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position is substantiated, which consists in the proposal to study the categories of "economic security" 

and "military security" in their relationship and mutual understanding. Based on the study of these 

categories, the concept of "military and economic security" was proposed for introduction into 

scientific circulation in the domestic legal science. 

Keywords: national security, economic security, military security, military and economic 

security, state economy. 

 

Військова агресія Російської Федерації проти України об’єктивувала зміну 

парадигми наукових підходів в розумінні ролі та місця категорії «економічна 

безпека» в системі забезпечення національної безпеки України. Оскільки в 

умовах фактичної війни між Україною та рф першочерговим завданням для 

вітчизняної правової науки є швидке та оперативне опрацювання питань впливу 

воєнної складової на процеси функціонування національної економічної системи 

в умовах запровадження правового режиму воєнного стану, вважаємо за 

доцільне запропонувати власне бачення інструментального наповнення цієї 

категорії. На нашу думку, за даних обставин, доцільно досліджувати категорію 

«економічна безпека» із прив’язкою до категорії «воєнна безпека» у їх 

взаємозв’язку та взаєморозумінні.  

Економічна безпека як правова категорія була і залишається предметом 

численних наукових досліджень, в доктринальних джерелах розглядається 

переважно як «стан економіки держави, який дає можливість реалізувати її 

економічні інтереси, сприяє підвищенню її стабільності (стійкості) в соціально-

економічній, екологічній, енергетичній сферах та забезпечує незалежність від 

впливу внутрішніх та зовнішніх загроз» (1). В законодавстві України під 

економічною безпекою розуміється «стан національної економіки, який дає 

змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз, забезпечувати 

високу конкурентоспроможність у світовому економічному середовищі і 

характеризує здатність національної економіки до сталого та збалансованого 

зростання» (2). 
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В свою чергу, воєнна безпека держави в наукових працях вважається 

фундаментом національної безпеки, основою незалежності держави, особливо в 

умовах збройних конфліктів. В цілому, усталеним науковим підходом до 

розуміння змісту цієї категорії є напрацювання, згідно яких вона є складовою  

національної безпеки, визначає стан захищеності національних інтересів, 

суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності держави від посягань 

із застосуванням воєнної сили (3). В законодавстві України під воєнною 

безпекою розуміється «захищеність державного суверенітету, територіальної 

цілісності і демократичного конституційного ладу та інших життєво важливих 

національних інтересів від воєнних загроз» (ч. 1 п. 2 ст. 1) (4). В Стратегії воєнної 

безпеки України «Воєнна безпека – всеохоплююча оборона» зазначається, що-

«воєнна безпека України є однією із засадничих умов реалізації права 

українського народу на самовизначення, збереження держави Україна та 

забезпечення її сталого розвитку на основі найвищих цінностей демократії, 

верховенства права, свободи, гідності, безпеки і процвітання громадян усіх 

національностей» (5).  

Ми вважаємо, що воєнна та економічна безпека є невід'ємними 

складовими, видами національної безпеки України. Саме тому, безпосередньо, 

органічно взаємопов'язана з воєнною та економічною безпекою, воєнно-

економічна безпека держави може бути представлена як стан захищеності 

національної економіки від зовнішніх та внутрішніх загроз, при якому вона 

здатна задовольняти економічні потреби держави в умовах воєнного стану. На 

нашу думку, воєнно-економічна безпека держави є інтегруючою складовою двох 

різних сфер національної безпеки: воєнної безпеки та економічної безпеки 

держави. Воєнно-економічна безпека держави може бути представлена: по-

перше, як здатність економіки в умовах воєнного стану  підтримувати необхідну 

військову міць і реалізовувати військово-економічний потенціал у межах та 

терміни, що передбачаються законодавством, яке прийнято та запроваджено в 

наявних умовах; по-друге, як стан національної економіки, за якого має місце 
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збереження науково-виробничого потенціалу воєнної економіки, що 

першочергово забезпечує матеріально-технічне оснащення армії, 

правоохоронної системи  та підтримує настільки, наскільки це можливо 

національну економіку в збалансованому стані.  

Нові цивілізаційні виклики, які постали перед Україною у зв’язку з 

військовою агресією рф, зумовлюють і необхідний пошук нових шляхів 

оперативного реагування та подальшої нейтралізації чи мінімізації тих 

руйнівних негативних наслідків, що вже спричинені цим вторгненням, причому 

провідне місце в цих процесах повинна займати державна політика, спрямована 

на запобігання виникненню критичних негативних загроз та проявів соціально-

економічних, політичних ризиків для нашої держави та їх ефективного 

подолання. Воєнно-економічна безпека в цьому контексті може відігравати 

провідну роль через важливість та, як з’ясувалося, найбільшу значущість для 

всієї системи національної безпеки саме в контексті забезпечення 

функціонування економіки воєнного часу. Окрім того,  воєнно-економічна 

безпека є найважливішою складовою системи національної безпеки держави, 

оскільки без достатнього економічного забезпечення функціонування економіки, 

армії (насамперед Збройних сил України), правоохоронної системи не може йти 

мова про національну безпеку взагалі. Воєнно-економічна безпека, особливо в 

умовах правового режиму воєнного стану слугує основою життєдіяльності 

суспільства, його соціально-політичної та національно-етнічної стійкості і є 

складним, багатогранним соціально-економічним явищем, що відображає 

комплекс динамічних умов матеріального виробництва з урахуванням тих 

оперативних потреб, що виникають в умовах наявного збройного конфлікту.  

Наполягаємо на тезі, що в умовах військової агресії рф проти України, 

доктринальне та правове забезпечення воєнно-економічної безпеки є 

найважливішою функцією держави. Як специфічний напрям воєнно-економічної 

політики держави, він охоплює систему відносин між суб'єктами 

господарювання щодо задоволення потреб суспільства і має на меті пошук 
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оптимальних шляхів вирішення комплексу воєнно-економічних проблем. 

Нормативна оцінка загроз воєнно-економічній безпеці держави дозволить 

визначити основні напрями їх ідентифікації, подолання і нейтралізації та 

зміцнення цього виду національної безпеки. Також можемо стверджувати, що 

одним із головних завдань у вирішенні проблем забезпечення та зміцнення 

воєнно-економічної безпеки України в умовах військової агресії рф є подолання 

критичного спаду виробництва товарів, робіт, послуг, (особливо щодо галузі 

військово-промислового комплексу - ВПК), забезпечення управління 

господарською діяльністю в умовах правового режиму воєнного стану, 

забезпечення організації та здійснення господарської діяльності під час воєнного 

стану, запровадження заходів та засобів (в першу чергу правових) підтримки 

здійснення господарської діяльності в умовах воєнного стану тощо.  

Таким чином, забезпечення воєнно-економічної безпеки України, на нашу 

думку, повинне базуватися на напрацюваннях вітчизняної правової доктрини, 

найкращі з яких в подальшому мають оперативно об’єктивуватися в конструкції 

правових норм в актах національного законодавства. Воєнно-економічна безпека 

в реаліях сьогодення є невід'ємною складовою воєнної, економічної, політичної, 

інформаційної, енергетичної безпеки держави та інших видів національної 

безпеки. Функціонування системи економічної безпеки держави органічно 

пов’язано із необхідністю забезпечення її (держави) економічного суверенітету 

в контексті прийняття як рішень (в першу чергу – рівень внутрішнього 

законодавства держави), що стосуються власне функціонування національної 

економічної системи в умовах воєнного стану, так і рішень держави (рівень 

міжнародно-правового співробітництва) з питань щодо ролі та місця України у 

глобальному економічному просторі в повоєнному світі.  
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Суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських 

відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську 

компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене 

майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, 

крім випадків, передбачених законодавством. 
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До суб’єктів господарювання відносяться: господарські організації – 

юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, 

комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського 

кодексу України (далі – ГК України), а також інші юридичні особи, які 

здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом 

порядку. Право на здійснення підприємницької діяльності мають фізичні особи 

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють 

господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці. 

Конституція України гарантує кожному право на підприємницьку 

діяльність, яка не заборонена законом. Підприємництво – це самостійна, 

ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що 

здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення 

економічних і соціальних результатів та одержання прибутку (ст. 42 ГК 

України). Підприємництво здійснюється в будь-яких організаційних формах, 

передбачених законом, на вибір підприємця. 

Держава гарантує усім підприємцям, незалежно від обраних ними 

організаційних форм підприємницької діяльності, рівні права та рівні 

можливості для залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, 

трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів. Разом із тим 

забезпечення матеріально-технічними та іншими ресурсами, що централізовано 

розподіляються державою, здійснюється з метою виконання підприємцем 

поставок, робіт чи послуг для пріоритетних державних потреб. 

З метою створення сприятливих організаційних та економічних умов для 

розвитку підприємництва органи влади в порядку, передбаченому законом: 

надають підприємцям земельні ділянки, передають державне майно, необхідне 

для здійснення підприємницької діяльності; сприяють останнім в організації 

матеріально-технічного забезпечення та інформаційного обслуговування їх 

діяльності, підготовці кадрів; здійснюють первісне облаштування неосвоєних 

територій об’єктами виробничої і соціальної інфраструктури з продажем або 
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передачею їх підприємцям у визначеному законом порядку; стимулюють 

модернізацію технології, інноваційну діяльність, освоєння підприємцями нових 

видів продукції та послуг; подають підприємцям інші види допомоги. Держава 

сприяє розвитку малого підприємництва, створює необхідні умови для цього. 

Держава гарантує недоторканність майна і забезпечує захист майнових 

прав підприємця. Вилучення державою або органами місцевого самоврядування 

у підприємця основних і оборотних фондів, іншого майна допускається на 

підставах і в порядку, передбачених законом. Збитки, завдані підприємцю 

внаслідок порушення громадянами чи юридичними особами, органами 

державної влади чи органами місцевого самоврядування його майнових прав, 

відшкодовуються останньому на підставах і в порядку, передбачених законом. 

Законом визначено, що ніхто не може бути протиправно позбавлений 

права власності. Право приватної власності є непорушним. Щодо примусового 

відчуження об’єктів права приватної власності, то воно може бути застосоване 

лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, 

встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх 

вартості. При цьому примусове відчуження таких об’єктів з наступним повним 

відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи 

надзвичайного стану. 

Аналіз чинного законодавства, зокрема, Законів України «Про правовий 

режим воєнного стану» [1], яким воєнний стан визнається особливим правовим 

режимом, що вводиться у разі загрози національній безпеці, «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію» [2], яким встановлюються обов’язки підприємств, 

установ і організацій (далі – підприємств) незалежно від форми власності щодо 

функціонування в умовах особливого періоду, Постанови Кабінету Міністрів 

України від 09 березня 2022 року № 239 [3], Порядку розбронювання і відпуску 

матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в особливий період, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 року 
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№ 533 [4], та інших нормативно-правових актів, дає можливість прийти до 

наступних висновків. 

З моменту оголошення мобілізації (крім цільової) чи введення воєнного 

стану в Україні або в окремих її місцевостях настає особливий період 

функціонування національної економіки, органів державної влади, інших 

державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, 

інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств. 

Зміст, обсяги, порядок і строки здійснення заходів щодо переведення 

зазначених організацій на функціонування в умовах воєнного стану 

встановлюються мобілізаційним планом. 

До підприємств, що залучаються до виконання мобілізаційних завдань 

(замовлень) (далі – мобілізаційних завдань), як окремих вимог мобілізаційного 

плану щодо номенклатури, обсягів виробництва необхідної продукції, 

мобілізаційні завдання доводяться на підставі затверджених основних 

показників мобілізаційного плану і договорів (контрактів), що укладаються в 

порядку, передбаченому законодавством. 

Мобілізація здійснюється на основі наступних принципів: додержання 

прав підприємств та громадян; доведення основних показників мобілізаційного 

плану; укладання договорів (контрактів) на виконання підприємствами 

мобілізаційних завдань на поставку матеріально-технічних ресурсів, виконання 

робіт та надання послуг в умовах воєнного стану. 

Замовникам мобілізаційних завдань у разі необхідності дозволяється в 

зазначених умовах за погодженням з центральними і місцевими органами 

виконавчої влади, іншими державними органами, Державним концерном 

«Укроборонпром», яким затверджені відповідні мобілізаційні завдання, вносити 

зміни до діючих договорів (контрактів) на виконання підприємствами 

мобілізаційних завдань без внесення змін до останніх. 

Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації 

держави здійснюється Президентом України; організаційне керівництво у цій 
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сфері – Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ). Так, ним визначається 

порядок укладення договорів (контрактів) на виконання підприємствами 

мобілізаційних завдань, зокрема, на поставку матеріально-технічних ресурсів, 

виконання робіт та надання послуг, у тому числі щодо поставки готової 

продукції, забезпечення виконання зазначених завдань матеріально-технічними 

ресурсами, а також щодо їх фінансування. У разі необхідності КМУ ініціює 

питання про надання пільг підприємствам, для яких встановлено мобілізаційні 

завдання. 

КМУ розробляє порядок відшкодування державою вартості майна, яке 

було примусово відчужено у підприємств у зв’язку з виконанням ними 

мобілізаційних завдань в умовах воєнного стану та громадян, які надають в 

установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби 

та інше майно, що є їх власністю, Збройним Силам України, іншим військовим 

формуванням. 

Координація діяльності органів виконавчої влади з питань мобілізаційної 

підготовки та мобілізації здійснюється Радою національної безпеки і оборони 

України. 

Порядок створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації і реалізації 

мобілізаційних потужностей, як виробничих потужностей підприємств, що 

створюються в мирний час для виробництва продукції і задоволення інших 

потреб держави, в умовах воєнного стану визначається КМУ. Мобілізаційні 

потужності не підлягають приватизації, у тому числі і в разі ліквідації 

підприємств. Рішення щодо передачі мобілізаційних потужностей іншим 

підприємствам приймаються органами виконавчої влади, іншими державними 

органами в порядку, визначеному КМУ. 

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки, що здійснюються за 

ініціативою самих підприємств згідно з мобілізаційними планами фінансуються 

за рахунок коштів підприємств. 
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До стимулюючих заходів з мобілізаційної підготовки підприємств слід 

віднести наступне: 

– амортизаційні відрахування на законсервовані мобілізаційні потужності, 

які не використовуються в поточному виробництві, а також на законсервовану 

техніку та транспортні засоби мобілізаційного призначення, які не 

експлуатуються, не здійснюються; 

– порядок оплати робіт з мобілізаційної підготовки, які в мирний час 

проводяться підприємствами та громадянами, передбачається договорами 

(контрактами), укладеними з ними в порядку, встановленому законами України, 

що регулюють питання закупівлі товарів і послуг для державних потреб. 

Розбронювання і відпуск матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 

в умовах воєнного стану здійснюється з метою забезпечення виконання 

підприємствами встановлених їм мобілізаційних завдань, згідно з 

розпорядженням КМУ, яке вступає в силу з моменту набрання чинності Указом 

Президента України про оголошення мобілізації (крім цільової) чи введення 

воєнного стану. 

Підприємства можуть використовувати розброньовані матеріальні 

цінності за призначенням відповідно до встановлених їм мобілізаційних завдань 

після набрання чинності розпорядження КМУ. Відпуск розброньованих 

матеріальних цінностей мобілізаційного резерву підприємствам здійснюється на 

безоплатній основі, а вартість зазначених матеріальних цінностей не 

включається у собівартість виготовленої продукції. 

Місцеві органи виконавчої влади доводять (встановлюють) мобілізаційні 

завдання до органів місцевого самоврядування, а в разі потреби також до 

місцевих органів виконавчої влади нижчого рівня з передачею їм необхідних 

фінансових ресурсів; доводять розпорядження про виконання мобілізаційних 

завдань до підприємств, які залучаються ними до виконання мобілізаційних 

завдань та укладають з ними договори (контракти); забезпечують виконання 
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підприємствами, які знаходяться на території відповідних адміністративно-

територіальних одиниць, мобілізаційних завдань. 

Органи місцевого самоврядування, а саме виконавчі органи сільських, 

селищних, міських рад виконують такі ж функції щодо підприємств, які 

знаходяться на території відповідних населених пунктів. 

Щодо підприємств, то вони зобов’язані: 

– планувати і здійснювати заходи щодо розробки мобілізаційних планів та 

підготовки до виконання покладених на них мобілізаційних завдань, 

забезпечувати поставку продукції згідно з укладеними договорами 

(контрактами) та надавати звіти з цих питань відповідним органам, які є 

замовниками мобілізаційних завдань; 

– у разі їх ліквідації (реорганізації) своєчасно сповіщати про це відповідні 

органи, з якими укладено договори (контракти) на виконання мобілізаційних 

завдань; 

– здійснювати під час мобілізації заходи щодо переведення виробництва 

(діяльності) на функціонування в умовах особливого періоду; 

– утримувати в належному стані техніку, будівлі, споруди та об’єкти 

інфраструктури, що належать для передачі в разі мобілізації Збройним Силам 

України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі 

цивільного захисту або призначені для спільного з ними використання у воєнний 

час. 

Підприємства, які є виконавцями мобілізаційних завдань з виробництва 

продукції, укладають договори (контракти) з підприємствами – виробниками 

(співвиконавцями) комплектуючих виробів, постачальниками матеріально-

технічних засобів, сировини і не можуть відмовлятися від укладання останніх, 

якщо їх можливості з урахуванням мобілізаційного розгортання та переданих їм 

матеріально-фінансових ресурсів дають змогу виконати ці мобілізаційні 

завдання. 
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Підсумовуючи, слід зазначити, що введення воєнного стану пов’язано з 

запровадженням та здійсненням тимчасових обмежень прав і законних інтересів 

юридичних осіб, а саме, використання потужностей підприємств, установ і 

організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінення режиму їхньої 

роботи, та інших змін виробничої діяльності; примусове відчужування майна, що 

перебуває у приватній або комунальній власності; вилучення майна державних 

підприємств, державних господарських об’єднань для потреб держави в 

установленому законом порядку з видачею про це відповідних документів 

встановленого зразка. 
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ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ 

 

В статі визначена необхідність дослідження засобів державного регулювання 

господарської діяльності через прийняття великої кількості нормативних актів під час 

воєнного стану. Розглянуто ряд засобів державного регулювання господарської діяльності та 

визначення мету їх провадження й можливий вплив на економічні процеси. Проаналізовано 

такі засоби державного регулювання господарської діяльності як: податкові пільги, технічне 

регулювання, ліцензування, надання державної фінансової підтримки (пільгове кредитування) 

та заборона певної діяльності. Досліджено різноманіття строків впровадження певних 

засобів та здійснено аналіз впливу таких державних заходів на економічні процеси та 

діяльність суб’єктів господарювання. 

Ключові слова: засоби державного регулювання, воєнний стан, пільги, податки, 

ліцензування, сертифікація, заборона підприємницької діяльності. 
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STATE REGULATION MEANS OF ECONOMIC ACTIVITY DURING 

MARTIAL LAW IN UKRAINE 

 

The article identifies the necessity to study the means of state regulation of economic activity 

through the adoption of a large number of regulations during martial law. A number of state regulation 

means of economic activity and determination of the purpose of their implementation and possible 

impact on economic processes are considered. Such means of state regulation of economic activity 

as tax benefits, technical regulation, licensing, provision of state financial support (preferential 
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lending) and prohibition of certain activities are analyzed. The variety of introduction terms of certain 

means is investigated and the analysis of influence of such state measures on economic processes and 

activity of subjects of managing is carried out.  

Key words: means of state regulation, martial law, benefits, taxes, licensing, certification, 

prohibition of business activities. 

 

Будь-які військові дії є складним етапом для держави та її народу. Але 

навіть під час активних бойових дій економіка країни не перестає існувати хоч й 

миттєво реагує на такий важливий фактор, що повністю або майже частко 

зупиняє темпи економічних процесів на певний час.  

Україна вперше за часів незалежності стикнулась з повномасштабною 

військовою агресією, яка почалась в країні 24 лютого 2022 року, однак 

незважаючи на це бізнес не зупинив свою роботу повністю, а відреагував на таку 

кризову ситуацію різними способами: шляхом перепрофілювання, перенесення 

виробництва, зміни логістичних шляхів, диверсифікацією товарів, початком або 

розширення зовнішньоекономічної діяльності, виробництва товарів та послуг на 

громадських засадах (волонтерство) та іншими. 

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні» 2102-IX від 24.02.2022 року [9] затверджено 

Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення 

воєнного стану в Україні", відповідно до п. 3 якого передбачено, що у зв'язку із 

введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму 

воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і 

громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції 

України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів 

юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості 

запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які 

передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим 

воєнного стану" [3].  
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Реалізуючи свої повноваження в сфері державної економічної політики 

Верховною радою України було прийнято ряд законів спрямованих на 

стабілізацію економічної ситуації в країни шляхом впровадження нових засобів 

державного регулювання господарської діяльності. 

В свою чергу, Уряд сформував пакет рішень, які мають за мету підтримати 

український бізнес під час війни: від скасування всі заходів ринкового та 

споживчого нагляду у всіх питаннях, крім регулювання цін та контролю за 

ціноутворення та встановлення мораторію на проведення перевірок всіх видів 

для бізнесу до запровадження регулювання цін і тарифів та прийняття програм 

кредитування бізнесу.  

Відтак, шляхом прийняття законодавчих та нормативно-правових актів 

державними органами здійснюється регулювання економіки шляхом 

запровадження ряду засобів державного регулювання господарської діяльності, 

які діють переважно у період воєнного стану в Україні. 

Н. Н. Вознесенська вважає, що мета державного регулювання економіки – 

забезпечення реалізації та захист публічних інтересів, таких як оборона і безпека 

держави, захист прав людини і громадянина, захист соціально-незахищених 

верств населення, охорона навколишнього середовища і, як наслідок, 

забезпечення гарантії прав людини і громадянина, закріпленої Конституцією 

України [1, с. 339]. 

Спираючись на думку Н.Н. Вознесенської, враховуючи наявність 

військової агресії та бойових дій на території країни, можна стверджувати, що 

метою державного регулювання економіки у період воєнного стану є 

забезпечення діяльності оборонного комплексу країни, фінансування потреб 

Збройних сил України та інших військових формувань, захист основоположних 

прав людини та громадянина на життя й здоров’я, а також забезпечення 

діяльності суб’єктів господарювання: відновлення діяльності бізнесу, 

працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, переміщення (релокейт) 

підприємств які знаходяться у зоні активних бойових дій та інші. 
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Серед правників відсутній єдиний підхід до визначення засобів 

державного регулювання господарської діяльності, наприклад, Р. Шабанов під 

господарсько-правовими засобами державного регулювання розуміє засоби 

впливу держави на сферу підприємництва з метою створення або забезпечення 

умов їхньої діяльності відповідно до прийнятої національної економічної 

політики [12, с. 87]. 

У свою чергу, засоби державного регулювання господарської діяльності на 

період воєнного стану в Україні можна визначити як засоби впливу держави на 

суб’єктів господарювання, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,  

певної галузі з метою створення та/або забезпечення умов безпечного 

виробництва та/або реалізації товарів та послуг, безпечних умов виконання 

робіт, що спрямовані на стабілізацію економіки держави, мінімізацію 

негативного впливу військової агресії на економічні процеси та фінансові 

показники, а також відновлення економічного розвитку країни після закінчення 

військової агресії. 

