у 54,54% (n=12) пацієнтів з ПСОТ, у 12,82% (n=5)
пацієнтів з НСОТ, у 34,78 (n=8) пацієнтів з ЛД та у 9,37% (n=3) пацієнтів БД.
Висновки
Хворі з ВДТБ схильні до тривожно-депресивних станів з переважанням ПССТ. Стан безробіття
не характеризується суттєвим підвищенням тривого та депресії. У хворих з ВДТБ наявна асоціація
тривожних та депресивних станів зі зниженням ІМТ та подовженням ІФ лікування.
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У
МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ
НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Система освіти в XXI столітті висуває нові вимоги до педагога, до компетенцій, якими він
повинен володіти. У сучасних реаліях професійної підготовки вчителів особлива увага
приділяється створенню умов для становлення індивіда, здатного до саморозвитку та
самовдосконалення; розвитку у здобувачів освіти евристичного і творчого мислення;
навчання прийомам управління власною освітньою діяльністю.
Перехід до технологічного укладу, який називають цифровою економікою, або індустрією 4.0,
висуває нові вимоги до людського капіталу. Кожна країна, зацікавлена в успіху в глобальній
конкуренції, змушена оперативно реагувати на нові виклики і знаходити власні механізми
використання потенціалу неформальної освіти з метою збільшення людського капіталу. І.
Нестерова вважає, що «вивчення міжнародного досвіду оцінки і підтвердження компетенцій,
отриманих у неформальному і спонтанному навчанні, розгляд політики визнання компетенцій
на міжнародному, національному та локальному рівні дає можливість знайти найбільш
перспективні моделі визнання і використання неформальної освіти» [2, с.8].
Проблемам формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів англійської мови
були присвячені дослідження Л. Бачієва, Л. Бурман, Г. Гонтар, Л. Гапоненко, О. Ярової, І. Копилова
та ін. Однак методи формування комунікативної компетентності у майбутніх викладачів
англійської мови в умовах саме неформальної освіти не повною мірою описано в працях науковців.
Тому виникає необхідність комплексного аналізу можливостей неформальної освіти у професійній
30

підготовці майбутніх викладачів і зумовила вибір теми дослідження: «Формування комунікативної
компетентності у майбутніх викладачів англійської мови в умовах неформальної освіти».
Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальному
підтвердженні ефективності моделі формування комунікативної компетентності майбутніх
викладачів англійської мови засобами неформальної освіти.
Актуальним на даному етапі стає використання таких методів і засобів навчання, які
сприяли б активному освоєнню змісту професійної діяльності педагога, розвитку навичок
спілкування та роботи в малих і великих групах, придбання досвіду творчої взаємодії і
творчого саморозвитку, формування артистизму і розвитку уяви здобувачів освіти.
Усе це може реалізовуватися при застосуванні інтерактивних методів навчання. Усі
науковці сходяться на думці, що інтерактивне навчання передбачає використання спеціальних
методів і методик, які будуть спрямовані на формування тих компетенцій, які є сьогодні
першочерговими: пізнання і розвиток власної особистості, формування самостійності в
навчальній і трудовій діяльності, розвиток навичок комунікації.
Інтерактивне навчання передбачає, що всі учасники освітнього процесу можуть вільно
ділитися знаннями і досвідом, який у них є. Викладач спрямовує студентів, пропонує ситуації
і проблеми для вирішення, а студенти беруть на себе частину функцій викладача, займаються
пошуком додаткової інформації, обмінюються знаннями один з одним, разом вирішують
запропоновані проблеми, вчаться приходити до компромісних рішень. Крім того, як
наголошує Л. Бачієва, одним з головних ознак інтерактивного навчання «є наявність
зворотного зв'язку, об’єктивується просування здобувача освіти в освітньому просторі» [1, c. 23].
Це передбачає, що здобувачі освіти вчяться оцінювати свої дії і дії інших учасників освітнього
процесу, а такий навик необхідний майбутнім педагогам.
У експериментальному дослідженні обґрунтовано змістову структуру та складові
комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов, підтверджено її зв’язок
з інформаційно-комунікаційними технологіями навчання у ЗВО. Проведений аналіз
означених методологічних позицій та їх представників уможливив подати авторську
структуру комунікативної компетенції.
Здійснено аналіз проблеми вимірювання якості й результативності професійної підготовки
майбутніх фахівців у сфері іноземних.
Створено модель формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів
іноземних мов засобами інтерактивних методів як схематичне зображення педагогічної
діяльності із формування комунікативної компетентності студентів у вигляді таких структурних
блоків: цільовий, концептуальний, організаційний, змістовий, методичний і результативний.
Здійснено порівняння результатів констатувального й формувального етапів експерименту.
Результати перевірено за допомогою критерію кутового перетворення Фішера; сформульовано
висновок про ефективність реалізованої на формувальному етапі експерименту моделі.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ
МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Важливість формування моральних уявлень підростаючого покоління була й залишається
актуальною в усі періоди розвитку суспільства. Значимість морального аспекту в освітньому
процесі визначають виклики та ризики сучасного суспільства, нестабільність економічних й
політичних процесів, меркантилізація громадських інтересів, перенасиченість і некерованість
інформаційного простору й агресивного середовища [2, c. 72].
Розвиток моральної сфери дошкільника являється пріоритетним завданням на етапі
дошкільного дитинства. Реалізації цього завдання сприяє набуття початкового досвіду
моральних якостей і уявлення. У психологічній і педагогічній літературі описується безліч
методів і прийомів морального виховання, хоча частина з них неоднаково спрямована на
формування моральних уявлень. Так, наприклад, методи впливу можна розділити на дві групи:
- впливи, що створюють моральні установки, мотиви, відносини, формують уявлення,
поняття, ідеї;
- впливи, що створюють звички, які визначають певний тип поведінки.
Експериментальна робота проводилася на базі на базі ЗДО «Сонечко» м. Переяслав. До
експерименту було залучено 35 дітей віком від 3 до 4 років.
На констатувальному етапі було поставлено такі завдання:
- визначити початковий рівень моральних уявлень дітей молодшого дошкільного віку, які
складаються з їхнього особистого досвіду;
- визначити ступінь ефективності психолого-педагогічних умов формування моральних
якостей у процесі освітньої діяльності.
На основі аналізу наукової психолого-педагогічної літератури та після з’ясування
структурних складових досліджуваного феномена нами було визначено загальні критерії й
показники сформованості моральних уявлень в дошкільників. Критерій «адекватність і
глибина уявлень про моральні форми поведінки» розкривають такі показники:
1) знання змісту, сутності та структурних компонентів феномена моральних форм
поведінки, зокрема, знання особливостей конкретних моральних форм поведінки (моральних
дій, моральних ставлень, уявлення про моральну поведінку, моральні оцінювання поведінки
інших людей, моральне самооцінювання, піддатливість регулятивних впливів моральних
аспектів поведінки, моральна саморегуляція, моральні позиції;
2) цілісність уявлень про моральні форми поведінки, її основні характеристики та
особливості, ціннісні орієнтації.
Критерії «ставлення до моральних аспектів поведінки» розкриваються такими показниками:
1) реагує на моральні аспекти поведінки;
2) виражає ставлення до моральних аспектів поведінки;
3) оцінює власну поведінку та поведінку ровесників з позиції дотримання чи
недотримання моральних правил.