У статті 12 Господарського кодексу України закріплено основні засоби 

регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання, зокрема: 

державне замовлення; ліцензування, патентування і квотування; технічне 

регулювання; застосування нормативів і лімітів; регулювання цін і тарифів; 

надання інвестиційних, податкових та інших пільг; надання дотацій, 

компенсацій, цільових інновацій та субсидій [2]. 

Відтак, Законом України №2120-IX від 15.03.2022 року «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії 

норм на період дії воєнного стану» (далі – Закон №2120) [4] запроваджено саме 

ряд податкових пільг для суб’єктів господарювання як засобу регулюючого 

впливу держави на діяльність бізнесу.  

Як зазначено у п. 6 Пояснювальної записки до проекту Закону України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих 

актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» №7137-д прийняття 
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проекту закону дозволить підвищити необхідне забезпечення військових і 

правоохоронних підрозділів у відбитті збройного нападу Російської Федерації та 

забезпечить дотримання прав і обов’язків платників податків та контролюючих 

органів [5]. 

Аналізуючи прийняті законодавчі норми приходимо до висновку, що 

запроваджено податкові пільги для різних суб’єктів господарювання, як 

юридичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців. Найбільш впливові податкові 

пільги запроваджені Законом № 2120 наведено в таблиці №1:  

 

 

Вид податку: Запроваджена пільга: 

Податок на 

прибуток 

неприбутковими організаціями незалежно від ознаки 

неприбутковості такої організації (мети діяльності), визначені її 

установчими документами, не пов’язані з підтримкою держави, під 

час дії воєнного стану надано можливість здійснювати без податкових 

наслідків на добровільних засадах підтримку шляхом передачі майна, 

надання послуг неприбутковою організацією, використання доходів 

(прибутків) неприбуткової організації для фінансування видатків 

суб’єктів визначених у п. 133.4 Податкового кодексу України; 

Податок на додану 

вартість  

оподаткування ПДВ операцій з постачання на митній території 

України та ввезення на митну терарію України сирих нафтопродуктів, 

бензинів моторних, важких дистилятів та скрапленого газу за ставкою 

7 відсотків; 

звільнення від оподаткування ПДВ операцій з ввезення на митну 

територію України та постачання на митній території України товарів 

оборонного призначення, визначених такими згідно з пунктом 29 

статті 1 Закону України «Про оборонні закупівлі»; 

Акцизний податок встановлення ставки акцизного податку на бензини моторні, важкі 

дистиляти та скраплений газ 0 євро за 1000 літрів; 

Податок на доходи 

фізичних осіб 

не включення до загального місячного (річного) оподатковуваного 

доходу платника податку суми (вартості) благодійної допомоги, 

наданої (виплаченої) міжнародними організаціями, волонтерами, 
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благодійними фондами, організаціями, фізичними особами та 

отриманої фізичними особами, які мешкають (мешкали) на території 

населених пунктів, де проводяться (проводилися) бойові дії, та/або 

вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням 

бойових дій в таких населених пунктах, учасниками бойових дій 

(ЗСУ, ДСНС , правоохоронних органів, військових формувань тощо), 

що беруть участь та захищають (захищали) незалежність, суверенітет 

і територіальну цілісність України, беруть (брали) безпосередню 

участь у відсічі збройної агресії Російської Федерації в період дії 

воєнного стану та ін.; 

Єдиний податку запровадження добровільної сплати податку фізичними особами - 

підприємцями - платники єдиного податку першої та другої групи; 

визначення платниками єдиного податку третьої групи фізичних осіб 

– підприємців  та юридичних осіб – суб’єкти господарювання будь-

якої організаційно-правової форми, у яких обсяг доходу протягом 

календарного року не перевищує 10 мільярдів гривень. Відсоткова 

ставка єдиного податку для таких платників визначена 2 % від доходу. 

Єдиний соціальний 

внесок 

добровільне  нараховування та сплата єдиного соціального внесок за 

себе для фізичних осіб –підприємців, осіб, що провадять незалежну 

професійну діяльність та членів фермерських господарств; 

Плата за землю 

(земельний 

податок/орендна 

плата) 

не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний 

податок та орендна плата за земельні ділянки державної та 

комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї), що 

розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або 

на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями 

Російської Федерації, та перебувають у власності або користуванні, у 

тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, а також 

за земельні ділянки (земельні частки (паї), визначені обласними 

військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними 

предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди. 

Екологічний 

податок 

не нараховується та не сплачується екологічний податок за об’єктами 

оподаткування, що розташовані на територіях, на яких ведуться 

(велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих 

збройними формуваннями Російської Федерації. 
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Таблиця № 1: «Пільги запроваджені Законом №2120 в розрізі податків». 

 

Особливістю запровадження вищезазначених пільг є період їх дії, відтак у 

Законі № 2120 застосовуються різні строки та терміни дії певних положень 

наприклад: 

- тимчасово, протягом дії правового режиму воєнного, надзвичайного 

стану;  

- тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану; 

- тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного, 

надзвичайного стану на території України; 

- тимчасово, з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування 

воєнного, надзвичайного стану на території України; 

- тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, 

наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний, 

надзвичайний стан; 

- тимчасово, за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки; 

- тимчасово, за 2022 податковий (звітний) рік; 

- у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у 

тридцятиденний строк після; 

- тимчасово, з 1 березня 2022 року до припинення або скасування 

воєнного стану в Україні та протягом дванадцяти місяців після 

припинення або скасування воєнного стану; 

Багатоманіття строків та термінів, що пов’язані з настанням різних подій 

свідчить про відсутність єдиного підходу до визначення періоду дії податкових 

пільг й можуть заплутати платників податків при адмініструванні податкових 

зобов’язані, в той же час, встановлення періоду дії певних пільг й після 

припинення/скасування воєнного/надзвичайного стану свідчить про 

спрямованість такого заходу державного впливу на подальший розвиток 

економіки після завершення бойових дій. 
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Окрім того,  внесені зміни до Закону України «Про державне регулювання 

виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 

напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 

сигаретах, та пального» запроваджено й такий засіб державного регулювання 

господарської діяльності як продовження дії ліцензії, за якими до припинення 

або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України або за 

наявності обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) не сплачено 

черговий платіж за ліцензію та/або закінчився термін дії ліцензії на право: 

- виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та 

рідин, що використовуються в електронних сигаретах; 

- виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним та місць 

виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним [8].  

Запровадження такого засобу державного регулювання забезпечить 

подальшу діяльність суб’єктів господарювання та не дозволить зупинити сотні 

підприємств, пов’язаних з виробництвом та реалізацією товарів, що підлягають 

ліцензуванню, а також збереже тисячі робочих місць та діяльність пов’язаних 

підприємств (наприклад: логістичних, рекламних та інших). 

Окрім зазначеного вище, Міністерство аграрної політики та продовольства 

України для забезпечення сільгоспвиробників насінням до посівної в Україні на 

час воєнного стану скасовані додаткові процедури із сертифікації насіннєвого 

матеріалу  та дозволено експлуатацію сільгоспмашин без їх реєстрації на період 

воєнного стану [11].  Оскільки сертифікація і стандартизація є складниками 

національної системи технічного регулювання можна стверджувати, що 

запроваджені Міністерством аграрної політики та продовольства України 

послаблення безумовно є заходами державного регулювання господарської 

діяльності. 

Перелік засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів 

господарювання визначений у статті 12 Господарського кодексу України не є 
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вичерпним, оскільки зазначені засоби не закріплюють усього різноманіття 

інструментів впливу на господарську діяльність. 

Так, Кабінетом Міністрів України прийнято ряд програм пільгового 

кредитування (фінансової підтримки), що також може бути визначено як засіб 

державного регулювання господарської діяльності, оскільки стимулює розвиток 

підприємств певної галузі, яка визначена урядом. 

Так, наприклад, Постановою Кабінета Міністрів України від 12 березня 

2022 р. № 274 вносяться зміни до «Порядку надання фінансової державної 

підтримки суб’єктам підприємництва» затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 та «Порядку надання державних 

гарантій на портфельній основі» затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 14 липня 2021 р. № 723 [6]. 

Зазначеними нормативно-правовими актами передбачається: можливість 

отримання підтримки малим та середнім аграрним виробникам з оборотом не 

більше 20 мільйонів євро в рік, що є еквівалентом підприємства, яке оброблює 

до 10 000 га;  компенсація відсоткової ставки за залученими кредитами на  

максимальну сума кредиту 50 млн грн.; надання кредитування для здійснення 

сільськогосподарської діяльності (посівної) на період дії воєнного стану  

терміном дії кредиту 6 місяців; встановлення максимального розміру державної 

гарантії за портфельними кредитами до 80%. 

Як зазначив, міністр аграрної політики та продовольства України Роман 

Лещенко, для попередження гуманітарної кризи в Україні, стабільності ринку та 

задоволення потреб населення у критичних продовольчих товарів Уряд 

встановив нові правила експорту сільськогосподарських товарів [10]. 

Відтак, постановою Кабінету Міністрів України № 207 від 05.03.2022 року 

«Про внесення змін у додатки 1 і 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 

29 грудня 2021 р. № 1424» встановлено обсяги квот товарів, експорт яких 

підлягає ліцензуванню, що фактично запроваджено заборону експорту з митної 

території України таких продуктів як: овес, просо, гречку, цукор, сіль, жито, 
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велика жива рогата худоба, морожені розсольні та інші м’ясо та субпродукти з 

ВРХ [7]. 

Такі дії уряду також мають вплив на суб’єктів господарювання, юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців,  певної галузі, а отже їх також можна віднести 

до заходів державного регулювання господарської діяльності незважаючи на 

відсутність таких заходів у переліку наведеному у. ч.2 ст. 12 Господарського 

кодексу України. 

Отже, відповідаючи на вплив військової агресії та бойових дій, держава в 

найкоротший термін запровадила заходи державного регулювання 

господарської діяльності. Метою таких заходів є здійснення впливу на суб’єктів 

господарювання задля стимулювання діяльності бізнесу, стабілізацію економіки 

держави, мінімізацію негативного впливу військової агресії на економічні 

процеси та фінансові показники, а також відновлення економічного розвитку 

країни після закінчення військової агресії. Вжиті державними органами заходи є 

різноманітними не тільки за змістом, терміном впровадження, а й реальних 

економічним впливом на певні процеси, що може слугувати напрямами 

подальших наукових досліджень. 
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розвиток індустрії 4.0.  Розглянуто  підходи до економіко-правового регулювання під час 
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The study is devoted to determining the impact of changes in the legal special period on the 

development of Industry 4.0. Approaches to economic and legal regulation during martial law in the 
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field of industry and high-tech are considered. The importance of the IAM cluster mechanism to 

restore the development of components of Industry 4.0 to determine the benefits of their interaction 

at the mega level. Tools for institutional and infrastructural action and outsourcing need to be sought 

for the development of differentiated measures of state stimulating influence, in particular, tax, in the 

conditions of a special legal period.  

Key words: cluster, legal regulation, economic activity. 

 

Актуальність. Індустрія 4.0 передбачає комплексну цифровізацію та 

автоматизацію виробничих процесів і управління у реальному секторі економіки 

[8]. Незважаючи на воєнний стан в Україні, світове суспільство намагається 

складові Індустрії 4.0   активно просувати через  нові механізми вирішення 

сучасних внутрішніх та зовнішніх проблем держави [10], що вимагає  процесу 

вдосконалення  використання інструментів  Індустрії 4.0 [7] в умовах особливого 

правового періоду, тому що питання науки і технологій [4], забезпечення 

критичної інфраструктури є надзвичайно актуальними у такий час.  

Певною відмінністю може бути те, що на попередньому етапі дослідження 

Індустрія 4.0 певним чином ототожнювалася  з цифровою економікою, яка має 

більш поширене трактування і рівень зацікавленості [1]. Між тим у період 

воєнного стану взагалі зацікавленість темою Індустрії 4.0 в Україні впала майже 

до нуля, тоді як інтерес до цифрової економіки залишився стабільно високим і 

навіть зростав за даними використання  пошукового  інструменту Google Trends 

[11],  сервісу, що дозволяє визначити інтереси цільових груп в різних країнах 

світу, зокрема, в Україні,  що дуже важливо визначати саме в умовах особливого 

правового періоду.  

Якщо раніше розподіл інтересу до цифрової трансформації  і Індустрії 4.0 

був  рівномірним,  і тренди співпадали [1],  то тепер це різні тенденції щодо 

зацікавленості цими процесами.  

Незначний рівень зацікавленості  терміном Індустрії 4.0 не дозволив  

визначити регіональний розподіл не тільки в Україні, і навіть у світі, отже, 

незважаючи на різні складові щодо наявності і відсутності бойових дій, це не 
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вплинуло на загальний вимір інтересу до цього питання в межах країни. Тому  це 

свідчить про загальну кризу щодо змін, пов’язаних із цифровою індустріальною 

трансформацією, що є негативним фактором для відновлення, зокрема, 

військової  економіки. 

Щодо схожих запитів вони не виділені як значимі, що теж свідчить про 

певну кризу.  

Отже, з одного боку воєнний стан вплинув на розвиток цифровізації 

економіки, з іншого боку він суттєво ускладнив процеси змін, які відбуваються 

в зоні інжинірингу, автоматизації промислових процесів, що потребує суттєвої 

уваги як державних органів,  так і науковців для пошуку нових інструментів 

впливу.   

Виклад результатів. Питання безпеки господарської діяльності, зокрема 

щодо виробничих процесів, є надзвичайно актуальним, і суттєво змінюється  у 

військовий час [2]. Розгляд економіко-правових особливостей воєнного часу 

почався ще на початку другого  десятиліття ХХІ століття.  Юристи відзначали, 

що режим воєнного стану в теорії господарського права є  обмежувальним 

спеціальним режимом господарювання, а в законодавстві – це особливий період 

діяльності суб’єкта господарювання [6]. Акцент робився на  чинне законодавство 

України щодо регулювання діяльності банків під час введення правового режиму 

воєнного стану, зокрема, щодо припинення такої діяльності, який є 

недосконалим і потребує змін. Чи достатньою мірою це враховано у сучасних  

умовах особливого правового періоду потребує обговорення. Є значна кількість 

рішень НБУ в сучасних умовах воєнного стану щодо врегулювання діяльності 

банків, але вони мають тільки унормувати операційні положення, але  не є 

предметом законодавчого регулювання.  

Більш широке трактування стану нормативно-правового регулювання 

господарської діяльності та змісту господарських відносин в особливий період 

здійснено Прохоренко М.М., який зазначає, що господарська діяльність в 

особливий період є окремим спеціальним режимом господарювання, який 
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здійснюється органами державної влади, військовим командуванням, 

військовим адміністраціям іншими державними органами, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами і організаціями під час мобілізації 

(крім цільової), у період дії воєнного стану та/або воєнного часу [5].  

Щодо особливостей здійснення господарської діяльності при 

впровадженні змін Індустрії 4.0 необхідно врахувати пропозиції юристів з 

урахуванням особливого періоду і запровадження окремих спеціальних режимів  

господарювання, що здійснено автором і представлено у табл.1. 

Таблиця 1  

Особливості врахування вимог особливого правового періоду при змінах 

процесів у Індустрії 4.0 

Ознака вимог  Склад змін у вимогах  Вплив на зміну процесів 

Індустрії 4.0 

Спеціальний 

режим 

господарювання  

Досягнення особливої 

мети – забезпечення 

захисту суверенітету, 

територіальної цілісності і 

недоторканності України, 

утвердження і 

забезпечення прав і свобод 

людини 

Перехід у виробництві на 

оборонні технології, 

посилення соціального захисту 

через впровадження нових 

цифрових технологій, 

застосування роботизованих 

систем у зоні бойових дій  

Здійснення під час 

мобілізації (крім цільової), 

у період дії воєнного стану 

та/або воєнного часу 

Розробка інструментів 

бронювання кадрів, які 

забезпечують критично 

важливі технологічні складові 

виробництва  

Здійснення реалізації 

спеціальних норм права на 

відміну від загальних норм 

Розробка преференційних 

норм, зокрема, податкових  

для сучасних цифрових 

технологій  

Сфера 

господарських 

відносин  

Організаційно-

господарські відносини 

органів державної влади, 

військового командування, 

Подальший розвиток кластерів 

ІАМ для впровадження нових 

технологій, застосування 

сучасних цифрових технологій  
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правоохоронних органів, 

військових адміністрацій  

Господарсько-виробничі 

відносини підприємств, 

установ та організацій при 

безпосередньому 

здійсненні господарської 

діяльності з урахуваннями 

нормативно закріплених 

обмежень прав та свобод 

цієї діяльності 

Розробка нових сценаріїв і 

технологій Індустрії 4.0, 

заохочення до співпраці 

учасників господарсько-

виробничих відносин в умовах 

дефіцитності ресурсів   

Внутрішньогосподарські 

відносини з урахуванням 

обмежень загальних норм 

в умовах проведення 

мобілізації (крім цільової), 

у період дії воєнного стану 

та/або воєнного часу 

Зміни стосуються розривів 

логістичних ланцюгів і 

глобальних ланцюгів 

формування доданої вартості, 

що може стати критичним і 

унеможливить виробництво 

взагалі  

Джерело: розроблено автором з урахуванням [5] 

 

 Як видно з табл.1, дійсно для прискореного розвитку технологій Індустрії 

4.0 в умовах особливого правового періоду є перешкоди і обмеження, які не 

враховувались  у стабільній економіці.   Зміни господарської діяльності, які 

відбуваються у воєнний період,  можна розглядати як такі, що негативно  

впливають на можливості використання переваг змін  у технологіях Індустрії 4.0, 

які потребують  як техніко-технологічних перетворень, так і їх економіко-

організаційного супроводження.  

Всі планові зміни стають дискусійними, тому що військова агресія проти 

України та введення воєнного стану  визнані Торгово-промисловою палатою 

форс-мажорними обставинами, що засвідчено як обставини непереборної сили  

відповідним листом ТПП України №2024/02.0-7.1  від 28.02.2022 року [3].  

Вказаним листом підтверджено,  що зазначені обставини з 05:30 24 лютого 2022 

року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та 

об’єктивними обставинами для суб'єктів господарської діяльності та/або 
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фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим 

зобов’язанням/обов’язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами 

договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і 

виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін 

внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної 

сили). 

 Отже, така суттєва зміна умов виконання контрактів є загрозливою щодо 

розвитку нових технологій. Саме ця обставина стала головною причиною 

певного руйнівного впливу на промислові  та хайтек сектори.  Згідно з  

інформацією  від АППАУ роботу припинили суттєва кількість інжинірингових 

компаній – це пов’язано, як з неможливістю обслуговувати замовників, так і 

вступом в дію форс-мажорних обставин [10]. 

Для пошуку інструментів впливу пропонується розглянути підходи до 

застосування  інструментів розвитку кластерів. У  межах спільноти 

Industry4Ukraine спостерігається значне переміщення співробітників фірм 

кластерів зі східних регіонів країни, в першу чергу з Харкова в регіони Західної 

України. Виробничі активи учасників кластерів в регіонах бойових дій зазнають 

значних руйнувань, тому помітного  переміщення саме виробничих компаній не 

спостерігається, можливо, окремі учасники [10]. В умовах військово стану  

багато учасників кластерних об'єднань змінюють свій асортимент та напрями 

роботи, перехід на підтримку продовольчої безпеки, критичної інфраструктури, 

територіальної оборони та армії, створення ІТ-компаніями новітніх сервісів для 

сприяння задоволенню нових потреб. 

Вплив умов особливого правового періоду сприяв більш глобальним 

змінам, тому  кластерна спільнота України об’єднується – ініціатива 

Clusters4Ukraine платформи Industry4UKraine поступово переходить у створення 

нового, значно більшого об’єднання, яке отримало робочу назву «Український 

Кластерний Альянс » (УКА) [9], що можна розглядати як мега кластер Індустрії 

4.0, де базою об’єднання є вже не регіон, а вся територія України, і різні 
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профільні  і непрофільні компанії. Такий підхід дозволить як підтримати 

подальший розвиток технологій Індустрії 4.0, так і об’єднати ресурсні зусилля 

більшої кількості компаній і виробництв для забезпечення країни всім 

необхідним в умовах воєнного стану. Між тим у межах мегакластеру можливо 

формування більш   вузьких спільнот платформи Industry4Ukraine, а також 

запуск  аутсорсингу  інжинірингових послуг серед учасників кластерів ІАМ [10].  

Висновки.  Умови особливого правового періоду дозволяють переглянути  

регіони  за рівнями спроможності до розвитку Індустрії 4.0, що є основою  для 

розробки диференційованих заходів державного стимулюючого впливу на них, 

зокрема, через створення мегакластеру ІАМ.  Так само можна запропонувати 

розробку інструментів  інституційно-інфраструктурної дії, які дозволять 

сформувати механізми підтримки критичної інфраструктури в умовах воєнного 

стану.  

Вплив процесів кластеризації  на розвиток індустрії 4.0 є безперечним. Для 

відродження галузей промислових хайтек потрібні інструменти координації 

стейкхолдерів, формування потенційних напрямів аутсорсингу інжинірингових 

компаній на глобальному ринку. Пріоритет можливих учасників платформи 

Industry4Ukraine в поточній ситуації визначається необхідністю  переходу на 

модель військової економіки.  
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The work is devoted to the systematic analysis of the problems of legal regulation of state aid 

to economic entities in the martial law in Ukraine. Analyzing the shortcomings of the updated legal 

framework, the author summarizes the urgency of the immediate development and adoption of a new 

Law of Ukraine "On State Aid to Business Entities in Martial Law". It is stressed that the new law 
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24.02.2022 року Російська Федерація розпочала відверту збройну агресію 

проти України, через що Президент України Володимир Зеленський як 

Верховний Головнокомандувач держави в суворій відповідності до своїх 

конституційних повноважень встановлених, п. 20 ч. 1 ст. 106 Основного закону, 

видав низку указів, спрямованих на забезпечення оборони держави [1-4], зокрема 

Указ «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 [5]. 

Для імплементації цього указу того ж дня Верховна Рада України у 

відповідності до п. 31 ч.1 ст. 85 Конституції України [6] та ст. 5 Закону України 

«Про правовий режим воєнного стану» [7] постановила Закон України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 

Україні» № 2102-IX [8]. 

Зважаючи на затягування збройної агресії, правовий режим воєнного стану 

було продовжено. Так, Глава Держави 15.03.2022 року ухвалив Указ №133/2022 

про продовження строку його дії з 26 березня ще на 30 днів, якнайменш до 24 
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квітня 2022 року включно [9], а Парламент невідкладно затвердив цей Указ 

відповідним Законом № 7168-IX [10].  

Варто визнати, що в умовах широкомасштабних воєнних дій РФ проти 

України Верховна Рада України функціонує максимально ефективно та 

злагоджено з Президентом та Кабінетом Міністрів України, про що свідчить 

низка прийнятих Парламентом законів 15.03.2022 року, метою яких є зменшення 

руйнівного впливу війни на національну економіку та створення умов як для 

виживання громадян, так і стимулювання суб’єктів господарювання до 

відновлення господарської діяльності.   

За інформацією Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля за попередніми 

розрахунками станом на 16.03.2022 року прямі одноразові втрати України вже 

становлять 565 мільярдів доларів США [11]. Більш стриманими в розрахунках є 

експерти аналітичного підрозділу Київської школи економіки, які визначили 

станом на 17.03.2022 року, тобто за 22 дні збройної агресії, суму збитків України 

в розмірі 1,8 трлн. грн. або 62,6 млрд. доларів США. При цьому, порівняно з 

їхньою попередньою оцінкою, оприлюдненою 10 березня 2022 року, обсяг втрат 

зріс на 330 млрд. грн. або на 8,3 млрд. доларів США [12].  

Як бачимо, кожен день агресивних воєнних дій РФ проти України коштує 

національній економіці збитків на суму від 2,8 млрд. до 26,9 млрд. доларів США. 

Не зважаючи на різні розміри збитків, очевидним є те, що війна є руйнівною для 

вітчизняної національної економіки.  

Зазначимо, що частина законодавчих актів воєнного часу спрямована на 

ефективне та оперативне прийняття управлінських рішень для фінансового 

забезпечення першочергових потреб держави щодо відсічі збройній агресії РФ 

проти України, забезпечення національної безпеки та соціального захисту 

громадян України. Зокрема, таким є Закон України «Про внесення змін до 

розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України 

та інших законодавчих актів України» №2134-IX (реєстр. №7166) [13]. 

Відповідно до нього у період дії воєнного стану та протягом року після його 
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припинення було установлено, що: 1) не застосовуватимуться норми Закону 

України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» від 01.07.2014 

року № 1555-VII [14] та інші норми законодавства, що випливають із цього; 2) 

уся державна допомога, надана протягом такого періоду, вважатиметься 

допустимою; 3) надавачі державної допомоги звільняються від обов’язку 

подання повідомлення про нову державну допомогу та подання звітності про 

чинну державну допомогу [13].  

На нашу думку, такі законодавчі доповнення не сприяють правовій 

визначеності, адже з них не є очевидними чи функціонуватимуть механізми 

щодо визнання державної допомоги незаконною чи такою, що використовується 

неналежно, та як відповідні органи публічної влади реалізовуватимуть 

повноваження в цій сфері з його прийняттям.  

Вважаючи виправданою обставинами воєнного часу ідею такої вимушеної 

законодавчої лібералізації, зауважимо, що вона при цьому створює ризик 

небезпечних наслідків для економіки держави в умовах особливого періоду через 

надто широку дерегуляцію, необмежені дискреційні повноваження надавачів 

державної допомоги та фактичну непідконтрольність суб’єктів господарювання, 

які за такою допомогою звертатимуться. 

Зазначеним Законом було встановлено, що державною допомогою 

суб’єктам господарювання є підтримка у будь-якій формі суб’єктів 

господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, яка 

спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи 

переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів 

господарської діяльності. Законом встановлено її форми (надання субсидій, 

грантів, дотацій, податкових пільг, гарантій, кредитів на пільгових умовах, 

обслуговування кредитів за пільговими тарифами, відстрочення або 

розстрочення сплати податків, зборів чи інших обов’язкових платежів, списання 

боргів, включно із заборгованістю за надані державні послуги, списання 

штрафних санкцій, компенсація збитків суб’єктам господарювання; зменшення 
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фінансових зобов’язань суб’єктів господарювання перед фондами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування; продаж 

державного майна за цінами, нижче ринкових та інших (ст. 4). Отже, державна 

допомога переважно полягає у передачі ресурсів держави чи місцевих ресурсів 

окремим суб’єктам господарювання, а також у втратах доходів відповідних 

бюджетів. 

При цьому, в ст. 5 Закону при визначенні допустимості державної 

допомоги було встановлено, що вона має носити соціальний характер, тобто 

кінцевими вигодонабувачами мають бути споживачі, за умови, що така допомога 

надається без дискримінації, пов’язаної з походженням товарів і з метою 

відшкодування збитків, завданих надзвичайними ситуаціями техногенного чи 

природного характеру. Звернімо увагу на те, що відшкодування збитків, 

завданих збройною агресією проти України, для визнання державної допомоги 

допустимою в цьому законі, прийнятому вже після початку збройної агресії РФ, 

не було передбачено її метою. Це на прикладі вже подальших 

широкомасштабних воєнних дій РФ проти України, які розпочалися 24.02.2022 

року, є безумовним недоліком цього закону.  

В системі органів публічної влади, що визначають правовий режим 

державної допомоги суб’єктам господарювання, забезпечують та безпосередньо 

реалізують повноваження з її надання відповідно до цього Закону діяли:  

1) Кабінет Міністрів України, на який згідно зі ст. 6 було покладено 

повноваження з визначення критеріїв оцінки допустимості окремих категорій 

державної допомоги та відповідно до ст. 14 встановлення порядку повернення 

незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції; 

2) Уповноважений Орган, яким було визнано Антимонопольний комітет 

України, якому відповідно до ст. 8 Закону було надано широкі повноваження, 

зокрема, з отримання та розгляду повідомлень про нову державну допомогу, 

оцінювання допустимості державної допомоги для конкуренції, надання 

надавачам державної допомоги обов’язкових для розгляду рекомендацій про 
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внесення змін до умов надання такої допомоги з метою усунення або мінімізації 

негативного впливу державної допомоги на конкуренцію, визначення порядку 

розгляду справ про державну допомогу та безпосередньо розгляд таких справ 

тощо;  

3) надавачі державної допомоги – органи влади, органи місцевого 

самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та 

контролю, а також юридичні особи, що діють від їх імені, уповноважені 

розпоряджатися ресурсами держави чи місцевими ресурсами і ініціюють та/або 

надають державну допомогу. 

На нашу думку, передбачені цим законом правові умови, механізми 

надання державної допомоги суб’єктам господарювання, зокрема, в контексті 

дискреційних повноважень Антимонопольного комітету України, приміром, зі  

звільнення від обов’язку повідомляти про нову державну допомогу (ст. 7 

Закону), визначення порядку розгляду справ про державну допомогу та, власне, 

розгляд таких справ, які були прийнятні в мирний час, не є повною мірою 

відповідними сучасному випробуванню, в якому опинилася наша держава. 

Сприяння відновленню бізнесу є зрозумілим і не викликає сумнівів, але ж і 

випадки неналежного використання державної допомоги можуть мати місце. 

Отже, ці нові правовідносини потребують правового регулювання, адекватного 

викликам воєнного часу, адже існування законодавчої прогалини може 

призводити не стільки до зловживань суб’єктів надання державної допомоги, 

скільки до випадків її надання суб’єктам, які її не потребуватимуть, або 

використовуватимуть неналежно. 

Ми вважаємо, що повноваження Антимонопольного комітету України у 

сфері державної допомоги суб’єктам господарювання має бути тимчасово на 

особливий період обмежено/звужено, але не скасовано повністю. Можливо, 

зважаючи на особливості системи публічного управління в умовах воєнного 

стану, повноваження Антимонопольного комітету України у сфері державної 

допомоги суб’єктам господарювання було б доречно тимчасово, на цей 
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особливий період, передати Кабінетові Міністрів України та Генеральному 

штабу Збройних Сил України, що відповідало б ч. 4 ст. 4 Закону України «Про 

правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 року № 389-VIII [7]. 

У цьому ж контексті, на наше переконання, задля усунення ймовірних 

проблем в практичному застосуванні механізмів державної допомоги особливої 

уваги потребує визнання в якості надавачів державної допомоги військових 

адміністрацій, які в умовах воєнного стану утворено відповідно до Указу 

Президента України № 68/2022 від 24.02.2022 року [3]. 

Нагадаємо, що відповідно до Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану» військові адміністрації може бути утворено як тимчасові 

державні органи на територіях, на яких введено воєнний стан, для забезпечення 

дії Конституції та законів України, запровадження та здійснення заходів 

правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської 

безпеки і порядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. Їхні 

повноваження деталізовано в ст. 15 цього Закону [7], що дає підстави для 

висновку, що саме вони в разі утворення є надавачами державної допомоги 

суб’єктам господарювання. 

З метою створення сприятливих правових умов для відновлення 

нормальної господарської діяльності суб’єктами господарювання в умовах 

воєнного стану механізми державної допомоги мають застосовуватися до тих 

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність, орієнтовану на 

забезпечення потреб Збройних Сил України та всіх військових формувань та 

правоохоронних органів, що безпосередньо беруть участь у відсічі збройній 

агресії РФ проти України, і забезпечення життєво важливих потреб цивільного 

населення. Безперечно, саме ці сфери наразі мають винятковий соціальний 

характер, а отже мають спиратися на удосконалені та спрощені механізми 

державної допомоги.  

На наше переконання, важливою задля оцінки доречності редакції 

прийнятого в умовах воєнного стану Закону є раніше встановлена Законом «Про 
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державну допомогу суб’єктам господарювання» сфера його застосування. Так, 

приміром, відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону його дія від моменту прийняття не 

поширювалася, зокрема, на підтримку у сфері сільськогосподарського 

виробництва та рибальства, виробництва зброї і військового спорядження для 

потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України 

військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального 

призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України. На нашу думку, суб’єкти  

господарювання в цих сферах в сучасних умовах як раз і потребують державної 

підтримки, але із застосуванням оновлених організаційно-правових механізмів.  

З огляду на викладене, нам уявляється доречною не відмова від 

застосування норм Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» від 01.07.2014 року № 1555-VII [14], а його трансформація 

шляхом не лише розширення правових підстав державної допомоги, та 

розширення сфери його застосування, але також тимчасове перевизначення 

системи органів публічної влади. На наше переконання, задля забезпечення 

оперативності прийняття рішень щодо державної допомоги та збереження 

контролю за її наданням, використанням було б доречно компетенцію 

«уповноваженого органу», яким визначено Антимонопольний комітет України, 

перерозподілити між Кабінетом Міністрів України та Генеральним штабом ЗСУ. 

У свою чергу, функції та повноваження надавачів державної допомоги 

вбачається доцільним покласти на військові адміністрації, а також спростити 

механізми надання державної допомоги суб’єктам господарювання в умовах 

воєнного часу. 

Зважаючи на викладене, доцільним є невідкладне розроблення та  

прийняття нового Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання в умовах воєнного стану». 
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Scientific work explores the issues of maintaining business-environment and 

ensuring economic stability in the face of open armed aggression against Ukraine. 

Particular emphasis is placed on small and medium-sized enterprises, which is the most 

vulnerable category before the challenges of martial law. Business requests for 

expected state support are analyzed. There are existing tools for the provision of 

benefits and care programs, as well as information support of the business environment 

on topical opportunities. Ways to improve the outlined tools and information support 

are offered. 
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Повномасштабне російське вторгнення в Україну, що відбулося 24-го 

лютого 2022 року, принесло радикальні зміни у всі сфери суспільного життя. 

Окрім значних руйнувань та людських втрат, відкрита воєнна агресія завдала 

значного удару по вітчизняній економіці та поставила у екстремальні умови 

бізнес-середовище нашої країни. Оскільки економічна безпека країни може 

вважатися другим фронтом для забезпечення сталого існування України, 

доцільним є розгляд шляхів підтримки та стабілізації вітчизняного бізнесу, 

зокрема малого та середнього підприємництва (далі – МСП). 
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Одним з важливих напрямків підтримки бізнес-середовища є його 

інформаційне забезпечення. Аналіз сайту Міністерства Економічного розвитку 

України [1] вказує, що інформація щодо актуальних пільг та програм підтримки 

надається фрагментарно та не містить зручного згрупування. Частина корисних 

посилань знаходиться у блоці «Новин», а інші частини розташовані у різних 

розділах сайту. Надання окремого розділу «Розвиток малого і середнього 

підприємництва» є гарним кроком, однак не надає повного та уніфікованого 

переліку доступних можливостей, якими МСП може скористатися для власного 

розвитку. 

Офіс розвитку малого та середнього підприємництва [2], що мав 

акумулювати актуальну інформацію щодо підтримки МСП, припинив свою 

роботу 21-го травня 2021 року через утворенням нової державної установи «Офіс 

з розвитку підприємництва та експорту». У зв’язку з закриттям цього ресурсу, 

відомості щодо актуальних програм та подій для бізнесу пропонується шукати 

на порталі Дія.Бізнес. 

Таким чином, платформа Дія.Бізнес [3] мала стати головним джерелом 

інформаційного забезпечення вітчизняного бізнес-середовища, зокрема й 

суб’єктів МСП. Аналіз наведеної платформи дозволяє позитивно оцінити 

створення спеціального розділу «Підтримка бізнесу в умовах війни». 

Незважаючи на це, варто відмітити доволі низький акцент на діяльності МСП, а 

також можливості подальшого розширення як інформаційного забезпечення 

щодо актуальних пільг та програм підтримки, так й переліку цих програм 

загалом. 

Станом на березень 2022-го року платформа Дія.Бізнес виокремлює 

декілька напрямів підтримки бізнесу: 1) державна підтримка (урядові програми 

та ініціативи); 2) кредитні програми; 3) податкові зміни; 4) нововведення в сфері 

експорту; 5) підтримка бізнесу (інші ініціативи). 

Діагностування стану українського бізнесу під час повномасштабної війни 

Росії з Україною [4] продемонструвало, що в якості допомоги від уряду більшість 
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опитаних (37% аудиторії) очікують на податкові канікули. Серед інших згадок 

можна виокремити допомогу з організацією логістики, доступ до здешевлених 

фінансів, просування продукції, а також збереження ключових співробітників від 

військової служби. 

Огляд запропонованих податкових інструментів дозволяє позитивно 

відмітити встановлення єдиного податок в 2% без ПДВ (для ФОП та юридичних 

осіб з оборотом до 10 млрд грн.), звільнення від сплати ЄСВ, штрафів, пені та 

перевірок по ЄСВ (для ФОП, осіб, що здійснюють незалежну професійну 

діяльність, членів фермерських господарств, а також для юридичних осіб за 

працівників, призваних на військову службу), звільнення від сплати єдиного 

податку платників 1 та 2 груп, а також зменшення податків на пальне та товари 

для оборони (до 7%). 

У той же час вітчизняними дослідниками пропонується цілий перелік 

додаткових податкових інструментів, що можуть стимулювати бізнес до 

відновлення: 1) Зниження ставки податку – передбачає з меншення ставки 

певного податку на деякий відсоток. 2) Пільгові умови оподаткування податком 

на приріст капіталу. У країні сплачується податок на приріст капіталу, ставки 

якого залежать від терміну володіння активами. 3) Звільнення від сплати 

податків . 4) Вирахування – полягають у зменшенні податкової бази шляхом 

вилучення окремих витрат. 5) Інвестиційні надбавки – дають змогу зменшувати 

нарахований податок на прибуток на величину, яка рівна питомій вазі інвестицій 

у структурі усіх витрат підприємства. 6) Віднесення збитків на майбутні періоди 

– полягають у перенесенні збитків поточного року на доходи майбутніх років для 

зменшення податкового зобов’язання в майбутньому. 7) Інвестиційний 

податковий кредит – передбачає відтермінування сплати податків, при якому 

платник протягом певного терміну звільняється від сплати податків із наступною 

поетапною виплатою суми податкового кредиту і нарахованих відсотків. 

8) Спрощена система обліку та звітності. 9) Прискорена амортизація – означає 

надання пільг, при яких вартість активів може бути списана швидше, ніж це 
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передбачають норми економічної амортизації. 10) Податкові канікули полягають 

у звільненні окремих категорій платників від сплати податків протягом певного 

періоду часу 11) Пільги на реінвестування – пов’язані із стимулюванням 

повторного інвестування в основний капітал [5]. 

Друге побажання працівників бізнесу до влади зводилося до допомоги у 

налагодженні логістики. Насьогодні Дія.Бізнес пропонує два логістичні 

інструменти: онлайн-платформу для покращення логістичних маршрутів 

аграріїв в умовах воєнного стану, а також програму #залізна_посівна, розроблену 

у співпраці Мінагрополітики та Укрзалізниці. Нажаль, запропоновані варіанти 

стосуються виключно аграрної сфери та оминають інші сфери економіки. Ще 

один вид допомоги було запроваджено для продуктових мереж, яким було 

створено створено сайт для пошуку регіональних постачальників товарів. 

Нарешті, Офіс з розвитку підприємства та експорту пропонує допомогу у 

пошуку партнерів експортерам.  

Третім побажанням був названий доступ до здешевлених фінансів. Наразі 

пільгові кредитні інструменти представляють собою програму «5-7-9%» (кредит 

до 60 млн грн будь-якому українському підприємству під 0% на час воєнного 

стану) та особливу програму кредитування аграріїв (яка, перш за все, націлена на 

малих та середніх аграрних виробників з оборотом не більше 20 мільйонів). 

Окреслені програми заслуговують на позитивну оцінку. Також Окрім того, 

аграрії можуть отримати допомогу у фінансуванні посівної через платформу 

AgroApp, а Мінсоцполітики запустило програму з надання прямої допомоги 

українцям шляхом фінансування українських товаровиробників на місцях. 

Четвертим окресленим пунктом є побажання щодо допомоги у просуванні 

продукції. Однією з ініціатив, якою пропонує скористатися Дія.Бізнес, є послуги 

агенції «ВАРТО», що пропонує безкоштовну підготовку та розповсюдження 

інформації про діяльність компаній, які продовжують працювати в складних 

умовах воєнного часу. Більшість інших програм не передбачають пряму 

маркетингову підтримку, однак деякі з них націлені на допомогу у налагодженні 
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зав’язків з потенційними партнерами. Серед таких програм можна виокремити 

проект з підтримки бізнесу «Biz For Ukraine» для українських компаній, які 

мають можливість дистанційно надавати сервісні послуги для іноземних 

компаній; утворення карти працюючих підприємств у Києві, тощо. 

Збереження ключових співробітників від військової служби було п’ятим 

побажанням представників бізнесу до влади. Хоча в Україні діє можливість 

«бронювання» працівників від мобілізації, слід наголосити на можливостях 

державної допомоги у наданні додаткових можливостей з бронювання IT 

спеціалістів (що виявилися найменш піддані негативному впливу воєнного часу 

та продовжують поповнювати державний бюджет), працівників аграрної сфери 

та робітників МСП, де кожен співробітник може виявитися ключовим. 

Окремим пунктом доречно виокремити питання щодо релокації бізнесу. 

Враховуючи, що значна кількість підприємств не може забезпечити стабільну та 

безпечну роботу в районах ведення бойових дій, переміщення бізнесу є чи не 

єдиною можливістю продовжувати підприємницьку діяльність для таких осіб. 

Утримання бізнесу від закриття має бути однією з першочергових завдань 

держави задля забезпечення економічної стабільності та сталого розвитку. У 

зв’язку з цим необхідною є популярізація та підтримка державних й приватних 

ініціатив у цій сфері. 

Насьогодні платформа Дія.Бізнес надає доступ до блоку «Повний огляд 

ініціатив щодо релокейту підприємств», який містить у собі перелік 

різноманітних ініціатив, включачи державні програми щодо тимчасового 

переміщення підприємств (програму з релокації українських виробництв; 

програму #залізний_технопарк від Укрзалізниці), регіональні програми 

(розподілені по Західним областям країни), а також приватні ініціативи. 

Вважаємо за доречне утворити єдину платформу для координації усіх 

окреслених ініціатив та оперативного консультування бізнесу, який розмірковує 

над перспективами релокації. 
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Загалом задля досягнення економічної стабільності та забезпечення 

сталого економічного розвитку в умовах воєнного стану, доцільним є розробка 

та прийняття систематизованої державної стратегії розвитку. Така стратегія має 

встановити орієнтири та рамки економічного розвитку, а також передбачити ряд 

стабілізаційних заходів, що поглиблять взаємодію держави та бізнесу та зможуть 

забезпечити підвищену довіру бізнес-середовища до урядових дій. 

Окрім того, підтверджується, що економічна безпека регіонів та 

ефективність подолання актуальних викликів тісно пов’язана з наявністю 

загальнодержавних послідовних цілей, завдань та напрямів. Такі цілі, напрями 

та завдання утворюють для органів управління субдержавного рівня певну 

систему орієнтирів у процесі розробки заходів і засобів досягнення цілей 

економічної безпеки, а тому є запорукою розробки дієвого управлінського 

інструментарію на місцях [6]. 

Висновок. Враховуючи, що економічна стабільність є запорокую сталого 

існування держави, діяльність бізнесу виправдано вважають другим фронтом. 

Одним з головних завдань держави під час воєнного стану має бути підтримання 

стабільної економіки та утримання бізнесу-середовища від закриття та виходу з 

ринку. Ключову роль у цьому відіграють як пільги та програми підтримки, що 

відповідають запитам підприємців, так й інформаційне забезпечення щодо їх 

існування. 

Одним з найбільш вразливих суб’єктів за таких умов можна вважати малий 

та середній бізнес, значна частина якого опинилася під загрозою остаточного 

закриття. Оскільки Офіс розвитку МСП припинив свою діяльність в 2021-му 

році, основним джерелом актуальної інформації для цього пласту підприємців 

наразі виступає платформа Дія.Бізнес. Варто зазначити, що завдяки 

функціонування цієї платформи вирішується чимало запитів бізнесу, зокрема 

щодо доступу до актуальної інформації про державні програми. 

Разом з тим окреслена платформа не виокремлює допомогу для МСП у 

окремий напрямок діяльності. Більш того, деякі державні ініціативи потребують 
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більшої координації та узгодження – як, наприклад, розрізнені державні, 

регіональні та приватні програми з релокації бізнесу. 

Особливої уваги потребує й впровадження податкових пільг для діючого 

бізнес-середовища (особливо, МСП), оскільки саме податкові пільги були 

названі найбільш очікуваною допомогою від держави при опитуванні 

представників бізнесу. 

Нарешті, доцільним є розробка та впровадження загальнодержавної 

стратегії економічного розвитку в умовах воєнного стану, що визначить 

конкретні цілі, напрямки та шляхи забезпечення економічної стабільності та 

підвищить довіру бізнес-середовища до урядової політики. 
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На сьогоднішній день наша держава стикнулась із великою кількістю 

зовнішніх викликів, які у своїй сукупності створюють загрозу існування її 

економіки. Однією із запорук стабільного її функціонування за будь-яких загроз 

і умов, є технологічне оновлення її виробничого сектору, що в кінцевому 

результаті створить потужний виробничий потенціал, стане запорукою високого 

рівня конкурентоздатності вітчизняної продукції та розвитку торговельних 

відносин і зовнішньоекономічної діяльності. За такого рівня стратегічної 

важливості цієї сфери, перед юридичною наукою надзвичайно гостро постає 

питання формування нормативних передумов для такого процесу. 

Одним із напрямків розвитку наукових досліджень спрямованих на 

створення передумов технологічного оновлення національної економіки є 

реформування чинного законодавства України, що регулює суспільні відносини 

які виникають з приводу обігу (трансферу) технологій в нашій країні.  В межах 

окресленого завдання особливо виділяється питання визначення і нормативної 

фіксації критеріїв ефективності реалізації технологій господарсько-правового 

(виробничого) спрямування. 

На жаль, чинне законодавство України приділяє питанню встановлення 

критеріїв ефективності технологій неналежну увагу. Так, якщо проаналізувати 

положення статті 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності у 

сфері трансферу технологій» [1], то можна встановити, що законодавець, 

надаючи визначення технології як результату науково-технічної діяльності, 

сукупності систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та 

інших рішень про перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, 

процесу виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання послуг – 

поверхнево лише розкриває сутність вказаного об’єкту, не зазначаючи 

відомостей про те, яким завданням вона має відповідати. Аналогічно, жодних 

вимог щодо того, який саме результат має надавати технологія в результаті її 
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втілення до цілісного майнового комплексу суб’єкта господарювання не містять 

такі супутні категорії цього нормативно-правового акту як складова технології 

та об’єкт технології. 