Критерій «практичні стратегії та тактики реалізації своїх функцій як суб’єкта моральних
форм поведінки» розкривається такими показниками:
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1) реалізація моральних уявлень;
2) моральний самоконтроль.
Узагальненими критеріями «сформованості моральних форм поведінки» виступили такі
параметри: ідентифікація себе з особами як носіями моральних уявлень; співвіднесення
моральних форм поведінки зі своїми власними; особистісне ставлення до моральності;
наявність інтересу до оволодіння моральними формами поведінки [3].
Проведення анкетування, інтерв’ю, спостереження дало нам змогу зібрати первинний матеріал
щодо стану сформованості моральних уявлень молодших дошкільників засобами сюжетнорольової гри. Аналіз результатів проведених методик, таких як: «Добре чи погано», «Бесіда»,
«Сюжетні картинки», «Закінчи ситуацію» та ін. дозволив дійти висновку, що діти молодшого
дошкільного віку погано усвідомлюють ієрархічність, а відтак і відносність моральних уявлень.
Молодші дошкільники здатні емоційно відгукуватися на прояви прекрасного у природі, у
вчинках людей, виявляють інтерес до однолітків, прагнуть до взаємодії з ними. Нейтральне
ставлення властиве 34% молодших дошкільників. Ці діти усвідомлюють власне байдуже
ставлення до окремих однолітків, проте не вважають за потрібне його змінити. Негативне
ставлення виявили 21% дітей. Воно проявляється у відлюдькуватості, підвищеній конфліктності.
Згідного з проведеними діагностичними методиками, нами виокремлено та узагальнено
рівні сформованості моральних уявлень у дітей молодшого дошкільного віку.
Високий рівень сформованості уявлень про моральні якості виявлено в 8,57% (n-3) дітей
молодшого дошкільного віку, які виявляють чіткість та диференціацію при характеристиці
ознак моральних якостей. У їхній поведінці характерним є: інтенсивний емоційний тон
почуттів і ситуативних емоцій; знання змісту ігор, життєрадісні емоційно-почуттєві стани
(настрої), які виникають перед сприйманням гри; максимальний вияв творчих можливостей
дошкільника, а саме: імпровізаційне обігрування сюжету гри, внесення нових персонажів у
відому гру, створення різноманітних композицій та ін., підпорядкування своєї поведінки
морально-естетичним цінностям (40-50 балів).
До достатнього рівня сформованості моральних уявлень віднесено 11,42% (n-4) дошкільників,
які чітко характеризують моральні якості, особливо цікаві для них. Вони легко знаходять і
зіставляють їх із поведінкою героїв гри та власним досвідом. Інші моральні якості залишаються
поза їхньою увагою, тому характеристика цих ознак вдається їм складно (30-39 балів).
Середній рівень сформованості моральних уявлень отримано в 28,57% (n-9) дітей
молодшого дошкільного віку. Означений рівень характеризується наявністю в дітей
достатнього емоційного тону почуттів, ситуативних емоцій; фрагментарним творчим
ставленням щодо опрацювання і відтворення сюжетно-рольових ігор; розумінням їх змісту,
розкриттям ідейно-художньої та морально-естетичної сили образів твору; стабільністю
емоційно-почуттєвих станів; здатністю керуватися морально-естетичними почуттями у
власній життєдіяльності. Дошкільники мають уявлення про моральні якості, однак поверхово
їх характеризують, не спроможні до повного, аргументованого морального судження,
знаходять ознаки моральних якостей у власній поведінці за допомогою дорослих (20-29 балів).
Низький рівень сформованості моральних уявлень виявлено в 51,44% (n-26) дошкільників
в яких наявні нестійкий емоційний тон почуттів, ситуативність емоцій; нестабільність
емоційних станів; моральні уявлення дітей поверхневі, не супроводжуються чіткістю та
диференціацією, діти важко зіставляють характеристики моральних якостей з поведінкою
героїв сюжетно-рольвох ігор (лікарі, вчителі, поліцейські, блогери) навіть за допомогою
дорослих, не можуть порівняти моральні якості з власною поведінкою (10-19 балів).
На нашу думку, такі тенденції можна пояснити тим, що дошкільники мають ще недостатньо
сформований пізнавальний (сприйняття та оцінка об’єктів середовища, людей та самого себе) та
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поведінковий (здійснення вибору стратегій та тактик поведінки особистості до значущих
(цінних) для нього об’єктів середовища) складові, що у кожній морально-етичній ситуації
заважає їм адекватно робити правильний вибір. Діти часто сумніваються як вчинити, не можуть
абстрагуватись від власного егоїстичного настановлення, прагматичності у поведінці. Крім того,
у дітей ще до кінця несформована ієрархія першочерговості мотивів щодо вибору моральних дій
і вчинків у суперечливій ситуації. Що стосується вікових тенденцій, то кількість дітей з низьким
рівнем сформованості моральних форм поведінки з віком зменшується. І навпаки, зростає
кількість дітей з середнім та з високим рівнем сформованості. Цю вікову тенденцію можна
пояснити якраз зростанням пізнавальних можливостей, розвитку моральних почуттів та
збагаченням досвіду моральних форм поведінки.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО СТВОРЕННЯ
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В УМОВАХ ЗВО
Суспільно-політичні процеси, розвиток науки та техніки, технологічний прогрес зумовили
посилення інтенсивності процесів інформаційного обміну, взаємовпливу освітніх структур різних
регіонів, країн, міст та окремих закладів освіти. Цей факт підтверджує Болонська декларація, метою
якої є формування єдиного освітнього простору, зближення освітніх систем країн Європи, надання
їм більшої прозорості, створення різноманітного поліваріантного освітнього простору.
Як наслідок, спостерігається підвищення інтересу педагогічної спільноти до таких явищ як
«освітній простір» та «освітнє середовище». Але обсяг теоретико-методологічних знань про феномен
існуючого освітнього середовища та вдосконалення його параметрів не задовольняє практичної
потреби. Особливо це стосується сфери вищої педагогічної освіти та галузі освіти загалом. Досвід
цілеспрямованого формування освітнього середовища із заздалегідь заданими характеристиками
незначний, а пов'язана з ним реалізація середовищного підходу в процесі підготовки майбутніх
учителів початкової школи практично відсутня. І це посилюється невирішеністю проблеми
формування готовності майбутніх вчителів до роботи в початкових класах в умовах реалізації Нової
української школи та вимог до організації, які постійно змінюються.
Таким чином, виникла потреба інтенсивного пошуку шляхів та форм підвищення якості
підготовки вчителів початкової школи, які володіють фундаментальними предметними
знаннями та методичними вміннями, комунікаційними технологіями та методами
педагогічного проектування освітнього простору.
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Розуміння проблеми підготовки майбутнього вчителя початкової школи в умовах ЗВО
визначило для нас вибір основних векторів дослідження – освітній простір та освітнє середовище.
Обґрунтування сутності поняття «освітнє середовище» розробляється протягом останніх
десятиліть вченими як у нашій країні, так і за кордоном. Вивчення освітнього середовища
здійснюється з позицій, пов'язаних із сучасним розумінням освіти як особливої сфери
соціального життя, а середовища як фактора освіти.
Теоретико-методологічним основам вирішення проблеми взаємодії людини та
середовища, його значущості для розвитку особистості, формування освітнього середовища
навчальних закладів присвячені дослідження О.Артюхіної, Н.Гонтаровської, А.Гуржія,
Г.Ковальова, Я.Корчака, Ю.Мануйлова, Д.Стоколса, М.Хейдметса, М. Чорноушека та ін.
Аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, що у педагогічних дослідженнях
сьогодні досить широко представлені різні підходи до виділення поняття «освітнє
середовище» у контексті навчальної взаємодії у системі вищої освіти. Широко вживаними є
терміни «освітнє середовище початкової школи», «освітнє середовище університету»,
«освітнє середовище професійної підготовки», їх різновиди відповідно до сутнісних
характеристик: гуманітарна, рефлексивна, інноваційна, практико-орієнтована, креативна та ін.
Узагальнення різноманітних підходів у дослідженні цього феномену дозволило
А.Каташову визначити освітнє середовище сучасного закладу освіти як сукупність духовноматеріальних умов функціонування закладу, які забезпечують саморозвиток вільної та активної
особистості, реалізацію її творчого потенціалу [2, с.7]. На думку автора, освітнє середовище
виступає як об'єднання суб'єктів освіти, між якими встановлюються взаємозв'язки, і може
розглядатися як модель соціокультурного простору, де відбувається становлення особистості.
Під освітнім середовищем І.Палашова розуміє діалектичну єдність внутрішніх та
зовнішніх ресурсів, що забезпечують підготовку конкурентоспроможного спеціаліста, що
відповідає потребам суспільства та сталого регіонального розвитку [4, с.34].
У науковій літературі представлено значну кількість досліджень, у яких обґрунтовано
сутність освітнього середовища, представлено її структуру та функції.
Під освітнім простором закладу освіти І.Мєшкова розуміє систему впливів та умов
формування особистості, а також можливостей для її розвитку, які містяться в соціальному та
просторово-предметному оточенні в рамках організованого освітнього процесу, які
найактивніше впливають у період професійної підготовки [1, с.208].
Отже, під освітнім простором навчального закладу розумітимемо сукупність умов, що
впливають на функціональне та просторове об'єднання суб'єктів освіти, між якими
встановлюються тісні різнопланові групові взаємозв'язки та реалізуються їх особистісні та
професійні потреби, інтереси та здібності, відпрацьовуються та синтезуються сучасні методи
та методики інноваційного процесу.
Особливої уваги в контексті нашого дослідження заслуговує на обґрунтування сутності
освітнього середовища, спрямованого на професійний розвиток фахівця – майбутнього
вчителя початкової школи.
Виділимо основні аспекти дослідження освітнього простору, метою створення якого є
професійне становлення та розвиток фахівця: освітнє середовище як соціокультурна система;
освітнє середовище як сукупність умов; освітнє середовище як сукупність освітніх ресурсів тощо.
Як соціокультурне явище освітнє середовище вищого навчального закладу включає в себе
всю сукупність умов, у яких відбувається становлення, розвиток та формування спеціаліста.
Як соціально-педагогічне явище воно є сукупністю спеціально створюваних державою та
суспільством умов, необхідних для формування людини у процесі її професійного
становлення. Освітнє середовище як педагогічне явище – це сукупність умов, в яких
35

розгортається освітній процес і з яким вступають у взаємодію суб'єкти цього процесу з метою
особистісного та професійного зростання та самовдосконалення [3].
Отже, під освітнім середовищем професійної підготовки майбутніх вчителів
розумітимемо цілісну педагогічно організовану систему умов, які забезпечують активну
взаємодію суб'єктів освітнього процесу між собою в освітньому просторі закладу з метою
особистісного та професійного розвитку майбутнього спеціаліста та формування його
готовності до професійної діяльності. Створення освітнього простору в закладі початкової
школи є важливим завданням вчителя, який має усвідомлювати роль освітнього середовища
та володіти навичками його організації.
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ПРОБЛЕМИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СЕРЕД МОЛОДІ
Питання популяризації нашої української мови вже декілька століть залишається
актуальним , що спричинено минулим України та українців . Так вже склалося історично, що
навіть в сьогоднішньому дні це питання не втратило своєї актуальності, не зважаючи на 30річну незалежність та закріплення за українською мовою державного статусу в Конституції
України . Розмови української молоді збіднілі, перенасичені жаргонізмами та сленгінізмами,
словами іншомовного походження. Часто вживають сьогодні слова , як і мають українські
відповідники (бай, прайс, окей, гуд, найс, екс-чоловік ,лакі, екс-дружина, кава-брейк та ін.) .
Найчастіше молодь послуговується російською мовою або суржиком.
Може видозмінюватися прапор, герб і навіть, на превеликий жаль, територія. Але як
цитувала Леся Українка слова ірландця Томаса Девіса: "Нація повинна боронити свою мову
більше, ніж свою територію… Втратити рідну мову і перейняти чужу — се найгірший знак
підданства… Бо мова – се міцніша границя, фортеця чи річка".
В Україні в перші роки незалежності поняття "мовна стійкість" семантично пов'язувалося зі
здатністю за несприятливих обставин зберегти і відновити українську мову, не допустити загрози
денаціоналізації і втрати національної мовної сутності. На сьогодні основу мовної стійкості
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визначають зростання авторитету української мови, усвідомлення внутрішньої потреби
спілкуватися й пізнавати світ засобами рідної мови, заперечення мовного відступництва в будьяких його проявах тощо [1, с.4]. Про мовне питання в Україні говориться багато, але конкретних
дій та результатів популяризації української мови, на превеликий жаль, можна побачити мало.
Зараз катастрофічно не вистачає якісної україномовної літератури, якісної кінематографічної
продукції. Засоби масової інформації часто послуговуються далеко не літературною мовою,
використовуючи суржик, сленг, жаргонізми, неологізми, іноді нецензурну лексику. За допомогою
ЗМІ створюється мода, яка відіграє провідну роль у процесах популяризації.
Мода – це тимчасове переважання одного стилю в різних сферах життя й культури, вона
позначає неміцну, швидкоплинну популярність. Аналізуючи сучасне мовлення молоді, можна
дійти висновку, що руйнівні процеси антимоди на українську мову й досі діють [2, с. 523].
Функціонуванню української мови в мережі Інтернет в наш час приділяється мало уваги.
Дуже мало досліджена система мови в Інтернеті, неактивно вивчаються її соціальні різновиди,
немає практично наукових робіт з вивчення комунікативного аспекту.
В наш час Інтернет, як показує мовна практика, став над важливим комунікативним засобом, який
займає все більше і більше місця у мовній практиці молоді. Динамічні процеси, що відбуваються у
структурі мови, підтримувані різноманітними екстралінгвальними факторами, будують нову форму
спілкування між людьми, нові закони в мові, нову культуру інформаційного середовища. Вони
свідчать про формування нового етапу в розвитку соціуму — зміну пріоритетів українського
суспільства в епоху глобалізації [5, с. 234]. Можна робити висновоки, що молодь не спілкується
українською мовою бо їй насаджується російська мова, переважно в Інтернет-просторі, різних
розважальних заходах, в яких, власне, й виховується сучасна молодь. Популяризація мови – питання
неоднозначне і складне, воно вимагає гнучкості у виборі методів та засобів дії. Людей не можна
змусити адміністративними методами використовувати укранську мову. Необхідна правильна й
розумна мовна політика, яка б повернула народ до рідної мови, а національним меншинам дала змогу
зберегти свою мову й водночас оволодіти в повному обсязі державною мовою.
Перехід на українську мову спілкування в повсякденному житті ніяк не може бути
примусовим – це мусить бути особисте рішення кожного окремого громадянина, свідомо
прийняте ним самим. Як би не було прикро, засмучує той факт, що спілкування українською
мовою відбувається переважно з батьками і родичами та в процесі навчання – з викладачами,
але в стосунках з однолітками сучасна молодь спілкується переважно російською мовою і
суржиком. В культурі усного спілкування молодих людей вкорінюється знижений стиль
мовлення і розвивається ненормативна лексика. Цим чином, молодь губить не тільки мовне
але й національне і навіть людське обличчя. Тому збереження мовної стійкості у сучасному
молодіжному комунікативному просторі дуже важливе [4, с. 13–35].
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СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙНОСТІ
НА ЛЕКСИЧНОМУ РІВНІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Дослідження природи мови на сучасному етапі розвитку лінгвістики нерозривно пов’язане
з природою людини та її соціокультурними умовами існування. Оскільки будь-який аспект
людського життя супроводжується емоційною реакцією на оточуюче середовище, емоції
неодмінно репрезентуються в мові. Результатом перевтілення емоцій у мовну категорію
виступає емоційна лексика – емосемізми або емотиви. В загальному обсязі лексики
англійської мови слова з емотивним типом семантики складають значну частину й
характеризуються структурними й функціональними особливостями емотивного компонента
лексичного значення. Відмінності у семантичній структурі різних емотивів, а також,
відсутність серед лінгвістів єдиних загальноприйнятих критеріїв зарахування слова до складу
емотивної лексики, що ускладнює її класифікацію, обумовили надзвичайну актуальність
дослідження англійської лексики емоцій.
Лексичне значення слова складається з різнорівневих компонентів – сем, що утворюють
складну семантичну єдність поля та взаємодіють в ній за принципом ієрархії: головною
виступає сема ядра поля, а вторинними – периферійні семи. В структурі лексичного значення
слова можна виділити три основні семи, що мають статус макрокомпонентів:
1) логіко-предметну;
2) емотивну;
3) функціонально-стилістичну [5].
Логіко-предметний макрокомпонент означає/називає денотат та формується з
відображених в значенні слова об’єктів реальної або ідеальної дійсності [5]. Функціональностилістичний макрокомпонент регулює вибір та вживання слова, семантика якого найбільше
відповідає конкретній ситуації мовлення [5]. Формування емотивного компонента семантики
слова обумовлене сферою емоційної оцінки людини та сферою денотатів об’єктивного й
суб’єктивного світу. Такий компонент самостійно виражає емоційний стан та відношення
суб’єкта до світу, або емоційно супроводжує логіко-предметну номінацію, що передає
емоційне відношення суб’єкта до об’єкта номінації (емотивна конотація) [5]. Зазначені
компоненти лексичної семантики можуть складати різні комбінації, чим визначати значення
окремих типів слів. Якщо семантика слова представлена тільки логіко-предметним та
функціонально-стилістичним компонентами, то лексичне значення такого слова не є
емотивним. Якщо в семантиці слова наявний емотивний компонент, що складає різні
комбінації з іншими складниками лексичного значення, то таке слово є емотивом [5].
Категорія емотивності володіє низкою суттєвих характеристик:
1. Емотивність відображає ціннісне відношення до дійсності; емотивність у складі
конотації – це антропометричне суб’єктивно-оцінне відношення, що ґрунтується на
емоційному усвідомленні певних стереотипів.
2. Емотивність синтезує два аспекти оцінки (кількісну та якісну) й дві домінанти
(емоційну та антропометричну); відповідно, можна виділити емоційно-експресивну й оцінноекспресивну емотивності.
3. Емотивність співвідноситься за змістом з певними типами усвідомлюваних емоцій, що
визначаються у діапазоні схвальної або несхвальної реакції на зазначене [3, с. 128-129].
В семантичній структурі слова частка емотивності може набувати різних статусів:
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1. Статус обов’язкової денотативної емотивності, яка є єдиним компонентом лексичного
значення слова.
2. Статус факультативної емотивності відносно логіко-предметного компонента
лексичного значення слова. Така емотивність складає конотацію слова.
3. Статус потенційної емотивності, що складає емотивний потенціал слова [5].
Зазначені статуси емотивності відображають характер функціонування емотивного
компонента в семантичній структурі слова й складають функціональну концепцію лексичної
емотивності. Згідно цієї концепції в англійській мові виділяють:
1) лексику, що виражає емоції;
2) лексику, що називає та описує емоції [4].
Лексичні одиниці першої групи є власне емотивами англійської мови і поділяються на
афективи та конотативи залежно від комбінацій сем їх лексичного значення. Лексичні одиниці
другої групи лише володіють емотивним потенціалом.
Афективами англійської мови виступають слова, в семантиці яких представлені лише
емотивний компонент з відповідним йому функціонально-стилістичним. Емотивний
компонент семантики є первинним. Він безпосередньо співвідноситься з певною емоцією, що
виражається в мовленні й відіграє роль специфічного денотата. «Емотивне значення в
афективах є основним, обов’язковим значенням слова і може бути прирівняно до
денотативного» [5]. Афективи англійської мови наділені єдиною семиологічною функцією –
виражати емоції адресата. До них належать лайливі слова (damn, deuce, blockhead),
вульгаризми (bloody, blast, go away), емоційно-оцінні прислівники та прикметники (extremely,
highly, very, absolute, terrific, striking), пестливі слова (dear, honey, darling, sweetheart, sugarpie)
та вигуки (Aw! Yeah! Yep! Oh!). «Вигуки виражають емоції в самому загальному вигляді, навіть
без вказівки на їх позитивний або негативний характер» [2]. Так, вигук “Oh” може виражати
здивування, образу, смуток, радість та інші емоції в залежності від контексту: ““Oh, curse you,
you stinking thing!” he said. “Oh, they’re both cracked,” said Ted. “Oh, indeed!” replied Frodo,
surprised, but not much relieved” [1].
Конотативна лексика англійської мови містить в своїй семантиці всі три макрокомпоненти
лексичного значення: логіко-предметний (називання об’єкта), емотивний (емоційне
відношення до об’єкта), функціонально-стилістичний (приналежність слова до певного шару
лексики). Емотивний компонент виступає у статусі конотації, тобто здійснює емоційний
супровід логіко-предметної номінації, передаючи емоційне відношення суб’єкта до об’єкта
номінації вцілому, або до його окремих ознак [5]. Зазначена емотивність в слові є вторинною
(факультативною) по відношенню до логіко-предметного компонента семантики, який вона
супроводжує. Такий статус емотивності є принципово відмінним від емотивності у статусі
емотивного значення (афективи) [5]. До конотативної лексики англійської мови відносять
деривати з афіксами емотивно-суб’єктивної оцінки (beauty, crazy, wonderfully), сленгізми та
жаргонізми, емотивну лексику в переносних значеннях (тропи). Конотативи майже завжди
мають нейтральний корелят значення (to neigh – to laugh; to sob – to cry; to rush in – to come in).