Лише, в межах нормативного визначення меж втручання держави в 

суспільні відносини які складаються з приводу створення, передачі прав та 

втілення технологій можна віднайти певні вимоги щодо того, яким саме 

технологіям буде надано в подальшому засоби державної підтримки та 

стимулювання їх впровадження. Так, стаття 14 Закону України «Про державне 

регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» містить в собі посилання 

на те, що державну реєстрацію можуть пройти лише ті технології які наділені 

такими характеристиками як технологічний рівень і новизна технологій, їх 

складових та обладнання. 

Таким чином, в чинному законодавстві України, вказано лише такі критерії 

як: (1) технологічний рівень технології; (2) новизна технології; (3) технологічний 

рівень складових технології та обладнання яке входить до її складу; (4) новизна 

складових технології та обладнання яке входить до її складу. 

Такий підхід законодавця гарантовано не відповідає вимогам які 

висуваються до стану нормативного забезпечення регулювання суспільних 

відносин пов’язаних із обігом технологій, оскільки в ньому не відображено 

значення та характеристик технології які мають відобразитись в кінцевому 

результаті від її втілення, не міститься дієвих бар’єрів протидії псевдо та 

застарілим технологіям, а чинні критерії в частині технологічного рівня не 

містять в собі сутнісної характеристики, оскільки нормативно ця категорія не 

зафіксована в жодному нормативному документі, а загальноприйнятний підхід – 

не сформувався і до цього часу є спірним. 

На нашу думку, найбільш доцільним є ведення до тексту Закону України 

«Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» 

нормативних приписів, якими має бути визначено наступне:  
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В результаті втілення технології до певного роду та виду виробничих 

процесів має бути гарантовано забезпечений:  

(а) результат функціонування технології (у вигляді певних товарів, робіт чи 

послуг), має бути наділений (якому мають бути характерні) такі споживчі 

властивості які не були відомі (чи не досяжні за пануючого рівня технічного 

розвитку) раніше;  

(б) в результаті втілення технології буде виготовлена така продукція 

виробничо-технічного призначення чи товари народного споживання або 

з’являться такі результати робіт чи послуги, що наділені споживчими 

властивостями які значно переважають за своїми якісними характеристиками 

аналогічні об’єкти, що вже створюються в виробничому секторі;  

(в) в результаті реалізації технології буде забезпечено виготовлення такої 

продукції (робіт, послуг) яка наділена високими показниками 

конкурентноздатності через істотне зниження витратності їх виготовлення;  

(г) в ході використання однієї технології буде отримано змогу виготовляти 

(тиражувати) об’єкти, що в свою чергу наділені властивостями технології (тобто 

результат функціонування технології – створення нових технологій) [2]. 

В ході використання такого законодавчого підходу до встановлення 

критеріїв ефективності технологій створюються передумови для застосування 

ціннісно-результативного підходу сутності цього явища. Він, в свою чергу, 

полягає в концентрації засобів державного регулювання суспільних відносин на 

кінцевому результаті від впровадження технологій, а не на простій 

(некваліфікованій) характеристиці її формальних ознак. Для держави, для 

економіки, технологія є засобом досягнення більш цінних економічних 

результатів, а саме підвищеного рівня продажу товарів (робіт, послуг) через 

істотну зміну рівня їх конкурентоздатності, збільшення розміру доходів та 

прибутків від реалізації товарів, робіт і послуг виготовлених (вироблених) з 

використанням вказаних технологій. А вже зазначені економічні результати 

здатні здійснити визначальний непрямий вплив на покращення макрофінансових 
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показників економіки і держави у цілому. Саме через цінність технології як 

засобу досягнення певного економічного результату, формування системи 

критеріїв спрямованих на формування ознак технології з одного боку та 

відмежування їх від псевдо та застарілих технологій має відбуватись виключно 

через призму тієї користі яку вони можуть надати суспільству, економіці, 

державі. Зміст запропонованих критеріїв відбиває також передові сучасні 

погляди на розуміння сутності, ролі та призначення технології, що сприятиме 

додатково і уніфікації правого регулювання відносин трансферу технологій за 

вітчизняним законодавством із законодавством країн Європейського союзу та 

країн із розвиненою економікою. 
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У публікації зосереджено увагу на регулюванні фінансових правовідносин в умовах 

воєнного стану в Україні. Констатовано, що законодавчі новації спрямовані на зниження 

податкового навантаження на платників податків, підтримки суб’єктів господарювання. 

Акцентовано увагу на тому, що Верховна Рада України приймає також закони, спрямовані 

на впровадження в Україні технологій Індустрії 4.0. Йдеться про Закон України «Про 

віртуальні активи», а також про акти перспективного законодавства, які нерозривно з ним 

пов’язані, зокрема, новації щодо правового режиму оподаткування таких активів. 
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Today, almost the whole world is in a state of significant transformation of 

social relations under the influence of the events taking place in Ukraine, given the 

military invasion of the territory of our state by the occupying forces of the Russian 

Federation. This causes a radical change in the legal regulation of many social 
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relations. The whole world, like Ukraine, lives by the rules established in the legislation 

of the country, the rules of international law, as well as in accordance with generally 

accepted principles of law. This means that the implementation of relations, including 

financial, is in accordance with the legal regime established in the state; such a regime 

is traditionally called general, while everything else becomes special. 

At the same time, special regimes are different depending on the circumstances 

underlying them. In general, the legal regime is an appropriate order of regulation, 

expressed in a set of legal means, characterized by a special grouping of interacting 

permits, prohibitions and positive obligations. It should be emphasized that the legal 

regime is definitely an external legal form. The difference between external and 

internal legal forms is that the internal form is the connection between the elements of 

law, and the external form is the connection between law and non-legal phenomena 

that require regulation. The basis of the legal regime is the appropriate social regime 

that actually exists in society. 

Special conditions form the content of the special legal regime that will be 

applied in a particular situation, because such a regime can combine different types of 

legal regulation and provide a comprehensive impact on public relations. Scholars 

rightly point out that each regime can be defined through a metasystem: emergency 

legal regime - special legal regime; special legal regime - legal regime; legal regime 

social regime. This means that when introducing the regime, it is important to adhere 

to the principle of adequate response, designed to prevent excessive interference of 

public authorities in the constitutional status of the individual. Thus, the choice of a 

particular regime depends on the conditions that we call special, the degree of crisis of 

the emergency and the characteristics of its elements: the degree and type of security 

threat; the nature of the affecting factors; the scale and timing of the emergency; 

diversity of consequences, etc. In such situation it is important to characterize such 

conditions realistically, without substituting concepts, on the basis of the rule of law, 

proportionality, social justice, reasonable expectations, consistency of legal regulation, 

inadmissibility of leveling the law by the procedure of its implementation, etc. 
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Thus, on February 24, 2022, Ukraine adopted the Presidential Decree "On the 

imposition of martial law in Ukraine" № 64/2022 [1], now this situation continues until 

April 25, 2022 [7]. According to Art. 1 of the Law of Ukraine "On the legal regime of 

martial law" [6] martial law is a special legal regime imposed in Ukraine or in certain 

localities in case of armed aggression or threat of attack, danger to state independence 

of Ukraine, its territorial integrity and provides appropriate public authorities, military 

command, military administrations and local self-government bodies have the 

necessary powers to avert the threat, repel armed aggression and ensure national 

security, eliminate the threat to Ukraine's independence, territorial integrity, and 

temporary threat and restriction of constitutional rights and restrictions. freedoms of 

man and citizen and the rights and legitimate interests of legal entities, indicating the 

term of these restrictions. Therefore, the imposition of martial law implies a certain 

transformation of all spheres of public life compared to their normal functioning and 

legal regulation, respectively, given the presence of armed aggression by the attacker. 

Such transformations also affect the regulation of financial relations. Consider some 

legislative innovations during martial law in Ukraine. 

It is noteworthy that in this context, on March 15, 2022, the Law of Ukraine 

"On Amendments to the Tax Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine on 

the peculiarities of taxation and reporting during martial law" was adopted [3]. This 

normative legal act provides for amendments to the tax legislation and the 

establishment of relevant provisions for the period of martial law. The above act 

provides a number of provisions that, in our opinion, are important. In particular, 

among them it is expedient to single out such as: 

1) release from liability of payers in case of inability to perform their duties; 

2) tax audits do not begin, and ongoing audits are suspended; 

3) operations on voluntary transfer or alienation of funds, goods, including 

excisable, provision of services for the benefit of the Armed Forces of Ukraine and 

territorial defense units, without prior or subsequent reimbursement of their value, are 

not considered sales operations for tax purposes; 
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4) it is envisaged to take into account the full amount of funds and property 

transferred to the Armed Forces of Ukraine and other units; 

5) the amount of reimbursement of the cost of fuel spent on transportation 

services to meet the needs of the Armed Forces of Ukraine and territorial defense units 

is not included in the taxable income of individuals who provide such services; 

6) the validity of licenses for the production of excisable products is extended; 

7) features of production and import of tobacco products, etc. are established. 

Apparently, the analyzed law regulates a number of provisions that are 

stimulating in nature and aimed at reducing the tax burden on taxpayers under martial 

law. This approach is quite understandable and appropriate, which will be an effective 

means of supporting businesses. 

Let's mark one more normative-legal act which regulates relations concerning 

submission of the reporting and other documents during martial law. This is the Law 

of Ukraine "On protection of the interests of subjects of reporting and other documents 

during martial law or state of war" [5], which establishes the right of individuals, 

natural persons - entrepreneurs, legal entities: (1) to submit accounting , financial, 

accounting, settlement, audit reports and any other documents required to be submitted 

in accordance with applicable law in documentary and / or electronic form, within three 

months after the cessation or abolition of martial law or war for the entire period of 

non-reporting or the obligation to submit documents. It is stipulated that persons who 

do not have the physical ability to submit reports or documents in connection with the 

direct consequences of their participation in hostilities within the period specified by 

this Law shall be released from administrative and / or criminal liability and submit 

reports or documents within one month from the date of completion of the 

consequences that made it impossible to submit them; 

(2) abolition of administrative and / or criminal liability for non-submission or 

late submission of reports and / or the above documents; 
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(3) the abolition of any checks on the timeliness and completeness of the 

submission of any reports or reporting documents by the competent authorities shall 

not be carried out. 

Thus, we see that the legislator has made appropriate concessions for reporting 

entities for the period of martial law. However, we note that such relaxations have a 

limited temporal effect. After the end of the state of war, these entities are obliged to 

fulfill the obligation to submit reports. 

In addition, we note some acts of budget legislation adopted by the Verkhovna 

Rada of Ukraine. For example, in order to effectively and efficiently make management 

decisions to finance the state's priority needs to repel armed aggression, ensure national 

security and social protection of Ukrainian citizens, the law "On Amendments to 

Section VI" Final and Transitional Provisions "of the Budget Code of Ukraine and 

other legislative acts of Ukraine "[4]. Based on the analysis of this law, we note that it 

prohibits the application of certain provisions of the Budget Code of Ukraine during 

martial law. In particular, it is a question of non-application during martial law of 

provisions concerning: 

transfers of funds between general and special budget funds only within budget 

allocations by amending the law on the state budget (local budget decision) (Part 7 of 

Article 13); 

development of the Public Debt Management Strategy for the medium term 

(Part 10 of Article 16); 

obligatory coordination with the Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine 

on Budget (relevant commission of the Verkhovna Rada of the Autonomous Republic 

of Crimea, local council) of the Cabinet of Ministers of Ukraine (Council of Ministers 

of the Autonomous Republic of Crimea, local state administration, executive 

committee of the relevant local council) granting loans from the budget, transfer of 

budget allocations, as well as the obligation to agree with the Committee of the 

Verkhovna Rada of Ukraine on Budget decisions of the Cabinet of Ministers of 

Ukraine in accordance with the Law on State Budget (Article 23); 
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requirements for information on the implementation of the state (local) budget 

(Part 5 of Article 28); 

preparation of the Budget Declaration, forecasts of local budgets (Articles 33 

and 75-1); 

compliance with the deadlines for submission of monthly and quarterly reports 

on the implementation of state and reports on the implementation of local budgets 

(Articles 59, 60 and 80); 

compliance with the deadline for submission of the annual report on the 

implementation of the law on the state budget (Part 1 of Article 61); 

restrictions on decision-making by the Verkhovna Rada of the Autonomous 

Republic of Crimea, the relevant local council on amendments to local budgets (Part 

7, 8 of Article 78); 

mandatory approval of the Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on 

Budget decisions of the Cabinet of Ministers of Ukraine on the distribution and 

redistribution of subventions and additional subsidies from the state budget to local 

budgets between local budgets (Part 6 of Article 108, paragraph 1, paragraph 22, 

paragraph 1 § 22-1); 

granting permission to the Cabinet of Ministers of Ukraine to make decisions 

on additional provisions governing the process of state budget execution (item 2, item 

22, item 2, item 22-1); 

directing the balances of subventions from the state budget to local budgets as 

of January 1, 2022 on territorial defense measures, measures aimed at supporting the 

civilian population in martial law (paragraphs 22-2); 

non-application of measures of influence for violation of budget legislation, 

established by paragraphs 2-4 of the first part of Article 117 of the Code, to managers 

and recipients of budget funds of the national security and defense sector, managers 

and recipients of budget funds involved in solving tasks related to martial law with the 

introduction and implementation of measures of the legal regime of martial law (new 

paragraph 22-3); 



78 
 

non-accrual of fines and penalties during martial law and within six months 

after its completion or cancellation in case of overdue debt of the business entity to the 

state on a loan (loan) raised by the state or under state guarantee, as well as a loan from 

the budget new paragraphs 22-4), etc. 

Given these considerations, we state that the proposed changes are aimed at 

improving the procedure and methods of fulfilling the powers of participants in the 

budget process in order to effectively and efficiently adopt and implement management 

decisions to finance the state's priority needs to repel armed aggression, ensure national 

security and social protection. We believe that the legislative changes adopted under 

martial law to regulate some financial relations are positive. Thus, legislative 

innovations in regulating tax relations in a state of war are stimulating. 

And one more aspect to consider. We have noted above the innovations 

associated with the change in relations due to the imposition of martial law in Ukraine, 

and, accordingly, the change in the legal regime of financial relations. At the same 

time, the Verkhovna Rada of Ukraine as a legislative body of our state today adopts 

not only those laws that ensure the functioning of economic and other entities in crisis, 

but also those that generally improve the image of our country as a developed country 

with ample opportunities for modern technologies. We are talking about the adoption 

on March 17, 2022 of the Law of Ukraine "On Virtual Assets". This normative legal 

act enshrines the concept of a virtual asset as an intangible asset that is an object of 

civil rights, has value and is expressed in a set of data in electronic form. In this case, 

the existence and turnover of a virtual asset is ensured by the system of ensuring the 

turnover of virtual assets, and a virtual asset can certify property rights, including 

claims to other civil rights. This Law also specifies the entities that will regulate the 

market for virtual assets. 

In particular, we are referring to the National Commission on Securities and 

Stock Market. (NSSMC) and the National Bank of Ukraine (NBU). At the same time, 

the division of powers of these bodies is envisaged. Thus, the NBU will control the 

turnover of virtual assets secured by currency values, determine the list of currency 
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values for which cryptocurrencies can be exchanged, and the procedure for such 

exchange. In addition, the NBU is authorized to monitor the activities of service 

providers related to the exchange of secured cryptocurrencies, to determine the 

requirements for cybersecurity and to impose sanctions for violations of relevant legal 

norms. The National Commission on Securities and Stock Market is authorized to carry 

out licensing, as well as to control the activities of crypto market participants, to 

conduct inspections, issue warnings and instructions on the elimination of violations. 

In addition, within six months, the NSSMC should develop a procedure for maintaining 

a state register of providers of services related to the circulation of virtual assets. 

It will be recalled that paragraph 1 of the Final and Transitional Provisions of 

the Law of Ukraine "On Virtual Assets" [2] states that the law will enter into force 

upon adoption of the law amending the Tax Code of Ukraine on taxation of virtual 

assets. At present, such a legal act has been submitted to the Ukrainian Parliament. 

However, we believe that the adoption of this legal act on the functioning of virtual 

assets, as well as the development of a legal mechanism for their taxation will enhance 

the use of virtual assets in our country, will be an important step for further introduction 

of Industry 4.0 technology in Ukraine technologies that will be essential for the return 

of Ukrainian business to a modern, well-functioning and favorable environment for 

further development. 
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БЕНЧМАРКИНГ – ВИДОВЕ, ЕТАПИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА КУЛТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ 

 

Резюме Тази статия допринася за академичния дебат относно метода бенчмаркинг и 

възможностите за приложението му при изследване на културно-исторически 

забележителности. За да се справи с този проблем, това изследване разчита на емпиричния 

подход. Основната цел на изследването е да се извърши сравнителен анализ и да се установи 

доколко бенчмаркинг методът е подходящ за анализ на културно-исторически 

забележителности, като е предложен авторски модел на бенчмаркинг процес. Резултатите 

ясно показват, че методът би могъл успешно да бъде приложен в тази област с цел 

идентифициране на проблеми, създаване на стратегии за справянето с тях, въвеждане на 

решения и предложения за бъдещо развитие. 

Ключови думи: бенчмаркинг, културно-исторически забележителности, етапи, 

анализ, модел  

 

Въведение 

Предмет на настоящото изследване е методът бенчмаркинг. Приложението 

му  е свързано с идентифициране на възможности за иновационно развитие, 

привличане на инвестиции и популяризиране.  

Основната хипотеза е, че бенчмаркинг методът е подходящ за анализ на 

културно-историческите забележителности в туристическите дестинации, 

намиране на подходящи решения на идентифицираните проблеми и определяне 

на насоките за развитие. За целта на разработката са използвани чуждестранни и 

български източници. 

Необходимостта от опазване, развитие и популяризиране на културно-

историческите забележителности налага вземането на ефективни решения и 
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прилагането на конкретни действия, за чиято цел е необходимо да се извърши 

качествен анализ. 

 

Бенчмаркингът като понятие 

Не съществува точна дефиниция на понятието бенчмаркинг, учените 

предлагат различни определения в своите изследвания. 

Терминът бенчмаркинг (англ. benchmarking) произлиза от английските 

думи “bench” (ниво, равнище) и “marking” (маркиране, белязане) (Чиприянов, 

2010).  

Той се определя като метод, при който дадена компания сравнява своите 

продукти и дейности с тези на най-успешните компании в областта (Collins 

Dictionary, n.d.). Дефинира се и като действие измерващо качеството на нещо 

чрез сравнение с друго от приет стандарт (Cambridge Dictionary, n.d.). Според Хр. 

Сирашки (2017) бенчмаркингът е процес на периодично установяване на 

равнището на развитие, идентифициране на собственото представяне с това на 

най-добрите фирми в сектора, проучване на пътищата, по които те са го 

достигнали и възприемане и адаптиране на техния опит за подобряване на 

собственото развитие. Методът се дефинира и като “дейност по определяне на 

стратегия на предприятието, основаваща се на добрия опит на партньори и 

конкуренти” (Божинова и др., 2008). 

Целта на този метод е да се направи сравнение и да се идентифицират 

причините за получените резултати, както и да се предложат конкретни решения. 

Бенчмаркингът намира широко приложение в бизнеса с цел повишаване на 

конкурентоспособността (Krishnamoorthy et al, 2014). Чрез него непрекъснато се 

търсят най-добри практики (Petrova, M., Tepavicharova, M., & Boykova, L., 2017).   

Като метод за изследване бенчмаркингът е приложен първоначално от 

корпорацията Xerox, която проучва опита на производителите в Япония, с цел 

сравнение на собствените процеси и продукти (Начев, 2007; Чиприянов, 2008). 

Бенчмаркингът се използва основно при сравняване на бизнес процеси и 



84 
 

идентифициране на най-добри практики и възможности за подобрение и 

постигане на по-голяма ефективност. За целта се използват качествени и 

количествени индикатори (benchmarks). Методът се използва и от много други 

компании като “Motorola” и IBM с цел търсене на най-доброто по света и 

подобряване на работния процес (Чиприянов М., 2008) 

Бенчмаргингът намира приложение и при анализа и изпълнението на 

целите на приетата в Лисабон стратегия на ЕС (Агов и др., 2008). 

 

Видове бенчмаркинг, характеристики, сравнение 

Относно видовете бенчмаркинг, съществуват различни класификации. 

Авторите Anand и Kodali (2008) разделят видовете бенчмаркинг в две основни 

категории в зависимост от обекта на сравнение – вътрешен (в рамките на 

организацията) и външен (с друга организация). Всички останали видове като 

функционален, продуктов, стратегически, и т.н. определят като подкатегории. 

Bhutta, K. S., & Huq, F. (1999) разглеждат седем вида бенчмаркинг включващи 

процесен, стратегически, вътрешен, конкурентен, функционален, общ и свързан 

с производителността. 

Според М. Чиприянов (2008) най-разпространените видове бенчмаркинг 

са: 

 Конкурентен - сравняване на дадена компания с нейни конкуренти 

 Общ - сравняват се организации по общи показатели 

 Функционален - сравнение на отделни дейности в дадена 

компания/организация 

 Вътрешен - сравнение в рамките на дадена организация 

Като по-тесни разновидности на горепосочените видове той споменава: 

 Продуктово-ориентиран - сравнение на продукти 

 Процесно-ориентиран - сравнение на процеси 

 Стратегически - сравняват се и се изследват целите и постигнатите 

резултати и се вземат решения за развитие на продукти и процеси 
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Хр. Сирашки (2016) също описва стратегически, конкурентен, процесен, 

функционален и вътрешен като видове бенчмаркинг, като към тях добавя външен 

(сравнение на дадена компания с тези, които са на първите места) и 

международен (съпоставка с партньори от други страни). 

Въпреки, че бенчмаркинг методът се използва основно за анализ на бизнес 

процесите, не липсват изследвания свързани с неговото приложение в областта 

на туризма (Cernat & Gourdon, 2012; Johann & Padma, 2016; Kincl & Lusticky; 

2012).  

Kincl T.  и Lusticky M. (2012) се фокусират върху ключовите фази на 

бенчмаркинг процеса и анализират осем туристически стратегии в няколко 

региона от Великобритания, Република Чехия и Словакия.  

Cernat и Gourdon (2012) предлагат използването на бенчмаркинг метода с 

цел оценка на устойчивостта на туристическите дейности, идентифициране на 

проблемите и вземане на решения за по-добро развитието на туризма.  

В своето изследване Johann и Padma (2016) определят и сравняват 

предпочитанията на възрастните туристи свързани с туристическия пакет и 

туристическата дестинация. 

Въз основа на приведените до този момент дефиниции, авторът определя 

бенчмаркингът като „процес за извършване на  периодична оценка чрез 

сравнение по различни индикатори с най-добрите в даден сектор, определяне на 

подходящи стратегии за бъдещо развитие и предлагане на решения с цел 

подобрение“. 

 

Етапи на бенчмаркинг процеса  

М. Чиприянов (2008) описва пет етапа на бенчмаркинг процеса включващи 

определяне на обекта на изследването, избор на еталон, осигуряване на 

информация, анализ, вземане на решения и внедряване на решенията. 