Від емотивної лексики (афективів та конотативів) слід відрізняти слова, що називають та
описують емоції. Така лексика має асоціативно-емотивний характер, що залежить від
асоціацій і реакцій, пов’язаних з денотатом. Емотивний потенціал таких слів нічого не змінює
в їх семантиці й реалізується лише в контексті. Емотивний потенціал такої лексики
виявляється у інгерентному та адгерентному різновидах [5]. У першому випадку слово
набуває периферійної емотивної конотації за рахунок актуалізації прихованих, імовірних сем
емотивності або семних конкретизаторів, що потенційно закодовані в семантиці слова. Такою
емотивністю наділені асоціативні слова (death, mother, lightning, storm, birthday); «добрі»/«злі»,
«гарні»/«погані», «лагідні»/«нелагідні» слова (cold, warm, revenge, justice); назви емоцій
(gladness, anger, grudge, despair, sadness). У випадку адгерентності емотивні семи
привносяться до семантики нейтрального слова емоційною ситуацією мовленнєвого
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контексту (“My dear People, began Bilbo, rising in his place”. “The weather was still calm and fair,
after one of the most lovely summers that people could remember…” [1].).
Отже, реалізація психологічної категорії емоційності в англійській мові відбувається через
емотиви різних рівнів, найпродуктивнішим з яких є лексичний. Лексичні одиниці, що
виражають емоції, є власне емотивами англійської мови і поділяються на афективи та
конотативи. Лексичні одиниці, що називають та описують емоції, лише володіють емоційним
потенціалом, який реалізується через контекст.
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The international community has repeatedly made attempts to solve the problem of the legal status
of refugees by developing and adopting international universal agreements and improving the national
legislation of individual countries. Globally, this issue remains a priority area in the activities of the
United Nations. Under the auspices of the United Nations, on July 28, 1951, the Convention relating
to the Status of Refugees was adopted (Refugee Convention), which is today the main international
legal document regulating the legal status of this category of persons and protecting their fundamental
rights and freedoms [1]. Subsequently, after identifying certain shortcomings of the Refugee
Convention, on December 16, 1966, the Protocol Relating to the Status of Refugees was adopted,
expanding the scope of the Refugee Convention [2]. In addition, the Conclusions of the UNHCR
Executive Committee [3] and the 1967 UN Declaration on Territorial Asylum [4] and others are also
important documents regulating the legal status of refugees.
The main international body for the protection of the rights of refugees is the Office of the High
Commissioner for Refugees (UNHCR), which has functioned within the framework of the UN since
1950 [5]. The main goal of UNHCR is to protect the rights and well-being of refugees, to monitor the
implementation of the UNHCR Convention by supporting governments to establish acceptable
protection mechanisms, and to provide effective solutions to refugee problems, namely local
integration and voluntary return [5].
It is also very important to note that international norms that determine the legal status of refugees
have their own significant shortcomings. Thus, the existing legislation does not address the entire range
of issues faced by refugees. In particular, the cornerstone of refugee protection is issues of compliance
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and unconditional implementation by states of those provisions regarding refugees, which are enshrined
in the Refugee Convention. Very often, in practice, a situation arises when different countries in their
national legislation establish stricter requirements for granting refugee status than those enshrined in the
Refugee Convention. In addition, refugee rights are often violated or unjustifiably restricted by states.
This implies certain obligations of the state in relation to refugees. Thus, the main elements designed to
implement the right to asylum are the principles provided for by international law.
In general, the entire set of principles of the international legal status of refugees can be divided into
two groups: general and special. The most significant, forming the basis for the development of special
principles of the international legal status of refugees are the following general principles: - the principle
of respect for human rights, the content of which is the obligation of states through joint and independent
action to promote universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms (UN
Charter (Art.1) [7], Preamble to the Universal Declaration of Human Rights [8], International Covenant
on Civil and Political Rights (Art. . 2, 5) [9], etc.); - the principle of equality and non-discrimination,
which provides for freedom and equality of all people from birth, equality before the law without any
discrimination (UN Charter (Art. 1) [7], Universal Declaration of Human Rights (Art. 1, 2, 18, 19) [8],
International Covenant on Civil and Political Rights (Articles 2, 14, 18, 19) [9], International Convention
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination [10], UN Convention on the Elimination of
All Forms of Discrimination against Women [11], Declaration on the Elimination of All Forms of
Intolerance and Discrimination on based on religion or belief [12], etc.
The Refugee Convention directly or indirectly enshrines special principles that serve as the basis
for determining refugee status. Among them, one can single out: the principle of non-refoulement, the
principle of non-extradition, the principle of granting political asylum, as well as principles that are at
the stage of formation and require further development and recognition. This, first of all, concerns the
principles of temporary protection, equal distribution of the burden of receiving and settling refugees
by all states, as well as the principle of flexible, prompt and humane determination of refugee status.
Undoubtedly, the principle of non-refoulement is a fundamental special principle of the
international legal status of refugees. The principle of non-refoulement was first enshrined in Art. 3
of the Refugee Convention [1].
Thus, the principle of non-refoulement is the basis for the realization of the human right to seek and
use asylum, recognized in Art. 14 of the Universal Declaration of Human Rights. The Declaration on
the Protection of All Persons from Enforced Disappearance of the UN General Assembly (Article 8)
prohibits states from expelling, returning or extraditing any person to another state if there are serious
grounds to believe that this person is in danger of becoming a victim of enforced disappearance [18]. In
addition, the principle of non-refoulement is also contained in other multilateral universal and regional
agreements in the field of human rights (Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian
Persons in Time of War (Art.45) [6],, UN Declaration on Territorial Asylum (Art.3), UN Convention
against torture and other cruel and inhuman or degrading treatment and punishment (Art. 3), etc.
The essence of the principle of non-refoulement is to prohibit the forced expulsion or return of
refugees in any way to the borders of the country where there is a threat to their life or freedom due to
signs of race, religion, citizenship, belonging to a particular social group or political convictions (part 1
of article 33 of the Convention on refugee status) [1]. In practice, this requires states to provide individuals
seeking international protection with access to their territory, as well as to establish fair and effective asylum
procedures or group protection mechanisms exclusively in the face of large refugee influxes [15].
A positive moment in the development of the international community is the tendency for the UN
to recognize the link between the principle of non-refoulement and the protection of human rights.
Thus, the UN in its materials emphasizes that this cardinal principle of refugee protection is gradually
acquiring the character of a peremptory norm of international law [13; 157–159]. Moreover, this
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fundamental principle is also reflected in the Declaration on the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance and reaffirmed by the UN General Assembly Resolution 44/162 [19], which
finally consolidates the link between the principle of not exaggeration and the protection of human
rights. On this basis, this principle can be considered a norm of customary international law [16, с.
10], providing for the imposition of an obligation on states to respect this principle, even if the latter
are not parties to the Refugee Convention [17]. The importance and significance of the principle of
non-refoulement (including the prohibition of denial of entry across the border), as a basic element in
international protection of refugees and jus cogens norms, is also confirmed in the regional agreement
of the Cartagena Declaration on Refugees (paragraph 5, part III) [14].
Despite this, the negative point is that the Refugee Convention does not contain specific guiding
mechanisms for the implementation of the principle of non-refoulement. States are only obliged to
take the necessary measures in good faith to guarantee that refugees will not be returned. The lack of
clarity in the provisions of the Refugee Convention has created a conceptual gap between international
refugee law and domestic practice of its application. The lack of a standardized approach to the
interpretation and definition of the corresponding procedure in national law allows states to
subjectively interpret the principle of non-refoulement, proceeding from the motives of expediency
and a balanced distribution of the burden of receiving and settling refugees. In addition, there is no
uniform interpretation of the scope of obligations arising from Art. 33 of the Refugee Convention.
Summarizing all of the above, the following conclusions can be drawn:
1. The system of international legal protection of refugees includes many international legal
norms, the main of which is the Refugee Convention and the Protocol to it.
2. The practice of applying the initial international legal instruments for the protection of refugees
testifies to the imperfection of these agreements in terms of legal protection of exiles as a result of
political instability and confrontation between states.
3. The analysis of the international legal status of refugees made it possible to define special
principles based on the legal status of refugees. Among them: non-refoulement, voluntary repatriation,
temporary protection, political asylum, equal distribution of the burden of receiving and settling
refugees by all states, etc.
4. One of the most important principles in the refugee protection system is the principle of nonrefoulement, which, on the one hand, is clearly enshrined in international law, and on the other hand,
does not contain all the necessary detailed elements for its implementation.
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ЩОДО ПРОБЛЕМ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННІ ТА
МОЖЛИВОСТЕЙ ЇХ ПОДОЛАННЯ ЗА УМОВИ ЗАКІНЧЕННЯ
СДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
З давніх-давен, правосуддя є основоположним, як в державі так і в суспільстві. Воно
являється так званим «обличчям» країни у світі. Всім відомі принципи: верховенства права,
рівності всіх перед законом, справедливості та мало кому відомо, що це одні з головних
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принципів не лише правосуддя, а й права в цілому. Саме вище зазначенні правила є гарантами
права в суспільстві. Адже, вони дають зрозуміти, що: головним в цій країні є закон і ніхто не
може бути вище нього; всі ми рівні, не залежно від соціального статусу чи матеріального
становища; злочинець має понести покарання, а не вина особа не має бути засуджена.
На жаль, із законністю та справедливістю в нашій державі сьогодні – певні проблеми. Вони
стали майже основною політичною складовою її відносин з іншими державами світу й
фактично створюють відповідний імідж України. Але чи все так надзвичайно погано? Чи
треба драматизувати [1, с.39]?
Насправді, стан судової влади говорить сам за себе. Недостатня кількість співробітників,
перенавантаження суддів, корупція, низький рівень матеріально-технічне забезпечення. І це
лише малий перелік поверхневих проблем судової системи.
За даними Ради Європи станом на 2018 рік система правосуддя, що діє в Україні,
лишається серед країн з найнижчим у Європі бюджетом на судову систему — 8.1 євро на
душу населення, що у 8 разів нижче за середнє по Європі [2].
За словами Олега Ткачука судді Верховного Суду України :«Зараз в Україні не вистачає
близько трьох тисяч суддів: через високе навантаження людей не утримує навіть висока
зарплата.», "Це велика проблема. Немає суддів в деяких районах… У Харкові зараз в
апеляційному суді лише десять суддів зі 115. Виходить, що можливість розглянути справу
вчасно за місяць або за два дуже обмежена. Кожен суддя працює фактично за 11 відсутніх [3].»
Відштовхуючись від вище зазначеного, хочеться повернутися до проблематики судового
провадження та питань: чи все так надзвичайно погано? Чи треба драматизувати? Щоб
відповісти на ці запитання та відобразити теперішню проблематику необхідно повернутися до
основних засад судочинства, які складаються з таких елементів як доступність правосуддя;
незалежність і неупередженість суду; рівність усіх учасників судового процесу перед законом
і судом; розгляд справи в найкоротший строк, що передбачений законом. Якщо співставити
ці фактори та вище зазначені проблеми, то можна зробити висновок, що становище судової
системи в дуже не задовільному стані, і драматизувати вже пізно.
Які ж проблеми виникають під час судового провадження? Проаналізувавши вище
зазначений матеріал, стає зрозуміло, що наразі правосуддя не таке вже й доступне як має бути;
в деяких випадках воно дуже навіть залежне і упереджене; рівність всіх учасників під час
судового розгляду часто відходить на задній план, бо на передній виходить корупція; а розгляд
справ у передбаченні законом строки це рідкість.
Необхідно зазначити, що можна у всьому звинуватити суддів, що саме через них
виникають проблеми. Та, якщо заглянути глибше в проблематику судової системи та розгляду
справ у суді зокрема, то можна з’ясувати, що не вся вина лежить на суддях. Доцільно згадати
відоме прислів’я «Риба гниє з голови». Чому доцільно? Всім відомо, мабуть ще зі школи, що
судова влада є незалежною і самостійною гілкою державної влади. Але, дуже часто
опускається той фактор, що частково вона все ж залежна в політичні та економічній сфері.
Оскільки, політичний тиск був, лишається і буде, стосовно економічного впливу, раніше
згадувалася корупція, що завжди мала місце в цій сфері державної діяльності.
На даному етапі дослідження хотілося б перейти до наступного. Чи можливе подолання
вище зазначених проблем за умови закінчення судової реформи в Україні? Як відомо, реформу
було розпочато ще у 2014 році після Революції гідності та позачергових виборів Президента
України. Наразі минуло майже сім років, а навколо неї лише розгораються нові суперечки.
За словами Володимира Зеленського Перезедента України: «Судова реформа – серед
найскладніших викликів, але протягом трьох років ми повністю її завершимо і створимо
прозору, ефективну судову систему в України [4].»
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У розмові з Радіо Свобода старший науковий співробітник Інституту держави і права імені
Корецького НАН України Микола Сірий зауважує наступне: «Що стосується трьох років,
технологічно, для того, щоб судову реформу здійснити, потрібно три роки. Тому з точки зору
строку я погоджуюсь. Але для того, щоб закінчити протягом трьох років, треба її почати. Із
початком складно, на сьогодні, немає підстав казати про початок [4].»
Треба додати, що за останні сім років майже не було жодних суттєвих кроків в сторону
судової реформи. Чим можливо її закінчити за три роки? Питання дуже цікаве, та як вже
зазначалося для того щоб її закінчити, треба її почати.
Нещодавно, Верховний суд просить Конституційний суд України оцінити
конституційність судової реформ, а саме: «Наше звернення до Конституційного Суду
базується на тому, щоб убезпечити реформу від порушень Конституції, аби її результати були
сталими і не були зруйновані у майбутньому... Цей крок для того, щоб кожна дія Етичної ради
не оскаржувалася до суду, і ми не стали відповідальними за скасування тих рішень, які будуть
прийматися без врахування вимог Конституції. Це необхідно для суддів усіх судів, які
хвилюються з приводу свого фінансування, з приводу того, що у судах пусті крісла і нікому
здійснювати правосуддя. Отже, це необхідно, для того, щоб судова влада була непорушною” зазначила під час свого виступу на пленумі голова ВС Валентина Данішевська [5].
Узагальнюючи вище зазначене, необхідно додати, що судова реформа дійсно дуже складний
процес. Оскільки протягом багатьох років там процвітала корупція, кумівство та все владність.
Як відомо, сподіватися треба на краще, тому є передумови вважати, що реформа в Україні
відбудеться, створиться прозора, ефективна судова система. Всі вказані проблеми зникнуть,
народ буде знати, що у разі чого будь-яка людина зможе звернутися до суду за захистом чи
відновленням порушених прав. А проблеми в судовому провадженні перестануть існувати.
Отже, підводячи підсумок аналізу теми проблем судового провадження та можливості їх
подолання за умови закінчення судової реформи в Україні, можна зазначити наступне: наданий час
судова система асоціюється з безладом; дотримання загальних засад правосуддя майже не
можливе; вище зазначенні проблеми можливо подолати за умови закінчення реформи. Час минає
досить швидко, з початку судової реформи минуло майже сім років, та зараз це здається наче один
день. Тому обіщані три роки мають промайнути ще швидше. Та що відбуватиметься ці три роки?