Хр. Сирашки (2016) споменава шест етапа включващи мониторинг, анализ, 

диагноза, решение, рационално (въз)действие и оценка. 
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Според Andersen, B. (1999) бенчмаркингът включва планиране, търсене, 

наблюдение, анализ и адаптиране на най-добри практики и извършване на 

промени. Процесът е непрекъснат и е познат като бенчмаркинг колело (англ. 

benchmarking wheel). 

Етапи на бенчмаркинг процеса за сравнение на културно-исторически 

забележителности 

Предложените етапи в бенчмаркинг процеса се фокусират върху постигане 

на целта: да се подобри състоянието, поддръжката и развитието на културно-

историческите забележителности (КИЗ) чрез сравнение с източници на добри 

практики свързани както в рамките на дадена туристическа дестинация, така и 

такива извън нея, идентифициране на проблемите и предлагане на идеи за 

бъдещо развитие.  

Предлага се бенчмаркинг процесът да включва следните етапи: 

проучване, свързано с обекта на изследване, събиране и систематизиране на 

информация, сравнение по различни индикатори (брой посещения, икономически 

показатели, въведени иновации, достъпност и др.) с източници на добри 

практики, идентифициране на проблеми, предлагане на решения за бъдещо 

развитие (фиг. 1).  

 

Фиг. 1. Етапи на бенчмаркинг процеса при изследване на културно-

исторически забележителности 

Източник: разработено от автора 

Процесът се извършва периодично с цел проследяване на ситуацията и 

вземане на адекватни мерки свързани с дейностите по поддръжката и 

функционирането, повишаване на приходите, количеството и качеството на 

предлаганите продукти и услуги и бъдещото развитие.  
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Заключение 

При прилагането на бенчмаркинг за изследване и анализ на културно-

историческите забележителности е важно да се дефинират целите, които трябва 

да бъдат постигнати, да се определят потенциалните източници на добри 

практики, като се имат предвид особености като техния вид (музеи, паметници и 

др.), социални и икономически фактори и др., и да се предложат решения, 

водещи до очакваните резултати. За прилагането на метода са необходими точни 

данни и избор на подходящи индикатори в зависимост от резултата, който се 

очаква и обект за сравнение.  

Бенчмаркингът е стратегически метод за обработка на информация и 

вземане на успешни решения не само в управлението на бизнес процесите с цел 

повишаване на конкурентоспособността, където той се използва широко, но и в 

областта на туризма. 
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Все частіше лунає твердження що невід’ємною складовою національної 

економіки є технологічна безпека. Поняттям технологічна безпека – це такий 

стан науково-технологічного та виробничого потенціалу держави, який дає 

змогу забезпечити належне функціонування національної економіки, достатнє 

для досягнення та підтримки конкурентоздатності вітчизняної продукції, а також 

гарантування державної незалежності за рахунок власних інтелектуальних і 

технологічних ресурсів [1]. Робимо висновок що забезпечення належного рівня  

технологічної безпеки сприяє збереженню розвитку як вітчизняного науково-

технічного та виробничого так і  потенціалу навіть у випадку погіршення 

внутрішніх і зовнішніх умов розвитку країни або збереженні на тих же позиціях.  

Економічна могутність держави і регіону визначається її промисловим 

потенціалом. Технологічна безпека націлена на збереження високого рівня 

науково-технічного потенціалу на всіх ієрархічних рівнях (держави, регіону, 

підприємства). Технологічну безпеку України можна забезпечити за рахунок 

збереження та нарощування техніко-технологічного потенціалу країни за 

рахунок інновацій. Технологічна безпека на всіх ієрархічних рівнях (держави, 

регіону, підприємства) забезпечується за рахунок впровадження новітніх 

технологій та інновацій на основі досягнень науково-технічного прогресу, 

збереження рівня науково-технічного потенціалу та раціонального використання 

інтелектуальних і технологічних ресурсів, що сприяє забезпеченню 

технологічної незалежності. 

Інновації є рушійною силою зростання рівня технологічної безпеки 

держави, регіону та підприємства. Високий рівень технологічної безпеки можна 

досягти за рахунок розробки та впровадження різних інновацій.  

До факторів які позитивно впливають на технологічну безпеку є 

збільшення видатків державного бюджету на науку у ВВП; зростання кількості 

та кваліфікації спеціалістів, які виконують науково-технічні роботи у загальній 

чисельності зайнятих в економіці країни; зростання частки підприємств, що 

впроваджують інновації, в загальній кількості промислових підприємств; 
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зростання коефіцієнту винахідницької активності; зростання кількості 

зареєстрованих та впроваджених об'єктів промислової власності; зростання 

частки реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі промислової 

продукції держави; зростання індексу зміни активності створення зразків нової 

техніки [1]. 

З іншого боку негативні фактори відсутність нормативно-правового 

регулювання інноваційно-технологічного розвитку та розподілу прав 

інтелектуальної власності; 2) незбалансоване регулювання науково-

технологічної сфери, що спричинено розпорошеністю функцій державного 

управління між багатьма виконавцями; 3) низький попит держави на 

високотехнологічну продукцію та ноу-хау, низька ефективність системи 

комерціалізації технологічних розробок; 4) слабкий інтерес іноземців до 

інвестування вітчизняних високотехнологічних сфер виробництва; 5) орієнтація 

держави не на комерціалізацію новаторських технологічних розробок та 

розвиток високотехнологічного сектору економіки, а на просте відтворення 

науково-технологічного циклу; 6) відсутність мотивації науковців та 

інноваторів, що тягне за собою відтік висококваліфікованих спеціалістів за 

кордон [2]. 

Процес трансферу технологій забезпечує розвиток галузей промисловості, 

є основою якісних змін в економіці в цілому, на 75–80 % визначають приріст 

ВВП розвинутих країн. Серед основних видів трансферу технологій можна 

виділити наступні: передача патентів на винаходи, передача «ноу-хау», 

інжиніринг, інформаційний обмін через персональні контакти, наукові 

дослідження та розробки під час програм обміну вченими та спеціалістами, а 

також організування спільного виробництва. Розрив між створенням новітньої 

технології та її впровадженням в промисловість розвинені країни постійно 

скорочують. Завдяки цьому використання та впровадження технологій 

відбувається все швидше та ефективно їх використовувати [3, С. 43].  
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Що стосується України, то через слабку взаємодію науки і бізнесу 

трансфер технологій не знайшов свого належного розвитку, тому перспективні 

наукові розробки часто не комерціалізуються. У зв’язку з цим країна втрачає 

можливість використання стратегії нарощування інноваційного потенціалу на 

пріоритетних напрямах, що загрожує закріпленням у країні екстенсивної моделі 

розвитку економіки. З огляду на невизначеність політичної та макроекономічної 

ситуації в Україні та значну втрату виробничого потенціалу національного 

господарства, єдиним способом зміцнення економіки може стати переорієнтація 

на інноваційних розвиток – інтелектуальний капітал та прогресивні технології. 

Це дозволить не лише скоротити собівартість виробництва, а й залучити іноземні 

інвестиції за рахунок реалізації інноваційних проектів та продажу новітніх 

технологічних розробок [4]. 

Чимало експертів зазначають наступні проблеми, що перешкоджають 

інтеграції процесу трансферу технологій на українських підприємствах в 

міжнародні інноваційну систему: 

1) зовнішня та внутрішня міграція науковців; 2) недостатні обсяги 

фінансування інноваційної діяльності; 3) низька інноваційна діяльність активних 

підприємств, що зумовлює скорочення частки інноваційної продукції як у 

структурі виробництва, так і в експорті; 4) низький рівень державної підтримки 

інновацій і попиту на високотехнологічну продукцію; 5) відсутність 

стимулюючих механізмів трансферу технологій[5, С. 42-43]. 

З огляду на вказані проблеми у розвитку системи трансферу технологій, 

що в свою чергу буде сприяти повноцінному функціонування технологічної 

безпеки, вважаємо що побудова та функціонування єдиної мережі трансферу 

технологій позитивно вплине на ці проблеми і допоможе їх розв’язати. Мережа 

трансферу технологій – це об’єднання осіб - професійних учасників ринку 

трансферу технологій (зі створенням або без створення юридичної особи) з 

метою консолідації інформаційних ресурсів у технологічній сфері шляхом 

об’єднання нематеріальних об’єктів та/або інформації про них на електронному 
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майданчику, спільних дій учасників та їх мережевої організації співпраці, у 

результаті діяльності якого відбувається передача прав інтелектуальної 

власності від авторів (розробників) до суб’єктів господарської діяльності, які 

використовують такі об’єкти при виробництві товарів, виконанні робіт, наданні 

послуг [6, С. 198]. 

Розглянемо ці перспективи більш детально крізь призму оголошених 

проблем.  

1. Міграція науковців. Однією з причин міграції науковців є занадто 

складний пошук потенційних інвесторів та підприємств які були б зацікавлені в 

їх технологіях. Не знаходячи підтримки та допомоги, вони шукають інші шляхи 

реалізації свої інновацій, най вірогіднішою є виїзд за кордон. Саме для 

вирішення такої проблеми в Європи і створювались перші мережі трансферу 

технологій. Зі своїм завдання в країнах ЄС вони впоралися, більш того вони були 

на стільки успішними, що давно вже перестали бути просто мережею трансферу 

технологій, а вже виконують набагато більш широкі функції і інноваційному 

європейській системі [7, С. 146]. 

2. Недостатні обсяги фінансування інноваційної діяльності. Звичайно на 

пряму мережі трансферу технологій не фінансують інноваційні проєкти, однак 

вони опосередковано впливають на збільшення можливостей фінансування 

інновацій, шляхом пошуку інвесторів для науковців як у середині країни так і за 

її межами. Що на наш погляд є доволі суттєвим фактором збільшення фінансових 

інструментів. 

3. Низька інноваційна діяльність активних підприємств, що зумовлює 

скорочення частки інноваційної продукції як у структурі виробництва, так і в 

експорті. Така тенденція є доволі типовим фактором для нашої країни 

враховуючи що більшість підприємств є або не зацікавлені у розвитку та 

удосконаленні свого виробництва або ж не можуть знайти необхідні технології. 

Вплинути на підприємства які не зацікавлені навряд чи вдасться, але допомогти 
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тим які хочуть розширювати свій бізнес мережа технологій має стати ключовим 

гравцем. 

Підводячи підсумки можна сміливо сказати, що діяльність мережі 

трансферу технологій нерозривно пов’язана з технологічною безпекою, однак 

відсутність в нашій країні повноцінно діючої та ефективно мережі призводить до 

топтанні на місці у інноваційній сфері. 
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Питання правової охорони об’єктів інтелектуальної власності віднесені до 

числа важливих у сфері інноваційного підприємництва, оскільки покликані 

забезпечити основу венчурного інвестування інноваційної діяльності і є 

необхідною умовою, без якої інноватор не захищений у конкурентному 

середовищі. Основою проведення такої діяльності є творчий пошук можливості 

встановлення об’єктивній істині тих чи інших процесів і, по можливості, 

втілення їх у промислове виробництво. За сучасних часів створення надійної 

системи охорони об’єктів інтелектуальної власності стає не менш важливим, ніж 

захист майна громадян від крадіжки та розбою, з розвитком технологій 

змінились сучасні напрями економічного розвитку, на передові місця вийшов 

експорт авторсько-правових товарів [1, с. 148]. Тому, з використанням норм 

законодавства про інтелектуальну власність визначається, кому належить 

результат інтелектуальної творчої діяльності, втілений у певну об’єктивну 

форму (патент, свідоцтво тощо) (мова йде про немайнові та майнові права).  

Відповідь на питання про розуміння об’єкта венчурного інвестування 

інноваційної діяльності є одним із ключових взагалі у з’ясуванні сутності та 

правової природи відповідних правових зв’язків. Саме визначення та 

усвідомлення того, з приводу чого виникають правові відносини між учасниками 

(сторонами) інноваційних проектів, розробниками та реалізаторами стартапів 

тощо, становить значний інтерес, оскільки надасть можливість зрозуміти у чому 

полягає зацікавленість осіб вступати у ті чи інші відносини між собою у науково-

технічній сфері. 

На сьогодні пріоритет становить підхід, за яким об’єктами інноваційних 

відносин взагалі слід визнавати об’єкти права промислової власності. Виходячи 

з такого бачення та розуміючи венчурне інвестування як різновид інноваційної 

діяльності, можна було б дати ствердну відповідь і на питання про об’єкт таких 

правових зв’язків – об’єкти права промислової власності (з їх змістовною 
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складовою – немайнові та майнові права). Проте наукова спільнота не має 

єдиного розуміння об’єкта правових зв’язків, пов’язаних з інвестуванням 

інноваційної діяльності. Крім об’єктів права промислової власності, об’єктом 

інвестування інноваційної діяльності пропонується визнавати інноваційний 

продукт або технологію. 

Слід повністю погодитися з думкою про те, що основними об’єктами 

інтелектуальної власності, що є вихідним матеріалом для інноваційної 

діяльності, виступають об’єкти промислової власності (винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки, ноу-хау). Саме вони становлять особливий інтерес 

для інноваційної діяльності, оскільки головним змістом останньої є діяльність з 

довготривалого і ризикового впровадження об’єкта творчої, інтелектуальної 

діяльності в певний об’єкт виробничої сфери, а також використання його з 

метою отримання прибутку і досягнення соціального ефекту. Характерною 

рисою перерахованих об’єктів виступає те, що вони – результати розумової 

діяльності людини, тобто вважаються продуктом її інтелектуальної діяльності. 

Неабияку роль у підвищенні конкурентоспроможності продукції, виготовленої 

із застосуванням інновацій, відіграють об’єкти інтелектуальної власності, що 

входять до їх складу як базовий елемент. Закріплення державою виключних 

прав інтелектуальної власності на результати творчої, розумової діяльності 

означає визнання державою монопольних прав на них за їх правоволодільцями 

через юридичну заборону їх несанкціонованого використання іншими особами. 

Тому такі виключні права на центральний елемент інноваційних продуктів 

створюють передумову для монопольного володіння інноваційними 

продуктами й обмеження впровадження інновацій, що приводить до набуття 

законної та охоронюваної державою конкурентної переваги на відповідному 

ринку товарів (послуг) суб’єктами господарювання, які є правоволодільцями 

або користувачами об’єктів інтелектуальної власності [2, с. 3–6].  

Інтелектуальна власність, якою наділені об’єкти венчурного інвестування 

інноваційної діяльності, вимагає постійного внутрішнього контролю з метою 
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своєчасної ідентифікації та забезпечення адекватного правового захисту. 

Безсумнівним є те, що прийняттям законів у сфері інтелектуальної власності 

було зроблено важливий крок у сторону створення системи правового 

забезпечення інвестування інноваційної діяльності в цілому. Той факт, що 

більшість з них відноситься безпосередньо до інноваційної сфери, свідчить про 

зростаючу увагу законодавчої влади до питань правового регулювання відносин 

між наукою і виробництвом. Втім, використання венчурного капіталу для 

інвестування інноваційної діяльності в Україні недостатньо розвинуто. Цьому не 

сприяє сучасний стан вітчизняного законодавства, яке не приділяє достатньої 

уваги венчурному підприємництву, його організаційним формам, джерел 

походження капіталу, державній підтримці тощо [3, с. 159].  

Слід зазначити, що нові технології є основними чинниками формування 

конкурентних переваг і розвитку не лише окремих компаній, а й сучасних країн 

взагалі [4, с. 164]. Вважаємо, що на стадіях дослідно-конструкторських та 

технологічних розробок об’єктами венчурного інвестування інноваційної 

діяльності будуть виступати нові або вдосконалені вироби, матеріали або 

технології. Тому, на перший погляд здається, що під об’єктом венчурного 

підприємництва необхідно розуміти втілений у матеріальний носій 

інтелектуальний продукт, який створено при фундаментальних і прикладних 

наукових досліджень, результати яких (в матеріальній або нематеріальній формі) 

можуть бути негайно використані для потреб суспільства через передачу на них 

майнових прав в будь-якій доцільній діяльності людей. Встановивши правову 

природу об’єкта венчурного інвестування інноваційної діяльності можна 

зрозуміти, що вказане поняття у більшому ступені відображає його технічне 

розуміння. Це пояснюється тим, що з технічної точки зору саме об’єктом 

венчурного інвестування інноваційної діяльності є продукт, тобто об’єктивне 

вираження інтелектуальної діяльності. Натомість, з юридичної точки зору, що 

саме нас і цікавить, об’єктом виступають права. Тому необхідно звернути увагу 

на ту обставину, що саме зміст вказаного поняття відображає безпосередньо 
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«новинка» (венчур), а формою вираження останньої виступають безпосередньо 

майнові права. 

Висновки. Метою діяльності суб’єктів венчурного інвестування 

інноваційної діяльності є створення об’єкту інтелектуальної, творчої діяльності, 

тобто створення об’єкту венчурного підприємництва, до якого відносяться 

винаходи, корисні моделі, та інші нововведення, створення яких проводиться з 

певним ризиком. Результатом такої діяльності, з технічної точки зору, виступає 

інтелектуальний продукт, який можливо виділити як результат діяльності в 

галузі духовного виробництва, який необхідний для задоволення вимог 

(в матеріальній або нематеріальній формі) його споживачів.  

Заінтересованість суб’єктів інноваційної діяльності становлять позитивні 

результати від проведення науково-технічних та конструкторських розробок, 

результатом яких є створення об’єкту інтелектуальної творчої діяльності, 

втіленого у певну об’єктивну форму (патент, свідоцтво тощо). Відповідно 

об’єктом венчурного інвестування інноваційної діяльності є майнові права на 

втілений у матеріальний носій інтелектуальний продукт, який створено в 

результаті фундаментальних і прикладних наукових досліджень, результати 

якого мають практичну придатність, здебільшого промислову, і можуть бути 

використані для потреб суспільства в будь-якій доцільній діяльності людей. 

Проте нині в Україні майже відсутня єдина (цілісна) регульована система 

венчурного інвестування, яка пропонує українським підприємцям перспективні 

форми взаємозв’язку з «молодими» юридичними особами, які у сфері 

технологічних інновацій та розробок нової продукції є більш мобільними та 

ефективними, порівняно з великими товариствами (юридичними особами), 

питання суб’єктного складу відносин, пов’язаних із залученням вільних коштів 

в ризикові інвестиційні проекти, та їх правового становища в Україні не вирішені 

до цих пір[5, с. 175]. 
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ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ 

 

У представленій публікації розглянуто особливості оподаткування в умовах воєнного 

стану в Україні. Проаналізовано деякі, прийняті вже в період стану війни, нормативно-правові 

акти з питань правового регулювання податкових відносин. Автором наголошено, що сучасні 

податкові новації мають стимулюючий характер, не передбачають додаткових обов’язків та 

процедур для відновлення такого податкового статусу платника, що мав місце до введення 

воєнного стану в Україні. 
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TAXATION IN THE CONDITIONS OF MARITIME STATE IN UKRAINE 

 

The presented publication considers the peculiarities of martial law in Ukraine. Some 

normative legal acts on the legal regulation of tax relations, already adopted during the war, are 

analyzed. The author emphasizes that modern tax innovations are stimulating, do not provide 

additional responsibilities and procedures for restoring the tax status of the taxpayer, which took place 

before the imposition of martial law in Ukraine. 
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З 24 лютого 2022 року у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації 

в Україні впроваджено воєнний стан. Впровадження такого стану передбачає 

кардинальну зміну підходів до регулювання відповідних відносин, що 

виникають у різних сферах суспільного життя. Це й не дивно, оскільки в умовах 
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стану війне необхідно якнайшвидше адаптувати податкове законодавство до 

нових реалій. З моменту оголошення стану війни Верховною Радою України 

було прийнято низку нормативно-правових актів стосовно оподаткування з 

метою забезпечення ефективної та безперебійної роботи економіки держави в 

такий складний час. Розглянемо деякі з них. Так, 15 березня 2022 року прийнято 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 

законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» № 2120-

ІХ (далі – Закон № 2120) [2]. Зазначеним актом яким підрозділ 8 розділу ХХ 

«Перехідні положення» Податкового кодексу України доповнено п. 9, який 

визначає особливості справляння єдиного податку під час воєнного стану на 

території України. Зокрема, закріплено, що платниками єдиного податку третьої 

групи можуть бути ФОП та юридичні особи-суб'єкти господарювання будь-якої 

організаційно-правової форми, в яких протягом календарного року обсяг доходу 

не перевищує 10 мільярдів гривень. Без обмежень щодо кількості осіб, які 

перебувають з ними у трудових відносинах. 

Водночас аналізованим законом регламентовано, які платники не зможуть 

обрати спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку за ставкою 

2% від доходу. До кола таких платників віднесені такі платники: (1) суб'єкти 

господарювання (юридичні особи та фізичні особи- підприємці), які здійснюють: 

діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім 

розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); 

обмін іноземної валюти; 

виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім 

роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та 

діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері 

(без додання спирту) та столових вин); 

видобуток, реалізацію корисних копалин; 

(2) страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, 

лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи - 
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накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші 

фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів; 

(3) представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи 

юридичної особи, яка не є платником єдиного податку; 

(4) фізичні та юридичні особи - нерезиденти. Таким чином, вказані платники 

податку не мають права сплачувати єдиний податок за ставкою відсотка. 

Підкреслимо, що форма заяви про застосування спрощеної системи 

оподаткування не є новою й затверджена наказом Міністерства фінансів України 

від 16 липня 2019 р. № 308 [4]. Позначимо ще деякі аспекти. Так, для 

новостворених зареєстрованих в установленому законом порядку суб'єктів 

господарювання термін для подання заяви становить 10 днів з дня державної 

реєстрації. Тобто, такі суб'єкти господарювання вважатимуться платниками 

єдиного податку третьої групи з дня їх державної реєстрації. Діючі суб'єкти 

господарювання з метою обрання спрощеної системи оподаткування зі ставкою 

2% доходу також можуть подати заяву до контролюючого органу. 

На підставі аналізу положень Закону № 2120 також позначимо, що 

відсоткова ставка для платників єдиного податку третьої групи, які 

використовують особливості оподаткування, визначені п. 9 підр. 8 розд. ХХ 

«Перехідні положення» Податкового кодексу України, встановлюється у розмірі 

2% доходу. При цьому вищевказані платники звільняються від обов'язку 

нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів, 

як-то: 

1) податок на прибуток підприємств, крім випадків, 

передбачених абзацами другим і третім п.п. 133.1.1 та п. 133.1.4 п. 133.1 ст. 133 

ПК України; 

2) податок на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта 

оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника 

єдиного податку (фізичної особи) та оподатковані згідно з гл. 1 розд. XIV ПК 

України; 

https://ips.ligazakon.net/document/view/RE34025?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01
https://ips.ligazakon.net/document/view/RE34025?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01
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3) податок на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та 

послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України; 

4) земельний податок за земельні ділянки, що використовуються 

платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою у розмірі 2 відсотки 

доходу для провадження господарської діяльності (крім діяльності з надання 

земельних ділянок та/або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних 

ділянках, в оренду (найм), позичку, на іншому праві користування) [2]. 