Скільки людей чекатиме розгляду їх справ місяцями? Скільки хабарів ще отримають судді, та
скільки із них їх візьме? На ці питання можна буде отримати відповідь вже пізніше.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ «ЄДИНОГО ВІКНА» ПІД ЧАС
ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
Питання спрощення процедур торгівлі набувають все більшого значення в умовах
інтеграції України в європейські і світові ринки. Одним з інструментів вирішення проблем
спрощення процедур торгівлі є механізм – «єдиного вікна».
Відповідно до п. 19-1 ч.1 ст.4 Митного кодексу України, механізм «єдиного вікна» механізм взаємодії декларантів, їх представників та інших заінтересованих осіб з митними
органами, іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на
здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних
засобів комерційного призначення через митний кордон України, який забезпечує можливість
одноразового подання в електронному вигляді через єдиний державний інформаційний вебпортал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" документів та/або відомостей з метою
дотримання вимог щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного
призначення через митний кордон України [3].
Таким чином, механізм «єдиного вікна» дозволяє прискорити, спростити процедуру
передачі інформації між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та державними
органами під час здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, пропуск їх
через митний кордон держави, тим самими сприяючи розвитку транскордонної торгівлі.
Важливою особливістю системи Єдиного вікна є те, що від самого початку в його
концепцію закладено значний рівень стандартизації на міжнародному рівні, тобто, на відміну
від багатьох інших заходів сприяння торгівлі, спрямованих на зміну існуючих митних
формальностей, концепція Єдиного вікна від самого початку є результатом діяльності
міжнародних інституцій з питань митного співробітництва.
Угода щодо спрощення процедур торгівлі СОТ [1] приділяє окремої уваги питанням
здійснення формальностей, пов’язаних з імпортом, експортом або транзитом відповідно до
принципу Єдиного вікна (ст. 10 (4)). Відповідно до норм цієї статті Єдине вікно характеризується
як «єдиний вхідний пункт до всіх залучених органів влади або агенцій», тобто під терміном
Єдине вікно розуміється певний інструмент, через який декларант та інші відповідні особи
можуть одночасно контактувати з усіма суб’єктами владних повноважень, яких задіяно при
переміщені товарів через митний кордон, або поміщенно у певний митний режим.
Засоби Єдиного вікна характеризуються терміном «розумні» (intelligent), оскільки, на
думку експертів ВМО, Єдине вікно виконує не лише функції єдиної точки доступу або
порталу до агенцій задіяних у регулюванні процесів переміщення товарів через митний
кордон, але й є засобом надання спільних послуг (shared services) таких агенцій. До подібних
спільних послуг, зокрема, належать обчислення мит та податків, узгоджене управління
ризиками та спільний оперативний контроль над процесами, що здійснюються урядовими
агентствами на кордоні [2, 48].
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Ключовим методом розвитку системи Єдиного вікна є постійна інтеграція, яка спочатку
охоплює суб’єктів владних повноважень, потім поступово долучає недержавних суб’єктів,
задіяних у переміщенні товарів через митні кордони, та, нарешті, виходить на взаємодію між
національними системами Єдиного вікна різних держав. При цьому такий розвиток є нелінійним,
тобто дозволяє реалізовувати різні форми інтеграції на різних етапах розвитку системи Єдиного
вікна. Наприклад, обмін електронною інформацією з митними адміністраціями інших держав є
можливим уже на етапові функціонування безпаперової (електронної) митниці.
Міжнародні стандарти щодо системи «Єдине вікно» залишають достатньо широку
свободу дій при їх імплементації національними урядами. Зокрема, національний уряд може
обирати, який саме орган буде утримувачем даної системи, визначати ступінь інтеграції
діяльності окремих суб’єктів владних повноважень через «Єдине вікно», вирішувати питання
щодо залучення недержавних суб’єктів до його функціонування, обирати (в межах загальних
стандартів обміну інформацією) технічні рішення та інформаційно-комунікаційні технології,
на яких базується «Єдине Вікно». Все це дає можливість максимально пристосувати систему
«Єдине Вікно» до потреб національної митної справи та особливостей
зовнішньоторговельних та логістичних операцій, характерних для кожної конкретної країни.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ КОМІСІЇ З
РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ В УКРАЇНІ
13 серпня 2020 року народними депутатами Верховної Ради України було прийнято Закон
«Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», що у
свою чергу легалізувало гральний бізнес на території України. Слід зазначити, що довгий час, а
саме з 2009 року, діяла заборона на проведення азартних ігор, тому питання регулювання
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор потребує регламентованого сучасного
законодавчого закріплення. З цією метою 23 вересня 2020 року Постановою Кабінету Міністрів
України було створено Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (далі – КРАІЛ).
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КРАІЛ є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує
державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей,
діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України. [1] У
постанові детально зазначаються завдання та функції КРАІЛ, серед яких, зокрема:
1) формування та ведення ліцензійного реєстру;
2) встановлення вимог до лотерейного обладнання;
3) перевірки дотримання оператором лотерей ліцензійних умов;
4) контролю в режимі реального часу електронної системи прийняття ставок оператора
державних лотерей та ін.
Проблематика та сутність КРАІЛ значною мірою полягає у визначенні не формальноправового статусу, а його реального змістовного наповнення. Правовий статус КРАІЛ як органу
виконавчої влади, передусім, втілюється у низці його базових ознак, пов’язаних з характером
державновладних повноважень і методами їх реалізації. [2, 25] Можна виділити як основні ознаки
органу виконавчої влади такі як виконавчо-розпорядчий характер та керівництво сферою
економіки, соціальнокультурною та адміністративно-політичною сферами. Так наявні і детальні
риси специфіки конкретного органу – підзаконний і організуючий, виконавчорозпорядчий
характер. КРАІЛ, як і інші органи виконавчої влади, має відповідну адміністративну
правосуб’єктність, будучи суб’єктом адміністративно-правових відносин. Однак дана ознака не
розкриває її природу саме як органу виконавчої влади, адже здатність мати та реалізовувати права
та обов’язки у сфері публічного управління властива також іншим суб’єктам адміністративного
права [2, с. 27]. Характерною особливістю КРАІЛ є особливий порядок її формування, а саме при
утворенні, призначенні (на конкурсних засадах) та звільненні голови та членів Кабінетом Міністрів
України в межах його конституційних повноважень. Слід зауважити, що таким чином, відсутній
прямий вплив на неї з боку парламенту та глави держави. Компетенція КРАІЛ має галузевий
характер, що виявляється у виконанні традиційних функцій, зокрема видання нормативних актів,
виконання ліцензування, ведення реєстрів, здійснення державного нагляду та ін.[3, с.70]
Аналізуючи характер та обсяг повноважень КРАІЛ, можемо стверджувати, що вона є органом
спеціальної компетенції та належить до загальнодержавних органів за критерієм територіальної
основи діяльності, що відрізняє її від місцевих органів виконавчої влади. Як вже зазначалось вище,
діяльність КРАІЛ спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України, що є істотною
особливістю спеціального статусу органу. Адже діяльність центральних органів виконавчої влади
за загальним правилом спрямовується та координується урядом через відповідних міністрів. Звідси
робимо висновок, що хоча міністерства за юрисдикцією формально знаходяться вище, однак
прямо не впливають на КРАІЛ.