Крім того, платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою у розмірі 

2 відсотки доходу, тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, 

наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний стан, не 

нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна 

плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні 

ділянки (земельні частки (паї)), що розташовані на територіях, на яких ведуться 

(велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними 

формуваннями Російської Федерації, та перебувають у власності або 

користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, а 

також за земельні ділянки (земельні частки (паї)), визначені обласними 

військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами 

та/або на яких наявні фортифікаційні споруди. 

Передбачено й низку інших особливостей. Приміром, платники єдиного 

податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, 

встановлені цим пунктом, звільняються від обов'язку нарахування, сплати та 

подання податкової звітності з ПДВ з операцій з постачання товарів, робіт та 

послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України. Таким 

чином, з урахуванням наведених положень можемо констатувати, що наразі 

застосування ставки податку у розмірі 2 відсотки доходу передбачає включення 

ПДВ до складу єдиного податку (як у випадку застосування ставки єдиного 

податку у розмірі 5 відсотків доходу). 
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До кола нововведень, які передбачені Законом № 2120 на період дії 

воєнного стану в Україні, слід віднести й те, що суб'єктам господарювання, які 

оберуть третю групу єдиного податку зі ставкою 2 відсотки доходу та на час 

переходу на спрощену систему оподаткування перебуватимуть у статусі 

платника ПДВ, реєстрація платника ПДВ не анулюється, а є призупиненою. При 

цьому такі платники податку позбавляються права на складання податкових 

накладних та розрахунків коригування за операціями, дата виникнення 

податкових зобов'язань за якими припадає (припадала) на період перебування 

такого суб'єкта господарювання на третій групі єдиного податку зі ставкою 2 

відсотки доходу [2]. 

Акцентуємо увагу на тому, що після припинення або скасування воєнного 

стану на території України платники єдиного податку третьої групи, які на день 

припинення або скасування воєнного стану на території України 

використовували особливості оподаткування, встановлені п. 9 підр. 8 розд. ХХ 

«Перехідні положення» Податкового кодексу України, з першого дня місяця, 

наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного 

стану на території України, втрачають право на використання особливостей 

оподаткування, передбачених цим пунктом, і автоматично вважаються такими, 

що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку 

перебували до обрання особливостей оподаткування. Як вбачається, такий підхід 

законодавця є позитивним, оскільки не передбачає додаткових обов’язків та 

процедур для відновлення такого податкового статусу платника, що мав місце до 

введення воєнного стану в Україні. 

Показово, що 24 березня 2022 року було прийнято проєкт Закону України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих 

актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану» 

№ 7190 [3]. Вказаним актом передбачено такі нововведення, як: 1) 

вдосконалення положень щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб 
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власно вирощеної сільськогосподарської продукції та звільнення від сплати ПДВ 

платників єдиного податку третьої групи на особливих умовах;  

2) подовжується з трьох до шести місяців період, протягом якого платники, 

які не мали змоги подати податкову звітність, повинні виконати обов’язок щодо 

повної подачі звітності після закінчення особливого періоду;  

3) звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на 

територію України в режимі імпорту та звільнення від ПДВ операцій з ввезення 

товарів на митну територію України платниками єдиного податку першої, другої 

та третьої групи, що сплачують податок за ставкою 2%. При цьому, 

передбачається спрощення процедур митного оформлення таких товарів; 

4) не нараховується та не сплачується за 2021 та 2022 податкові (звітні) 

роки податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти 

житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що розташовані на територіях, на 

яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих 

збройними формуваннями Російської Федерації та за об’єкти житлової 

нерухомості, що стала непридатною для проживання у зв’язку з збройною 

агресією Російської Федерації.  

5) повністю звільнено від оподаткування ввезення транспортних засобів 

громадянами України; 

6) звільнено від акцизного податку та ПДВ ввезення транспортних засобів 

суб’єктами спрощеної системи оподаткування;  

7) визначено особливості функціонування митних органів на період 

воєнного часу. З огляду на наведене, можемо зробити висновок стосовно того, 

що законодавець впроваджує низку податково-правових стимулів на період дії 

воєнного стану. На наш погляд, такий підхід слід оцінити не просто як 

позитивний, а як необхідний для того, аби підтримати платників податків та 

економіку держави.  
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TO CERTAIN ISSUES OF FULFILLMENT OF OBLIGATIONS BY STARTUPS 

IN THE CONDITIONS OF ARMED AGGRESSION OF THE RUSSIAN 

FEDERATION AGAINST UKRAINE (RUSSIAN-UKRAINIAN WAR) 

 

Startups, as newly created subjects of innovation, face a number of legal problems. The issues 

facing a startup depend on the stage of development at which it is currently. The scientific theses 

consider the issue of fulfillment of civil law (economic and legal) obligations by startups in the aspect 

of the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine. 

Key words: startup, SME, fulfillment of obligations, martial law. 

 

Збройний напад Російської Федерації Україну без оголошення війни, який 

відбувся о 05 ранку 24 лютого 2022 року, одномоментно докорінно змінив всю 

систему правовідносин нашої держави. Безумовно, значну підтримку опору 

нашої держави збройній агресії з перших днів надають представники бізнесу, в 

тому числі і стартапи. Розуміючи цінність такої допомоги та важливість суб’єктів 

господарювання для України органами державної влади було розроблено та 

прийнято низку нормативно-правових актів, спрямованих на актуалізацію 

правовідносин з такими суб’єктами. 

Питання діяльності стартапів ставали предметом наукових досліджень 

таких вчених як С. В. Глібка [1], О. В. Розгон[2], І. В. Подрез-Ряполової[3], А. С. 

Петкевича, А. В. Шерстобітова[4], І. В. Ящишиної [5, С. 15] та інші. У наукових 

тезах розглянуто питання виконання стартапами цивільно-правових 

(господарсько-правових) зобов’язань в аспекті збройної агресії РФ проти 

України. 

Як нами вже неодноразово зазначалося раніше стартапом є інноваційна 

ідея або новостворений суб’єкт господарювання (фізична особа-підприємець або 

юридична особа)[6]. 

На стадії Early Growt (рання стадія діяльності стартапу як суб’єкта 

господарювання щодо реалізації інноваційної продукції на ринку) стартап як 
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правило має статус малого або середнього підприємства (далі – МСП) і потребує 

всебічної державної підтримки. 

На нашу думку, видами державної підтримки у сфері регулювання 

діяльності МСП є фінансова; інформаційна; консультаційна; підтримка МСП у 

сфері інновацій, науки й промислового виробництва; підтримка суб’єктів МСП, 

що провадять експортну діяльність; підготовка людського капіталу для МСП; 

інфраструктурна. 

Розглянемо питання державної підтримки стартапів від час російсько-

української війни.  

Значна кількість суб’єктів господарювання, опинившись у населених 

пунктах, фактична окупація яких стала метою РФ, були змушені зупинити свою 

діяльність. Така зупинка діяльності тягне за собою низку правових питань, 

зокрема, й виконання зобов’язань перед контрагентами, інвесторами та 

партнерами.  

Загальні положення щодо зобов’язань сформовані у Цивільному кодексі 

України (далі – ЦК України) та деталізовані у Господарському кодексі України 

(далі – ГК України).  

Так, відповідно до ст. 526 ЦК України встановлює обов’язок сторін 

належно виконувати покладені на них обов’язки, що включає в себе виконання 

зобов’язання належними сторонами, у належному (визначеному сторонами) 

місці, у належний строк (термін). 

Статтею 611 ЦК України закріплено невиключний перелік наслідків 

порушення зобов’язання, який може бути доповнений наслідками, визначеними 

за згодою сторін конкретного зобов’язання: припинення зобов'язання внаслідок 

односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або 

законом, або розірвання договору; зміна умов зобов'язання; сплата неустойки; 

відшкодування збитків та моральної шкоди.  
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Як і для будь-якого виду відповідальності для настання цивільно-правової 

відповідальності за порушення зобов’язання має бути наявною вина сторони, що 

його порушила.  

Відповідно до ст. 617 ЦК України особа, яка порушила зобов'язання, 

звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, 

що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. 

Подібне положення закріплено і у Конвенції ООН «Про договори 

міжнародної купівлі-продажу товарів» від 1980 року: «Сторона не несе 

відповідальності за невиконання будь-якого із своїх зобов'язань, якщо доведе, що 

воно було викликане перешкодою поза її контролем і що від неї нерозумно було 

очікувати прийняття до уваги цієї перешкоди під час укладення договору або 

уникнення чи подолання цієї перешкоди чи її наслідків» [7].  

Як зазначив Сьомий апеляційний адміністративний суд у своєму 

Роз’ясненні «Форс-мажорні обставини у господарських договорах» від 

27.03.2020 року поняття «форс-мажорні обставини», «обставини непереборної 

сили», «форс-мажор» є однаковими за змістом. Форс-мажор (переклад з 

французької мови – вища сила) – це непередбачувані обставини, які не залежать 

від волі сторін договору, за яких неможливо виконати покладені на них 

зобов'язання[8]. 

Уповноваженим органом, що встановлює факт наявності форс-мажорних 

обставин в Україні, є Торгово-промислова палата України та регіональні 

торгово-промислові палати. Вказані палати на підтвердження наявності таких 

обставин протягом 7 робочих днів із дня звернення видають відповідний 

сертифікат (для суб’єктів господарювання – за собівартістю його виготовлення, 

а для суб’єктів малого підприємництва – безкоштовно) (стаття 14-1 Закону 

України «Про торгово-промислові палати в Україні»). 

Разом з тим, в реальних умовах війни, вказана процедура зазнала певних 

змін. Так, своїм Листом від 28.02.2022 року № 2024/02.0-7.1 Торгово-промислова 

палата України засвідчила: «…форсмажорні обставини (обставини непереборної 
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сили): військову агресію Російської Федерації проти України, що стало 

підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року 

строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 

року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Враховуючи це, ТПП 

України підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх 

офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними 

обставинами для суб'єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по 

договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, 

виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, 

законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало 

неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних 

обставин (обставин непереборної сили)» [9]. Текст вказаного листа 

опублікований на офіційному сайті Торгово-промислової палати України. Для 

його застосування суб’єктом господарювання достатнім є його роздрукування.  

В той же час необхідно звернути увагу засновників стартапів, що сама по 

собі наявність форс-мажорної обставини не виключає настання цивільної 

відповідальності за невиконання стартапом своїх зобов’язань. Невід’ємною 

умовою для ненастання відповідальності в такому випадку має бути існування 

причинно-наслідкового зв’язку між існуванням форс-мажорної обставини та 

неспроможністю виконати взяті на себе обов’язки.  

В цьому аспекті доцільно звернути увагу на Постанову Вищого 

господарського суду України 02 серпня 2017 року у справі № 909/965/16: 

«Для…звільнення від відповідальності, згідно зі ст. ст. 617 ЦК України, 

218 ГК України особа, яка порушила зобов'язання, повинна довести: 1) наявність 

обставин непереборної сили; 2) їх надзвичайний характер; 3) неможливість 

попередити за даних умов завдання шкоди; 4) причинний зв'язок між цими 

обставинами і понесеними збитками (аналогічна позиція викладена в постанові 

Верховного Суду України від 10.06.2015 р. у справі № 3-216гс15)» [10]. 
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Так, наприклад, у випадку якщо за договором стартап мав поставити 

іншому суб’єкту господарювання вже виготовлену інноваційну продукцію з 

метою її подальшої реалізації в  межах території, на якій не відбуваються бойові 

дії, за наявності відповідного транспорту для здійснення поставки, невиконання 

такого обов’язку не перебуватиме у прямому логічному зв’язку з існуванням 

форс-мажорної обставини у вигляді військової агресії РФ проти України і, 

відповідно, не виключатиме безумовно можливість притягнення стартапу до 

відповідальності.  

Крім того, враховуючи, що інноваційна діяльність стартапів часто 

пов’язана з зовнішньо-економічною діяльністю, необхідно звернути увагу, що на 

міжнародному рівні діє також низка актів, які регулюють питання наслідків 

виникнення форс-мажорних обставин, пов’язаних з військовими діями. Як 

приклад можна навести Застереження про Військові Ризики, прийняті 

Балтійською та Міжнародною Морською Радою [11].  

Таким чином, можна зробити висновок, що стартапи України, які 

стикнулися з проблематикою виконання взятих на себе зобов’язань, наразі 

можуть скористатися прощенною процедурою одержання відповідного 

сертифікату в Торгово-промислової палати України. Разом з тим, необхідно 

враховувати, що саме по собі одержання підтвердження існування обставин 

непереборної сили не звільняє від відповідальності за невиконання або 

неналежне виконання зобов’язань. Необхідно довести прямий та невідворотній 

причинно-наслідковий зв’язок між такими обставинами та неспроможністю 

виконати обов’язки. Крім того, в площині міжнародних відносин потрібно 

враховувати існування низки міжнародних актів, які регулюють наслідки 

виникнення обставин непереборної сили. 
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Згідно зі ст. 2 Регламенту Ради Європейського Союзу № 723/2009 від 25 

червня 2009 року дослідницька інфраструктура означає об'єкти, ресурси та 

супутні послуги, які використовуються науковою спільнотою для проведення 

досліджень найвищого рівня у відповідних галузях та охоплюють основне 

наукове обладнання або набори інструментів; ресурси, засновані на знаннях, такі 

як колекції, архіви або структури наукової інформації; створення інфраструктур 

на основі інформаційних та комунікаційних технологій, таких як мережа, 

обчислювальна техніка, програмне забезпечення та зв’язок, або будь-яка інша 

сутність унікального характеру, необхідна для досягнення досконалості у 

дослідженнях [1]. У національному законодавстві України термін «дослідницька 

інфраструктура» має подібне тлумачення, як це вбачається з аналізу норм 

розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції 

Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні 

на період до 2026 року» від 14 квітня 2021 р. № 322-р [2], Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року № 848-VIII 

[3]. 

Як свідчить більш як десятирічна практика функціонування 

розглядуваного явища у Європейському Союзі, дослідницькі інфраструктури 

впроваджуються за різними організаційними моделями. Вони можуть 

складатися з центрів та лабораторій для експериментів та вимірювань, являти 

собою мережу географічно розподілених обсерваторій чи лабораторій, віддалено 

доступних ресурсів для обчислень, банків даних, сховищ фізичних зразків, баз 

довготривалих досліджень.  

Можна говорити, що усім дослідницьким інфраструктурам притаманні 

загальні риси, перелічені вище, однак серед них є певні відмінності, що дозволяє 
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виокремити принаймні три типи дослідницьких інфраструктур: локально 

розташовані, розподілені та віртуальні дослідницькі інфраструктури.  

Локально розташовані дослідницькі інфраструктури – це організації, які 

дають змогу дослідницькому співтовариству використовувати конкретні засоби, 

послуги та ресурси, які географічно локалізовані на одній території (або кількох 

додаткових місцях), управління якими може бути європейським або 

міжнародним [4]. 

До локально розташованих дослідницьких інфраструктур висуваються 

наступні вимоги. Вони повинні: 

мати юридичний статус та структуру управління з чіткими обов’язками, 

форми звітності, в тому числі міжнародні наглядові та відповідні зовнішні 

дорадчі органи; 

мати розроблену політику доступу, точку доступу для зовнішніх 

користувачів і правила використання потужностей дослідницьких інфраструктур 

користувачами; 

мати структуру підтримки користувачів для оптимізації доступу до 

відповідного сайту, серед яких, офіс користувачів, допоміжні лабораторії, 

центри розміщення та логістики; 

мати систему управління даними, що забезпечує їх зберігання, інструменти 

пошуку даних та їх аналіз як онлайн, так і офлайн; 

визначити ключові показники ефективності (KPI), що стосуються якості 

наукових послуг дослідницьких інфраструктур та стабільності їх надання; 

мати розроблену кадрову політику, якою визначені необхідні компетенції 

для її функціонування, передбачені підтримка користувачів, навчання та 

підвищення кваліфікації кадрів, гарантування дотримання принципу рівних 

можливостей. 

Розподілена дослідницька інфраструктура – це організація, яка дає змогу 

дослідницькому співтовариству використовувати конкретні засоби, ресурси та 

послуги, які географічно розкидані [4]. Ці дослідницькі інфраструктури зазвичай 
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мають у своєму складі центральний хаб та підпорядковані йому національні 

центри (хаби).  

Розподілена дослідницька інфраструктура повинна: 

мати унікальну конкретну назву, юридичний статус та структуру 

управління з чіткими обов’язками та розробленими формами звітності, зокрема, 

міжнародні наглядові та відповідні зовнішні дорадчі органи; 

мати юридично визначені обов’язкові повноваження центрального хабу 

щодо національних центрів та відповідні ресурси для координації їх діяльності; 

мати розроблену політику доступу, єдину точку доступу для зовнішніх 

користувачів і правила використання потужностей дослідницьких інфраструктур 

користувачами; 

мати розроблені правила користувачів з метою забезпечення їх доступу до 

відповідного сайту (потужностей дослідницької інфраструктури); 

визначити ключові показники ефективності (KPI), що стосуються якості 

наукових послуг дослідницьких інфраструктур та стабільності їх надання; 

мати кадрову політику, адекватну для забезпечення ефективної роботи 

центрального хабу, якою визначені необхідні компетенції для її функціонування, 

передбачені підтримка користувачів, навчання та підвищення кваліфікації 

кадрів, гарантування дотримання принципу рівних можливостей; 

визначити спільну інвестиційну стратегію, спрямовану на зміцнення 

дослідницької інфраструктури через національні центри (хаби) та спільні засоби. 

Ці особливості характеризують розподілену дослідницьку інфраструктуру 

і, таким чином, дозволяють її відрізнити від інших дослідницьких мереж –

незалежних наукових установ, що спільно виконують міжнародні дослідження. 

Національні центри можуть бути лише частково поглинені розподіленою 

дослідницькою інфраструктурою, тобто мати власні національні чи інституційні 

наукові програми, але потужність і обсяг ресурсів, виділених на дослідницьку 

інфраструктуру, повинні бути чітко визначені, координовані та керовані 
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центральним хабом відповідно до узгоджених статутів і загальних правил і 

процедур, прийнятих у дослідницькій інфраструктурі. 

Отже, особливістю розподіленої дослідницької інфраструктури є 

потужний центральний хаб, основною функцією якого є забезпечення високого 

рівня інтеграції національних центрів. 

Віртуальна дослідницька інфраструктура –  це організація, яка працює як 

електронна інфраструктура, надаючи електронні послуги, мережі, архіви, бази та 

банки даних [4]. 

Як висновок, варто зазначити в чому полягає значення феномену 

дослідницьких інфраструктур. Вони допомагають зробити науку більш 

ефективною та стійкою, сприяючи взаємодії між державами у відповідній сфері. 

Дослідницькі інфраструктури – як чітка та прозора організація –  дають змогу 

обмінюватися знаннями та ресурсами по всьому світу, і таким чином вони 

сприяють об’єднанню даних, засобів та обладнання, уникаючи непотрібного 

дублювання зусиль. Надаючи доступ до об'єктів, ресурсів та супутніх послуг, 

дослідницька інфраструктура гарантує, що наука спрямована на розвиток і 

вдосконалення, і не обмежується дослідницьким потенціалом окремих країн, 

економічних секторів чи наукових установ. Дослідницькі інфраструктури 

забезпечують розширення кордонів наукових дисциплін та технологічний 

розвиток світу. 
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Багато підприємств, установ та організацій через військові дії зазнали 

значних руйнувань, а деякі взагалі знищені. Ті підприємства, установи та 

організації, які мали змогу «перенести» свої потужності до інших регіонів, де не 

ведуться бойові дії, намагаються працювати, підтримуючи економіку України. 

За таких умов роботодавцям та працівникам потрібна допомога, зокрема й у 

питаннях організації  трудо-правових аспектів їх функціонування. Відтак, було 

прийнято Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного 

стану» від 15.03.2022 р. № 2136-ІХ (далі – Закон № 2136) [1], який набув чинності 

24 березня 2022 року. Закон № 2136 [1] діє протягом воєнного стану, введеного 

відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 

12.05.2015 р. № 389-VIII [2], та втрачає чинність з дня припинення або 

скасування воєнного стану. 

Як же діяти роботодавцям в умовах воєнного стану, щоб і підтримувати 

економіку держави, здійснюючи свою господарську чи іншу діяльність, і в той 

же час, зберегти кадровий потенціал? 

Закон № 2136 [1] надає багато можливостей для роботодавців щодо 

організації трудових відносин у цей надскладний період. Так, найбільш 

прийнятним для працівників (у контексті оплати праці та продовження роботи в 

повному обсязі) може стати запровадження дистанційної роботи, якщо 

працівники не можуть доїхати на роботу, але можуть виконувати свою роботу. 

Роботодавцю у такому випадку достатньо видати наказ про дистанційну роботу 

та ознайомити працівників засобами електронного зв’язку. 

Інша ситуація якщо: 

а) підприємство не може функціонувати в цілому; 

б) неможлива робота працівників окремих структурних підрозділів; 
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в) роботодавець не може організувати дистанційну чи на робочому місці 

роботу окремих працівників, які не скористалися правом на відпустку. 

 У таких випадках слід оголосити простій. Простій — це призупинення 

роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних 

для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (ч. 1 ст. 

34 КЗпП України [3]). Простій оплачується із розрахунку не нижче двох третин 

тарифної ставки встановленого працівникові розряду чи окладу (ч. 1 ст. 113 

КЗпП України [3]). Роботодавцю достатньо видати наказ про оголошення 

простою на підприємстві для працівників, яких не можете забезпечити роботою. 

Якщо під час простою все ж з’явиться робота для всіх або окремих працівників, 

то роботодавець своїм наказом припинить простій. 

Ще одним варіантом прийнятним для обох сторін трудових правовідносин 

може стати надання відпустки (щорічна, соціальна) для тих працівників, які не 

можуть працювати дистанційно, але не хочуть втрачати частину заробітку. 

Однак варто зауважити, що згідно з ч. 2 ст. 12 Закону № 2136 [1] у період дії 

воєнного стану роботодавець все ж може відмовити працівнику у наданні будь-

якого виду відпусток (окрім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та 

відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо 

такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної 

інфраструктури. А ось відпустку без збереження заробітної плати на прохання 

працівника роботодавець може надавати без обмеження строку, проте цей 

варіант не найкращий для працівника. 

Найменш прийнятним для працівників є варіант щодо призупинення дії 

трудового договору (ст. 13 Закону № 2136 [1]). Призупинення дії трудового 

договору тимчасово звільняє роботодавця від обов’язку забезпечувати 

працівника роботою, а працівника – від обов’язку виконувати роботу за 

укладеним трудовим договором. Це вимушений захід під час війни для багатьох 

роботодавців і працівників. 
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Працівники, з якими призупинено трудові договори, фактично не 

працюють, не отримують допомоги з державного соціального страхування і за 

ними не зберігають середнього заробітку. Тому період призупинення дії 

трудового договору не врахують до стажу для щорічної основної відпустки, адже 

Закон України «Про відпустки» [4] не містить підстави для зарахування до стажу 

роботи для щорічної основної відпустки, як-от призупинення дії трудового 

договору.  

Окрім цього, працівники, з якими призупинено трудові договори, не 

отримають допомогу з тимчасової непрацездатності. Так, страхуванню у зв’язку 

з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які працюють на 

умовах трудового договору/контракту, гіг-контракту, іншого цивільно-

правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на 

підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та 

господарювання, зокрема які є резидентами Дія Сіті, у тому числі в іноземних 

дипломатичних та консульських установах, інших представництвах 

нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, 

фізособи-підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, 

члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які 

підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності на 

інших підставах (ч. 1 ст. 18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV; далі – Закон № 1105 [5]). 

Допомогу з тимчасової непрацездатності надають застрахованій особі у формі 

матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату 

зарплати/доходу (ч. 1 ст. 22 Закону № 1105 [5]). 

А так як під час призупинення дії трудового договору працівник: (1) 

перебуває в трудових відносинах, але тимчасово припиняє роботу за трудовим 

договором, тобто не працює (ч. 1 ст. 13 Закону № 2136 [1]); (2) не отримує 

заробітної плати, тому відсутні підстави, щоб роботодавець призначив допомогу 
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з тимчасової непрацездатності. Верховна Рада України поклала на державу, що 

здійснює військову агресію проти України, обов’язок відшкодувати у повному 

обсязі заробітну плату, гарантійні та компенсаційні виплати працівникам за час 

призупинення дії трудового договору (ч. 3 ст. 13 Закону № 2136 [1]).  

Більше того, Закон № 2136 [1] не містить жодних обмежень щодо категорій 

працівників, з якими можна призупинити трудові відносини. Під час дії воєнного 

стану діють обмеження та особливості організації трудових відносин, які 

встановлює Закон № 2136 [1] (п. 2 Прикінцевих положень КЗпП України [3]), а 

норми законодавства про працю в частині відносин, що врегульовує Закон № 

2136, не застосовуємо (ч. 3 ст. 1 Закону № 2136 [1]). А це значить, що 

призупинити дію трудового договору можна з будь-якою категорією 

працівників. 

Підсумовуючи, можна констатувати, що нормотворець спробував 

регламентувати організацію трудових правовідносин в умовах воєнного стану, 

передбачивши широкі можливості для роботодавця, та надав можливість 

обирати найбільш прийнятний варіант для кожного підприємства, установи чи 

організації, враховуючи конкретну ситуацію, а також з метою підтримки 

економіки держави та збереження кадрового потенціалу. 
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24 лютого 2022 року Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 

64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» [1]. Народні депутати 

затвердили цей документ 300 голосами.  

Неспровокована війна з Україною приголомшила багатьох у світовому 

науковому співтоваристві. Які аргументи нам необхідно знайти для того, щоб 

переконати агресора повернутися до міжнародного порядку? Оскільки російське 

вторгнення в Україну триває вже п’ятий тиждень, і вже стало зрозумілим, що 

війна була давно заздалегідь спланована агресором, багато з нас задаються 

питанням, чи не могли б ми зробити більше, щоб відрадити Росію від її руйнівних 

дій – руйнівних не лише для України, а й для її власне населення, культури, 

економіки. Тим не менш, як навчила нас Друга світова війна, реакція на агресивні 

дії виглядає набагато простішою з огляду на ретроспективу. Тепер ми повинні 

прийняти рішення про заходи, щоб зупинити вбивство та запобігти подальшій 

шкоді з усіх боків. 

Найвищим пріоритетом має бути підтримка українського населення. 

Величезна солідарність між європейськими націями та самовіддана допомога 

багатьох людей в Україні та навколо неї неймовірні. Наукова спільнота також не 

стоїть осторонь цих процесів і має зробити свій внесок, надавши особисту та 

професійну підтримку своїм українським колегам, які тікають від війни. Це може 

включати житло, робочий простір, доступ до дослідницької інфраструктури, 

фінансування, допомогу з (робочими) візами та подорожами. 1 березня 2022 р. 

EMBO створив «список солідарності» [2], щоб запропонувати таку підтримку, і 

до 10 днів отримав 394 записи від лабораторій та установ по всьому світу. Одні 

надають простір та інфраструктуру, інші фінансову підтримку; EMBO додала 

програму малих грантів для підтримки своїх молодих дослідників, які 

приймають колег, які постраждали від війни. Research4Life надає українцям 

безкоштовний доступ до наукових робіт, у тому числі до контенту за підпискою 

на EMBO Reports та The EMBO Journa [3]. Наприклад, науковці Німеччини, 

відмовилися від усіх авторських гонорарів для українських дослідників у 2022 
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році. EMBO підтримала заяву Національних академій країн G7 щодо нападу 

Росії на Україну [4]. У довгостроковій перспективі EMBO сприятиме 

відновленню дослідницької інфраструктури країни та якнайкраще зміцнювати 

зв’язки з європейським дослідницьким співтовариством. 

Журнали EMBO Press виступають за відкритий обмін науковою 

інформацією у всьому світі. Ця платформа спрямований для обміну та доступу 

до наукових висновків незалежно від будь-яких геополітичних кордонів, якщо 

вони не завдають конкретної шкоди. Підтримує позицію COPE про те, що 

«рішення щодо редагування та публікації не повинні визначатися політикою 

урядів» [5]. Справді, вивчення природи має виходити за межі, і безперешкодний 

глобальний науковий обмін є як ніколи важливим у цю епоху екологічних та 

кліматичних надзвичайних ситуацій. Історія також навчила нас, що відкрита 

наукова спільнота залишається важливим напрямком культурного та 

дипломатичного обміну, особливо в часи кризи. Але, все ж таки, на нашу думку, 

це положення не може мати застосування до нинішньої ситуації навколо 

російської агресії стосовно нашої країни, оскільки російське суспільство, в тому 

числі й російські вчені саме своєю мовчазною згодою підтримували й 

підтримують акт агресії проти іншої суверенної держави. Неможливо в цій 

ситуації прийняти аргументи стосовно нещодавнього закриття Росією останніх 

незалежних ЗМІ та погрозами свободі слова суворими покараннями та того, що 

особи, які висловлюються або навіть мовчазно критикують війну, піддаються 

ризику затримання. Лише мала частка російських вчених, які виступають проти 

цієї війни, висловлюються як окремі особи  відомий відкритий лист [6] 

(зауважте, що оригінальний веб-сайт був видалений), опублікований у перший 

день вторгнення, зараз підписали близько 8000 науковців та наукових 

письменників, які, безумовно, продемонстрували свою сміливу позицію. Як 

зазначає Євген Кунін у статті, присвяченій цьому випуску, мало хто скасував свої 

підписи навіть після того, як було ухвалено ретроактивні урядові обмеження 

свободи слова [7]. Але безрозсудна декларація про палку підтримку вторгнення 
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Російської спілки ректорів (РР), підписана не менш ніж 262 ректорами, є 

ганебною і справедливо призвела до їх виключення з Європейської 

університетської асоціації (EUA) [8]. 

Ми сподіваємось, що академічні установи країни-агресора 

протистоятимуть вторгненню, оскільки, безумовно академічні установи не 

повинні допомагати та підтримувати війну, яка суперечить міжнародному праву. 

Вони повинні діяти, відстоюючи загальнолюдські цінності, навіть якщо їхній 

уряд відверто суперечить моральним принципам та нормам природного права.  

Міжнародні санкції є однією з небагатьох ефективних реакцій світової 

спільноти за винятком застосування сили, що в даному випадку несе 

непередбачуваний ризик ескалації. Введення мінімальних санкцій до тих 

російських інституцій, які підтримують або мовчать щодо вторгнення в Україну, 

на даний момент є необхідністю перед обличчям невблаганної і, можливо, 

ескалації війни. Зокрема, такі наукові установи, як Массачусетський 

технологічний інститут, уже вийшли з Сколтеху, флагманського дослідницького 

центру, створеного у співпраці з урядом Росії; міжнародні спонсори досліджень, 

такі як Horizon Europe та NIH, також зважують свої можливості. Німецькі 

дослідницькі організації, включно з Товариством Макса Планка, заморозили 

спільні проекти в астрономії та за її межами, включаючи символи глобальної 

співпраці, такі як Європейська космічна станція та марсохід. Близькість таких 

проектів до уряду та пов’язаний з ними національний престиж означає, що вони 

є ефективними мішенями для санкцій. 

Ця злощасна війна є катастрофічною і страшною далеко за межами 

трагедії, що розгортається в Україні. Ризик ескалації настільки ж реальний, як і 

ризик довготривалого конфлікту, який повертається до світового порядку часів 

холодної війни. Незважаючи на невимовну людську трагедію та економічну 

небезпеку, а також необхідну зосередженість, щоб зупинити подальше 

кровопролиття, ми повинні в довгостроковій перспективі не втрачати увагу на 
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гострих викликах руйнування навколишнього середовища та глобального 

потепління. 

Отже, при визначені пріоритетів слід враховувати, що інновації у 

проривних науках і технологій (S&T) у військовому застосуванні мають більший 

потенціал для радикальної зміни. Слід звернути увагу, що форсована 

інтернаціоналізація тих інституцій, які залишаються у просторі публічного 

права: університети, наукові парки, окремі дослідницькі інститути чи їх 

об’єднання. Врахувати активну профорієнтацію молоді щодо наукових 

спеціальностей і трансформацію освітніх програм у школах та ЗВО на вміння 

розв’язувати проблеми, що є основним показником успішності. А також 

звернути на те, що наукова діяльність потребує як ніколи підтримки з боку 

держави в умовах воєнного стану. 
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Наукова робота присвячена питанню забезпечення економічної стійкості в умовах 

воєнного стану. Розглянуто організаційні, економічні та юридичні заходи, які вже були 

здійснені державою. Окреслюються актуальні економічні проблеми та перепони для 

підприємців. Окремо аналізується внесок кластерів та IT спільнот до забезпечення 

економічної стійкості держави. Розглядаються проблеми релокації підприємств та державні 

заходи для спрощення цього процесу. 
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ECONOMIC SUSTAINABILITY OF THE STATE AND THE ROLE OF 

CLUSTERS IN ITS PROVISION IN CONDITIONS OF MARTIAL LAW 

 

Scientific work is devoted to the issue of ensuring economic sustainability in a martial law. 

The organizational, economic and legal measures that have already been carried out by the state are 

considered. Actual economic problems and obstacles for entrepreneurs are outlined. Separately 

analyzes the contribution of clusters and IT communities to ensure the economic sustainability of the 

state. Problems are considered to relocate enterprises and state measures to simplify this process. 

Key words: martial law, economic sustainability, clusters, relocating enterprises. 

 

Російське вторгнення, що відбулося 24 лютого 2022 року, поклало початок 

активним воєнним діям у багатьох областях України та призвело до 

запровадження воєнного стану на всій території нашої держави. Якщо відкинути 
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цілком реальні людські витрати, війна має також й серйозні економічні наслідки 

– пошкодження інфраструктури, скорочення працездатного населення, 

інфляцію, дефіцит, невизначеність, накопичення боргу та порушення нормальної 

економічної діяльності. Й, навіть коли війни підвищують деякі формальні 

показники попиту, зайнятості, чи виробництва оборонного сектору, слід 

усвідомлювати, що такі «економічні вигоди» є пустими через «помилку 

розбитого вікна» – усі гроші, витрачені на зброю чи відбудову зруйнованих міст 

(тобто «ремонт розбитого вікна»), могли б бути використані для покращення 

освіти, науки чи охорони здоров’я [1]. Оскільки економічна стійкість держави є 

важливим "фронтом" на рівні з воєнним та дипломатичним, продовження 

стабільної роботи цивільних підприємств повинно бути необхідною державною 

ціллю. 

Слід визнати, що в умовах відкритого збройного нападу, держава змогла 

втримати економічну систему від колапсу та забезпечити її відносну стійкість: 

безперебійно працюють платіжні системи; продовжується нарахування 

соціальних виплат; налагоджується логістика поставок (зокрема до великих міст, 

хоча в зонах бойових дій це й досі залишається колосальною проблемою); в міру 

можливостей без перебоїв працюють енергетика, зв’язок, комунальні служби. 

Згуртованими зусиллями волонтерів підтримуються безпрецедентні за 

чисельністю потоки біженців та переселенців. Окремої уваги заслуговує й 

потужна міжнародна підтримка, залучена державою для подолання утвореної 

кризи [2]. 

Працюючи на випередження, уряд утворив «Фонди відновлення України», 

спрямовані як на підтримку армії, так і на подолання післявоєнних проблем. 

Такими фондами стали: Фонд підтримки армії, Фонд підтримки малого та 

середнього бізнесу, Фонд відновлення та трансформації економіки, 

Гуманітарний фонд, Фонд обслуговування та погашення державного боргу, 

Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури [3]. 
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Активно працює й законодавчий орган держави, яким було оперативно 

прийняту низку нормативно-правових актів, що мають сприяти економічній 

стійкості України та мінімізації негативних наслідків від війни. Зокрема, можна 

виокремити такі закони як: 7137-д (що передбачає заходи для стримання 

підвищення цін на пальне, а також запроваджує значні податкові пільги для 

підприємців, включаючи добровільну сплату єдиного податку для ФОП 1-ї та 2-

ї груп), № 7154 (щодо зупинення вчинення виконавчих дій, стягувачами за якими 

є РФ або пов'язані з нею особи), № 7144 (щодо спрощення екологічного 

законодавства для ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій під час та 

після воєнного стан), № 7166 (про удосконалення порядок та способів виконання 

повноважень учасників бюджетного процесу для фінансового забезпечення 

першочергових потреб держави щодо відсічі збройної агресії, забезпечення 

нацбезпеки та соцзахисту громадян), № 7160 (про визначення особливості 

трудових відносин в умовах воєнного стану), № 7038-д (щодо підвищення 

ефективності справляння рентних платежів з видобування корисних 

копалин) [4], № 3793 (про підтримку українського експорту шляхом посилення 

ролі Експортно-кредитного агентства та розширення сфер підтримки 

вітчизняного експорту) [5], тощо. 

Разом з тим, варто окреслити серйозні економіки виклики, з якими Україна 

зіткнулася в умовах війни: [6] 

1) Наша економіка стрімко падає – згідно оцінкам багатьох промисловців, 

включно з професійними аналітичними агенціями, в перші 3 тижні зупинили 

роботу від 60 до 80% підприємств країни. 

2) Для продовження виробництва, й особливо, в так званих критичних 

індустріях, існує маса проблем – від вступу в дію форс-мажорних обставин 

постачальників, проблем з закупівлею валюти для імпорту й до релокації 

персоналу. Але найбільш вузькими місцями стали ланцюги постачань (supply 

chains) й це особливо критично це для імпорту промислових товарів.  
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3) На цьому фоні різко проявилась нестача професіоналів на всіх рівнях. В 

нас й досі не встановлений надійний контакт з центральними органами 

виконавчої влади, які хоча б трохи орієнтували, що відбувається на 

економічному фронті і як діяти акторам ринку. «Засекретились» існуючі 

аналітичні центри. Спроба розібратись з логістикою й надати який-небудь 

толковий огляд загальної ситуації з чіткими рекомендаціями показала майже 

повну відсутність таких експертів. 

У зв’язку з тим, що представники бізнесу наголошують на відсутності 

достатньої координації між підприємцями та владою, Кластерний комітет 

платформи Industry4Ukraine створив штаб «Кластери України», який має 

мобілізувати всі виробничі кластери для подолання зазначених проблем. 

Зокрема, завдання штабу передбачають визначення пріоритетних проблем в 

регіонах, які ведуть бойові дії та раціональний розподіл функцій та завдань в 

кластерах між регіонами та критичними галузями [7]. 

Тісна координації та партнерські зв’язки учасників кластеру роблять 

можливим отримання значно більше користі у стислий термін. Спільна дія 

учасників кластера дозволяє забезпечувати підприємствам більший зиск 

порівняно з тим, який би вони могли отримувати, якщо б працювали 

відокремлено один від одного (тобто забезпечує синергічний ефект). І, серед 

іншого, кластер надає підприємцям нові можливості та переваги для 

систематизації проблем, які виникають, вибору шляхів їх подолання [8]. 

Наведені переваги мають бути особливо корисними в існуючих умовах, коли 

оперативне визначення та подолання проблем є критично важливим для 

економічної стійкості окремих підприємств та держави в цілому. 

Асоціація «Підприємств промислової автоматизації України» (АППАУ) 

запустило ініціативу Clusters4Ukraine, місією якої є налагодження широкої 

співпраці між європейськими та іншими світовими спільнотами й українськими 

кластерами промислових та хайтек секторів в забезпеченні життєдіяльності 

критичних індустрій (а саме галузі, які забезпечують населення товарами першої 
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необхідності, такі як продовольство, ліки, одяг, тощо; та об’єкти критичної 

інфраструктури). Серед іншого ініціатива Clusters4Ukraine передбачає: 

1) Евакуацію/релокацію МСП, учасників кластерних спільнот і їх сімей у 

безпечні регіони країни; 2) Організацію/підтримку виробництва критичних 

індустрій та інфраструктури (поставка комплектуючих, продуктів, окремих 

технологій, технічна допомога); 3) Інтеграцію/зв'язок із місцевими 

адміністраціями та іншими координаторами гуманітарної допомоги на місцях; 

4) Переорієнтацію та адаптацію ресурсів промислових та хайтек МСП до нових 

викликів; 5) Налагодження логістики для гуманітарної допомоги постраждалим 

[9]. 

Особливо перспективними у цьому питанні можуть виявитися IT кластери, 

що є доволі популярними суб’єктами інноваційної інфраструктури на території 

України. Враховуючи більш «віртуальний» характер їхньої діяльності, вони 

мають зіткнутися з меншим обсягом проблем, аніж промислові чи аграрні 

кластери, що вирізняються стійкою пов’язаністю з географічним розташуванням 

своїх учасників. 

Як приклад буде розглянутий Харківський кластер інформаційних 

технологій (Харківський ІТ кластер), що був зареєстрований в липні 2015 року з 

кодом КВЕД 94.99 «Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.» в якості 

основного виду діяльності, що дозволяє широко трактувати можливості зайняття 

ними господарською діяльністю. Завдяки проведенню заходів на зразок 

тренінгів, курсів, воркшопів тощо ІТ кластер був спрямований на надання 

інноваційним підприємствам та усім бажаючим інформаційно-комунікативних, 

освітніх та консалтингових послуг. Також ІТ кластером було створено центр 

юридичної і правової підтримки для ІТ-компаній м. Харкова «IT Legal Support», 

який надає юридичні консалтингові послуги та юридичну підтримку. Нарешті, 

ІТ кластер був наділений фактичної можливістю зі здійснення функцій 

своєрідного майданчику або біржі, де зустрічаються клієнти та учасники 
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кластеру, які можуть надавати один одному різний спектр послуг, у тому числі 

фінансових [10]. 

На сьогоднішній день Харківський ІТ кластер не припинив свою роботу, а 

на офіційному сайті продовжують публікуватися актуальна та корисна 

інформація. Серед іншого були опубліковані авторські поради про правила 

безпеки в «непевні часи»; перелік посилань на веріфіковані джерела інформації 

(зокрема щодо руху транспорту та роботи інфраструктурної галузі); інформація 

щодо безкоштовної евакуації людей. Учасники кластеру, такі як Харківська IT-

команда NIX, активно залучають партнерів до спонсорства ЗСУ, дбають про 

кібербезпеку та безпеку на інформаційному фронті, продовжують підтримку та 

допомогу як власних співробітників, так й інших осіб. Використання 

потужностей кластерної платформи допомагає розповсюджувати відповідну 

інформацію та координувати співробітництво й благодійні ініціативи з більшою 

кількістю партнерів [11]. 

Діяльність продовжує й вже загаданий «IT Legal Support», яким було 

опубліковано юридичні поради для громадяни України та біженців, що 

залишають Україну через війну. Відповідно до офіційного сайту, компанія також 

продовжує й надання юридичних консультацій, пов’язаних з актуальними 

подіями [12].  

Так, оскільки IT компанії є менш залежними від релокації, вони мають 

більші можливості для скорішого відновлення власної діяльності. Великий 

внесок у пристосованість до екстремальних ситуацій внесла й пандемія COVID-

19, що вимусила багато компаній адаптуватися до дистанційного режиму роботи. 

Враховуючи, що ІТ індустрія України є третьою за обсягом експортних доходів 

країни, вона має змогу справляти позитивний вплив на наповнення державного 

бюджету. Нарешті, лише за перші 10 днів війни українські ІТ компанії сплатили 

352 млн грн на гуманітарні цілі, 183 млн грн податків авансом та 175 млн грн на 

підтримку ЗСУ [13].  
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Більш серйозним викликом залишається переміщення «фізичних» 

виробничих потужностей, які були розташовані на небезпечних територіях та 

наразі вимушені припинити свою роботу. Позитивним кроком для вирішення цієї 

проблеми є запровадження Програми Міністерства економіки України щодо 

тимчасового переміщення підприємств з постраждалих регіонів. Зазначена 

Програма має сприяти збереженню виробничого і трудового потенціалу України 

і орієнтована на усі підприємства, які виявлять відповідне бажання через 

заповнення онлайн-форми. Держава зі свого боку пропонує створення умов для 

забезпечення безкоштовного переїзду до місця тимчасового переміщення, а 

також для підбору відповідних площ для розміщення виробництва; переміщення 

та розселення персоналу; та підбору працівників в місці дислокації після 

переїзду [14]. 

Станом на 21 березня було подано вже 898 відповідних заявок, з яких вже 

40 українських підприємств було переміщено, а 18 повністю відновили свою 

роботу на новому місці [15]. Разом з тим найближчим часом потужності ще 299 

компаній буде доправлено до нового місця роботи. Планове використання 

Укрзалізниці та АТ «Укрпошта» значно спрощує вирішення цього непростого 

завдання та було б неможливим без державних ініціатив. Окрім того, КМУ 

підтримав постанову, якою зобов’язав АТ «Укрпошта» безоплатно перевозити 

майно українських компаній, а автотранспорту компанії та її субпідрядників 

було надаватиметься право позачергового проїзду через блокпости та 

можливість безлімітної заправки пальним на АЗС.  

Інструментом для ефективного відновлення роботи підприємств на новому 

місці є утворення галузевих кластерів. Так, заступник голови Закарпатської ОВА 

відзначив, що підприємства різних типів згуртовуються у межах відповідних 

кластерів: деревообробна або меблева галузь спрямовуються в Тячівський і 

Рахівський райони, текстильна – до Виноградівського району, тощо [16]. 

Продумане розташування переміщених підприємств у згуртованих кластерах 
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має сприяти якомога раціональнішому використанню їх потужностей у 

локальних виробничих системах. 

Нарешті, окремі кластери забезпечують стійкість держави не лише завдяки 

продовженню нормальної економічної діяльності, а й завдяки прямої допомоги 

ЗСУ. Одним з прикладів успішної релокації є харківське підприємство, яке 

переїхало на захід України та об’єдналося із місцевим бізнесом у «Львівський 

оборонний кластер». Повний цикл виробництва бронежилетів для військових 

організували на кількох підприємствах, виробництво яких раніше не було 

пов’язане з війною. Активну допомогу з пошуку матеріалів для бронежилетів 

надають й бізнесмени-волонтери, що виявили бажання співпрацювати з 

кластером. Міністерство оборони України вже засвідчило готовність приймати 

відповідну допомогу й першу партію бронежилетів вже передали на передову 

[17]. 