Згідно п. 23 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо
організації та проведення азартних ігор» Уповноважений орган, тобто КРАІЛ, здійснює
адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу, яка є основним інструментом
здійснення функції з державного нагляду (контролю) за діяльністю у сфері організації та
проведення азартних ігор.[4] Державна системи онлайн-моніторингу повинна містити у розрізі
кожного грального закладу, кожного грального обладнання та кожної азартної гри, що
проводиться, а також у розрізі періоду проведення азартних ігор (день, тиждень, місяць, квартал,
рік) інформацію щодо кожної ставки, прийнятої в азартну гру, повернутих ставок, виплати
виграшів в азартні ігри. [5] Таким чином, вся інформація повинна передаватись до Державної
системи в режимі реального часу через канали зв’язку між організаторами азартних ігор та
самою системою. Проводити азартні ігри без її використання згідно Закону забороняється.
Однак на практиці виникає колізія через відсутність діючого акта, який був би підставою для
підключення грального обладнання до Державної системи онлайн-моніторингу. Тому на
сьогодні лише формально забороняється проводити азартні ігри без використання онлайнсистеми організатора азартних ігор, що пов’язана каналами зв’язку із Державною системою
онлайн-моніторингу, адже відповідної санкції за порушення заборони в діючому законодавстві
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не передбачено. Відсутність нагляду, навпаки, дозволяє представникам регулятора вести
гральний бізнес, уникаючи зайвого обліку та податкового навантаження. Не дивлячись на
суттєві недоліки у застосуванні законодавчих актів на практиці, відчутні прогалини у реалізації
державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, КРАІЛ, як орган
із спеціальним статусом, намагається виконувати передбачені Законом функції.
Підсумовуючи вищезазначене, можемо стверджувати, що основними особливостями
Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей є :
 приналежність до системи органів виконавчої влади та центральних органів виконавчої;
 координація та підпорядкування Кабінету Міністрів України;
 здійснення від імені держави публічного управління у сфері організації та проведення
азартних ігор та лотерей;
 колегіальність та ресурсне забезпечення державою;
 утворення, призначення (на конкурсних засадах) та звільнення її голови та членів
Кабінетом Міністрів України, обмеженість строку їх повноважень.
Таким чином, КРАІЛ виступає самостійним суб’єктом публічного управління у сфері
економіки, відповідальним за регулювання діяльності азартних ігор та лотерей.
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА РОЗСЛІДУВАННЯ
КІБЕРЗЛОЧИНІВ
У сучасних умовах розвитку інформаційних технологій та побудови інформаційного
суспільства, взаємодія користувачів соціальних інтернетмереж, стає не лише засобом комунікації,
а й новою сферою життєдіяльності. Нині соціальні інтернет-мережі стають все більш масовим,
найбільш поширеним засобом комунікації та реалізації конституційних прав окремих громадян.
Крім того, користувачі активно та всебічно взаємодіють між собою, що призводить до
накопичення великої кількості інформації, яка може мати, у тому числі, й неправомірний
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характер. Поява та широке поширення у вітчизняному інформаційному просторі соціальних
інтернет-мереж призвела до того, що організовані злочинні групи й окремі особи, які
вчиняють протиправні діяння, стали активно використовувати широкі можливості всесвітньої
мережі. Соціальні мережі сьогодні є важливим джерелом криміналістичної інформації при
розслідуванні злочинів, у тому числі й кіберзлочинів. Тому дослідження криміналістичної
характеристики та розслідування кіберзлочинів є актуальним питанням на сьогодні.
Слід зазначити на широкому колі наукових розробок та питань, розглянутих вітчизняними
вченими щодо досліджуваного питання такими, як: В. М. Болгов, В. М. Бутузов, В. Д. Гавловський,
Н. М. Гадіон, О. З. Гладун, , Л. П. Скалозуб та інших.
Кіберзлочини являють собою сукупність передбачених чинним законодавством
кримінально караних суспільно небезпечних діянь, що посягають на право захисту від
несанкціонованого поширення і використання інформації, негативних наслідків впливу
інформації чи функціонування інформаційних технологій, а також інші суспільно небезпечні
діяння, пов’язані з порушенням права власності на інформацію та інформаційні технології,
права власників або користувачів інформаційних технологій вчасно одержувати або
поширювати достовірну й повну інформацію [2, с. 122]
Доцільно зазначити, що кіберзлочинність не обмежується рамками злочинів вчинених у
глобальній інформаційній мережі Інтернет, вона поширюється на всі види злочинів, вчинених
в інформаційно-телекомунікаційній сфері, де інформація, інформаційні ресурси виступають
предметом злочинних посягань, електронним середовищем, у якому вчинюються кримінальні
правопорушення [1, с. 8]
Поміж іншого, Україна зіштовхнулась ще з однією проблемою, такою як COVID-19
(короновірус). Після виявлення цього захворювання, держава повинна була ввести карантинні
заходи. Для багатьох людей це велика трагедія, а для шахраїв ще один різновид заробітку.
З початку карантину шахраї розсилають СМС-повідомлення або телефонують та
повідомляють інформацію про державні компенсації для громадян, такі як: виплата коштів на
лікування, придбання тестів для визначення короновірусу, компенсація за втрату місця роботи
тощо; розповсюджують фейки з метою поширення паніки та дестабілізації ситуації в країні в
умовах карантину; вчиняють певні шахрайські дії з метою заволодіння грошима чи особистими
даними під приводом продажу захисних масок, антисептиків, медичного обладнання тощо.
Розслідування таких злочинів ускладняється їх підвищеною латентністю. У злочинців є можливість
змінити, приховати комп‘ютерні дані, що можуть бути доказами у досудовому розслідуванні.
Отже, першочерговим завданням слідчого на початковому етапі розслідування
кіберзлочинів є аналіз інформаційного середовища вчинення злочину: визначення типу
електронно-обчислювальної машини (носія), де зберігалася або оброблялася комп‘ютерна
інформація, до якої здійснено неправомірний доступ, що визначить напрямок всього
подальшого розслідування; встановлення типу операційної системи комп‘ютера (сервера), до
якого здійснено неправомірний доступ, а також використаного для вчинення злочину
програмного забезпечення, що значною мірою допоможе звузити коло можливих
підозрюваних; визначення апаратного та програмного забезпечення, яке піддалося впливу в
ході неправомірного доступу, а також інформації про засоби і знаряддя вчинення такого
доступу, що дозволить скласти об‘єктивну картину слідів злочину [4, с. 176].
Слід зазначити, що важливою умовою боротьби з кіберзлочинністю є підготовка фахівців належної
кваліфікації для збільшення ефективності розслідування та розкриття злочинів даної специфіки.
Так, в Україні існує Департамент кіберполіції Національної поліції України, завданням
якого є забезпечити кібербезпеку країни і запобігти кіберзлочинності. Але немає єдиної бази
ключових термінів і понять, не розроблені криміналістичні техніка та тактика,
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використовуючи які співробітники кіберполіції змогли б ефективніше проводити
розслідування кіберзлочинів.
Таким чином, з усього вищезазначеного можна прийти до висновку, що сучасний рівень
інформатизації суспільства вимагає від України забезпечити належний та ефективний
механізм боротьби із кіберзлочинами як однієї із серйозних загроз національній безпеці
держави. В нашій державі створена певна система та інститути протидії кіберзлочинам, проте
до сих пір немає нормативно закріпленого визначення основних понять та термінів щодо
розслідування кіберзлочинів, відсутня також техніка та тактика їх розслідування.
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