Отже, слід визнати, що руйнівна війна висуває безпрецедентні виклики до 

держави та підприємців. Оскільки економічна стійкість держави прямо впливає 

на здатність держави продовжувати військові дії та будувати плани щодо 

післявоєнного відновлення, забезпечення роботоздатності цивільних 

підприємств має бути одним з основних державних пріоритетів. В тезах було 

відзначено чимало ефективних дій з боку державної влади. Разом з тим 

представники бізнесу наголошують на необхідності більшої координації з 

урядом, зокрема отримання глибшої поінформованості та аналітики щодо 

актуального стану справ. Кластери та приватне співробітництво мають стати 

ключом до успіху, особливо при релокації підприємств та відбудови нових 

ланцюгів поставок та локальних виробничих систем. У свою чергу державі слід 

продовжувати та спрощувати процес релокації підприємств, а також заохочувати 

їх до утворення кластерів (організаційними рішеннями, юридичними нормами, 

інформаційними заходами, тощо). 

 

 

 



148 
 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Pettinger T. Economic impact of war. Economics Help. 24.02.2022. URL: 

https://www.economicshelp.org/blog/2180/economics/economic-impact-of-war/.  

2. Жаліло Я. Як забезпечити стійкість економіки в умовах війни. 

Економічна правда. 06.03.2022. URL: 

https://www.epravda.com.ua/columns/2022/03/6/683364/.  

3. Фонди відновлення України. Урядовий портал. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/fondi-vidnovlennya-ukrayini.  

4. Гришанова Н. Які важливі закони прийнято під час засідання 

Верховної Ради 15 березня. Liga Zakon. 15.03.2022. URL: 

https://jurliga.ligazakon.net/news/209984_yak-vazhliv-zakoni-priynyato-pd-chas-

zasdannya-verkhovno-radi-15-bereznya.  

5. Надтока С. Рада ухвалила законопроект про підтримку українського 

експорту. Корреспондент.net. 24.03.2022. URL: 

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4460109-rada-ukhvalyla-zakonoproekt-pro-

pidtrymku-ukrainskoho-eksportu.  

6. Юрчак О. Мобілізація професіоналів – як? Платформа 

Industry4Ukraine. 16.03.2022. URL: 

https://www.industry4ukraine.net/publications/mobilizacziya-profesionaliv/#more-

3994.  

7. Ініціатива Кластери України – Clusters4Ukraine. Платформа 

Industry4Ukraine. 02.03.2022. URL: 

https://www.industry4ukraine.net/publications/inicziatyva-klastery-ukrayiny-

clusters4ukraine/.  

8. Розгон О. В. Застосування кластерного підходу для економічного 

розвитку ОТГ. Актуальні правові проблеми інноваційного розвитку агросфери: 

збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). 

Харків : Юрайт, 2020. С. 227–231. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-

content/uploads/2020/20.11.20/ActualLawIssues20_54.pdf.  

https://www.economicshelp.org/blog/2180/economics/economic-impact-of-war/
https://www.epravda.com.ua/columns/2022/03/6/683364/
https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/fondi-vidnovlennya-ukrayini
https://jurliga.ligazakon.net/news/209984_yak-vazhliv-zakoni-priynyato-pd-chas-zasdannya-verkhovno-radi-15-bereznya
https://jurliga.ligazakon.net/news/209984_yak-vazhliv-zakoni-priynyato-pd-chas-zasdannya-verkhovno-radi-15-bereznya
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4460109-rada-ukhvalyla-zakonoproekt-pro-pidtrymku-ukrainskoho-eksportu
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4460109-rada-ukhvalyla-zakonoproekt-pro-pidtrymku-ukrainskoho-eksportu
https://www.industry4ukraine.net/publications/mobilizacziya-profesionaliv/#more-3994
https://www.industry4ukraine.net/publications/mobilizacziya-profesionaliv/#more-3994
https://www.industry4ukraine.net/publications/inicziatyva-klastery-ukrayiny-clusters4ukraine/
https://www.industry4ukraine.net/publications/inicziatyva-klastery-ukrayiny-clusters4ukraine/


149 
 

9. Clusters 4 Ukraine – Мобілізація кластерних можливостей для 

перемоги України. Асоціація підприємств промислової автоматизації України. 

2022. URL: https://matchmaking.appau.org.ua/clusters4ukraine/.  

10. Глібко С. В. Атаманова Ю. Є., Черкасов О. В. та ін. Аналіз правового 

регулювання діяльності інноваційних структур, підтримки малого та середнього 

підприємництва в Україні (регіональний аспект) / за ред. С. В. Глібка. 

Розділ 2.1.3 – ІТ кластери. Харків : Право, 2018. С. 32–33. URL: 

https://ndipzir.org.ua/wp-

content/uploads/2018/AnalizPRInn_2018/AnalizPRInn_2018_10.pdf.  

11. Громадська спілка «Харківський кластер інформаційних технологій» 

(сайт Харківського ІТ Кластера). URL: https://it-kharkiv.com/news/.  

12. Сайт Legal Support. URL: https://legal-support.top/.  

13. Українські ІТ компанії зібрали у перші дні війни 710 млн грн. IT 

Ukraine Assosiation. 11.03.2022. URL: https://itukraine.org.ua/ukrainian-it-

companies-donated-24.5-million-dollars-during-the-first-10-days-of-the-war.html.  

14. Триває програма щодо тимчасового переміщення підприємств з 

постраждалих регіонів. Веб-сайт Міністерства економіки України. 11.03.2022. 

URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=f2e7d697-8bff-424f-

a036-

8bf0285a699d&title=TrivaProgramaSchodoTimchasovogoPeremischenniaPidprimstv

ZPostrazhdalikhRegioniv.  

15. Уряд забезпечує масовий переїзд підприємств на безпечну територію 

для збереження промислового потенціалу України. Веб-сайт Міністерства 

економіки України. 21.03.2022. URL: 

https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=483e8c3f-871b-4ccb-85aa-

daa344535413.  

16. Романюк Л. Майже 60 українських підприємств вирішили перенести 

свої виробництва на Закарпаття. Суспільне. 14.03.2022. URL: 

https://matchmaking.appau.org.ua/clusters4ukraine/
https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2018/AnalizPRInn_2018/AnalizPRInn_2018_10.pdf
https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2018/AnalizPRInn_2018/AnalizPRInn_2018_10.pdf
https://it-kharkiv.com/news/
https://legal-support.top/
https://itukraine.org.ua/ukrainian-it-companies-donated-24.5-million-dollars-during-the-first-10-days-of-the-war.html
https://itukraine.org.ua/ukrainian-it-companies-donated-24.5-million-dollars-during-the-first-10-days-of-the-war.html
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=f2e7d697-8bff-424f-a036-8bf0285a699d&title=TrivaProgramaSchodoTimchasovogoPeremischenniaPidprimstvZPostrazhdalikhRegioniv
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=f2e7d697-8bff-424f-a036-8bf0285a699d&title=TrivaProgramaSchodoTimchasovogoPeremischenniaPidprimstvZPostrazhdalikhRegioniv
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=f2e7d697-8bff-424f-a036-8bf0285a699d&title=TrivaProgramaSchodoTimchasovogoPeremischenniaPidprimstvZPostrazhdalikhRegioniv
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=f2e7d697-8bff-424f-a036-8bf0285a699d&title=TrivaProgramaSchodoTimchasovogoPeremischenniaPidprimstvZPostrazhdalikhRegioniv
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=483e8c3f-871b-4ccb-85aa-daa344535413
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=483e8c3f-871b-4ccb-85aa-daa344535413


150 
 

https://suspilne.media/217529-majze-60-ukrainskih-pidpriemstv-virisili-perenesti-

svoi-virobnictva-na-zakarpatta/.  

17. Бізнесмени-волонтери налагодили масове виробництво 

бронежилетів для ЗСУ. Радіо Свобода. 18.03.2022. URL: 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-biznesmeny-vyrobnytstvo-

bronezhylety-zsu/31759268.html.  

 

REFERENCES 

1. Pettinger T. (2022). Economic impact of war. Economics Help. 

24.02.2022. Retrieved from 

https://www.economicshelp.org/blog/2180/economics/economic-impact-of-war/ [in 

English]. 

2. Zhalilo Ya. (2022). How to ensure the stability of the economy in times 

of war. Economic truth. 06.03.2022. Retrieved from 

https://www.epravda.com.ua/columns/2022/03/6/683364/ [in Ukrainian]. 

3. Reconstruction Funds of Ukraine. Government portal. Retrieved from 

https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/fondi-vidnovlennya-ukrayini [in Ukrainian]. 

4. Hryshanova, N. (2022). What important laws were adopted during the 

meeting of the Verkhovna Rada on March 15. League Act. 15.03.2022. Retrieved from 

https://jurliga.ligazakon.net/news/209984_yak-vazhliv-zakoni-priynyato-pd-chas-

zasdannya-verkhovno-radi-15-bereznya [in Ukrainian]. 

5. Nadtoka, S. (2022). Rada passed a bill to support Ukrainian exports. 

Correspondent. 24.03.2022. Retrieved from 

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4460109-rada-ukhvalyla-zakonoproekt-pro-

pidtrymku-ukrainskoho-eksportu [in Ukrainian]. 

6. Yurchak, O. (2022). Mobilization of professionals - how? Platform 

Industry4Ukraine. 16.03.2022. Retrieved from 

https://www.industry4ukraine.net/publications/mobilizacziya-profesionaliv/#more-

3994 [in Ukrainian]. 

https://suspilne.media/217529-majze-60-ukrainskih-pidpriemstv-virisili-perenesti-svoi-virobnictva-na-zakarpatta/
https://suspilne.media/217529-majze-60-ukrainskih-pidpriemstv-virisili-perenesti-svoi-virobnictva-na-zakarpatta/
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-biznesmeny-vyrobnytstvo-bronezhylety-zsu/31759268.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-biznesmeny-vyrobnytstvo-bronezhylety-zsu/31759268.html
https://www.economicshelp.org/blog/2180/economics/economic-impact-of-war/
https://www.epravda.com.ua/columns/2022/03/6/683364/
https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/fondi-vidnovlennya-ukrayini
https://jurliga.ligazakon.net/news/209984_yak-vazhliv-zakoni-priynyato-pd-chas-zasdannya-verkhovno-radi-15-bereznya
https://jurliga.ligazakon.net/news/209984_yak-vazhliv-zakoni-priynyato-pd-chas-zasdannya-verkhovno-radi-15-bereznya
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4460109-rada-ukhvalyla-zakonoproekt-pro-pidtrymku-ukrainskoho-eksportu
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4460109-rada-ukhvalyla-zakonoproekt-pro-pidtrymku-ukrainskoho-eksportu
https://www.industry4ukraine.net/publications/mobilizacziya-profesionaliv/#more-3994
https://www.industry4ukraine.net/publications/mobilizacziya-profesionaliv/#more-3994


151 
 

7. Clusters of Ukraine Initiative - Clusters4Ukraine. Platform 

Industry4Ukraine. 02.03.2022. Retrieved from 

https://www.industry4ukraine.net/publications/inicziatyva-klastery-ukrayiny-

clusters4ukraine/ [in Ukrainian]. 

8. Rozghon, O. V. (2020). Application of the cluster approach for economic 

development of OTG. Current legal issues of innovative development of the 

agrosphere: Proceedings of Scientific and Practical Conference. Kharkiv : Yurait, 

227–231. Retrieved from https://ndipzir.org.ua/wp-

content/uploads/2020/20.11.20/ActualLawIssues20_54.pdf [in Ukrainian]. 

9. Clusters 4 Ukraine – Mobilizing cluster opportunities for Ukraine's 

victory. (2022). Association of Industrial Automation Enterprises of Ukraine. 

Retrieved from https://matchmaking.appau.org.ua/clusters4ukraine/ [in Ukrainian]. 

10. Hlibko, S. V. Atamanova, Yu. Ye., Cherkasov, O. V. etc. Analysis of the 

legal regulation of innovation structures, support for small and medium enterprises in 

Ukraine (regional aspect) ed. S.V. Hlibko. Section 2.1.3 - IT clusters. Kharkiv: Pravo, 

2018, 32–33. Retrieved from https://ndipzir.org.ua/wp-

content/uploads/2018/AnalizPRInn_2018/AnalizPRInn_2018_10.pdf [in Ukrainian]. 

11. Public Union "Kharkiv Cluster of Information Technologies" (website of 

the Kharkiv IT Cluster). Retrieved from https://it-kharkiv.com/news/ [in Ukrainian]. 

12. Legal Support Website. Retrieved from https://legal-support.top/ [in 

Ukrainian]. 

13. Ukrainian IT companies raised UAH 710 million in the first days of the 

war. IT Ukraine Assosiation. 11.03.2022. Retrieved from 

https://itukraine.org.ua/ukrainian-it-companies-donated-24.5-million-dollars-during-

the-first-10-days-of-the-war.html [in Ukrainian]. 

14.  The program on temporary relocation of enterprises from the affected 

regions is underway. Website of the Ministry of Economy of Ukraine. 11.03.2022. 

Retrieved from https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=f2e7d697-

8bff-424f-a036-

https://www.industry4ukraine.net/publications/inicziatyva-klastery-ukrayiny-clusters4ukraine/
https://www.industry4ukraine.net/publications/inicziatyva-klastery-ukrayiny-clusters4ukraine/
https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2020/20.11.20/ActualLawIssues20_54.pdf
https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2020/20.11.20/ActualLawIssues20_54.pdf
https://matchmaking.appau.org.ua/clusters4ukraine/
https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2018/AnalizPRInn_2018/AnalizPRInn_2018_10.pdf
https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2018/AnalizPRInn_2018/AnalizPRInn_2018_10.pdf
https://it-kharkiv.com/news/
https://legal-support.top/
https://itukraine.org.ua/ukrainian-it-companies-donated-24.5-million-dollars-during-the-first-10-days-of-the-war.html
https://itukraine.org.ua/ukrainian-it-companies-donated-24.5-million-dollars-during-the-first-10-days-of-the-war.html
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=f2e7d697-8bff-424f-a036-8bf0285a699d&title=TrivaProgramaSchodoTimchasovogoPeremischenniaPidprimstvZPostrazhdalikhRegioniv
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=f2e7d697-8bff-424f-a036-8bf0285a699d&title=TrivaProgramaSchodoTimchasovogoPeremischenniaPidprimstvZPostrazhdalikhRegioniv


152 
 

8bf0285a699d&title=TrivaProgramaSchodoTimchasovogoPeremischenniaPidprimstv

ZPostrazhdalikhRegioniv [in Ukrainian]. 

15. The Government ensures the mass relocation of enterprises to a safe area 

to preserve Ukraine's industrial potential. Website of the Ministry of Economy of 

Ukraine. 21.03.2022. Retrieved from https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-

UA&id=483e8c3f-871b-4ccb-85aa-daa344535413 [in Ukrainian]. 

16. Romaniuk, L. Almost 60 Ukrainian companies have decided to move their 

production to Transcarpathia. Public. 14.03.2022. Retrieved from  

https://suspilne.media/217529-majze-60-ukrainskih-pidpriemstv-virisili-perenesti-

svoi-virobnictva-na-zakarpatta/ [in Ukrainian]. 

17. Businessmen-volunteers established mass production of bulletproof vests 

for the Armed Forces. Radio Liberty. 18.03.2022. Retrieved from 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-biznesmeny-vyrobnytstvo-

bronezhylety-zsu/31759268.html [in Ukrainian]. 

  

https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=f2e7d697-8bff-424f-a036-8bf0285a699d&title=TrivaProgramaSchodoTimchasovogoPeremischenniaPidprimstvZPostrazhdalikhRegioniv
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=f2e7d697-8bff-424f-a036-8bf0285a699d&title=TrivaProgramaSchodoTimchasovogoPeremischenniaPidprimstvZPostrazhdalikhRegioniv
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=483e8c3f-871b-4ccb-85aa-daa344535413
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=483e8c3f-871b-4ccb-85aa-daa344535413
https://suspilne.media/217529-majze-60-ukrainskih-pidpriemstv-virisili-perenesti-svoi-virobnictva-na-zakarpatta/
https://suspilne.media/217529-majze-60-ukrainskih-pidpriemstv-virisili-perenesti-svoi-virobnictva-na-zakarpatta/
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-biznesmeny-vyrobnytstvo-bronezhylety-zsu/31759268.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-biznesmeny-vyrobnytstvo-bronezhylety-zsu/31759268.html


153 
 

Milen Ivanov Atanasov 

Senior lecturer doctor, Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria 

 

ORCID: 0000-0001-9357-8685 

INSURANCE BROKER AND INSURANCE AGENT – LEGAL COMPARISON 

ACCORDING TO THE BULGARIAN LEGISLATION  

 

Abstract. An initial comparison regarding the commercial and legal status of an insurance 

broker (IB) and insurance agent (IA) is made in this paper.  Specific features of the legal relations in 

which the IB, unlike the IA, enters with users of insurance services are also considered. Differences 

in the scope and range of insurance products that the two types of insurance intermediaries can offer 

are presented. The requirements regarding educational qualifications and professional experience, 

maintaining Professional Liability Insurance as well as the guarantees that should be provided to 

insurance brokers and insurance agents in the course of their work as intermediaries are 

systematized and compared. 
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Introduction. Insurance intermediaries are an extremely important factor in 

insurance processes, as they are the connecting element between insurers and users of 

insurance services. The insurance intermediaries are leading figures on both the 

Bulgarian and international insurance markets. The growing number of legal entities 

willing to conclude insurance contracts requires the expert assistance of insurance 

intermediaries to offer different types of insurance to different insurance companies.  

Such legal entities are insurance brokers and insurance agents that are of particular 

importance for optimizing the processes in the field of insurance and reinsurance, 

ensuring quality and reliability of insurance legal relations. 

The present paper makes a detailed comparison between the two legal figures.  
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Methods and Results. In the field of insurance and reinsurance mediation, the 

closest to insurance brokers are the insurance agents as legal figures, whose activities 

are an important contribution to the development of insurance processes.  

The legal framework of insurance agents is defined in Chapter 31 of the 

Insurance Code (IC) - (Article 313 - Article 321).   

In the first place, unlike the insurance brokers, the insurance agents do not have 

to be traders in order to be able to carry out intermediary activities.  

According to Art. 313, para.1 of the Insurance Code, an insurance agent is a 

natural person or trader who, for remuneration, performs insurance intermediation on 

behalf and for the account of an insurer. Insurance agents can be dependent and 

independent agents. According to Art. 314, paragraph 2 of the Insurance Code, the 

performance of activities as an insurance agent by a natural person is a free profession 

(Goleva, 2012, p. 68) . 

The exemption from the obligation for the insurance agent to be a trader greatly 

expands the range of legal entities willing to carry out this type of intermediary 

activities. 

Another significant difference between the two types of insurance intermediaries 

is highlighted in Article 313, paragraph 1 of the Insurance Code. Unlike the insurance 

brokers who, for remuneration for assignment by a user of insurance services perform 

insurance mediation, insurance agents cannot be bound by individuals intending to 

insure themselves. Insurance agents perform intermediary activities only on 

assignment of the insurers, on their behalf and at their expense. This reveals the 

distinctive strong dependence of insurance agents on the insurer, which is greater 

compared to that of insurance brokers. 

The dependence is determined by the representative authority of the insurance 

agents, which is provided to them through the insurance mediation contract and its 

entry in the register of the Financial Supervision Commission (FSC). With this 

contract, the insurer provides the agent with the right to conclude and execute insurance 

contracts on their behalf and for their account. It can be summarized that an insurance 
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agent is a contract representative of the insurer that is relatively close to the commercial 

agent under Article 26 et seq. of the Commercial Law (CL) with special authorization 

(Goleva, 2012, p. 68). However, it is not necessary for the insurance agent to be 

authorized in writing with a notarized signature of the insurer as the authorization is 

technically formed as a clause in the contract for an insurance agency, which must be 

concluded in writing, i.e. it is not required that the unilateral authorization transaction 

be contained in a separate document (Power of attorney) (Goleva, 2012, p. 68). The 

representative power is also conditioned by being a dependent insurance agent or an 

independent insurance agent as indicated in the contract. The representative power of 

the dependent insurance agents is limited by law, as they cannot collect premiums and 

make payments to users of insurance services (see Article 313, paragraph 2 of the 

Insurance Code).  

According to the marketing research of some specialists in the field of insurance, 

when conducting insurance mediation, insurance agents expand their contingent 

mainly among their relatives, acquaintances and colleagues, as the trust that the agent 

earns in these circles can be much easier to transfer to the respective insurer (Ivanova, 

2005, p. 94).  

Regardless of whether an insurance broker performs insurance mediation 

protecting the interests of users of insurance services or reinsurance mediation 

representing the interests of insurers or reinsurers, in both cases an insurance broker 

always acts in favour of those who intend to insure or reinsure. Thus, while an 

insurance broker selects for these entities the most appropriate types of insurance 

according to their individual needs among different insurance companies, an insurance 

agent offers priority insurance products only to the insurer they have concluded a 

contract with. 

In this regard, the Bulgarian legislation does not provide a restriction for 

insurance brokers to provide their intermediary services in respect of insurance 

products to only one insurer. Insurance brokers are independent on the insurance 

market; therefore, they can simultaneously be in contractual relations with several 
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insurance or reinsurance companies, performing intermediary activities. This allows 

the users of insurance services to be provided with various offers for insurance and 

reinsurance  (Iliev, B. & Erusalimov, R., 2007, p. 40). In addition, an insurance broker 

can be an intermediary for supplementary voluntary pension funds and health insurance 

companies. In this way, each user of insurance services, through the respective 

insurance broker, can choose which insurer to refer to for the respective type of 

insurance. The advantage of the insurance broker over the insurance agent in this 

respect is of particular importance for the insurance processes. This is due to the fact 

that when clients in the insurance market resort to the services of an insurance agent, 

their choice of insurer is limited, as in practice the agent offers the product most often 

only to one insurance company (Iliev, B., & Erusalimov, R. , 2012, p. 40). 

However, according to Art. 315, paragraph 1 of the Insurance Code, an insurance 

agent may mediate simultaneously for one insurer licensed to carry out insurance 

classes under Section I of Annex I № 1 of the IC (Personal insurance), as well as for 

one insurer holding a license for carrying out insurance activity, including insurance 

classes under Section II of Annex № 1 of the Insurance Code (Property insurance). 

This provision is dispositive in nature, because with the consent of the above-

mentioned insurers, outside the scope of their insurance, the agent may mediate for 

other insurers – cf. Art. 315, para. 2 of the IC (Iliev, B., & Erusalimov, R. , 2012, p. 

111). 

Like the insurance broker, who cannot perform insurance mediation as an 

insurance agent, one of the main restrictions on the activity of the insurance agent is 

that they cannot work for the insurance broker, either - Article 314, paragraph 3 of the 

Insurance Code.  

With regard to an insurance agent – a natural person, as well as with respect to 

the persons who manage and represent an insurance agent – legal entity, it is provided 

by law that they have at least secondary education and meet the requirements of Article 

303, paragraph 1 of the IC.  This is one of the main differences between insurance 

agents and insurance brokers, as they both – the insurance broker acting as a natural 
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person, and every person managing the insurance broker – a legal entity and 

responsible for the activity of insurance mediation, need to have university degree as 

well as relevant professional experience.  

In this regard, under Article 317, paragraph 1 of the Insurance Code, the insurer 

is obliged to provide training to the insurance agents they have concluded contracts 

with, as well as the employees of the insurance agency who offer insurance products. 

The insurer is obliged to conduct the training periodically. In order to certify the 

conducted training, the insurer is also obliged to conduct an examination, on the basis 

of which the insurer issues a certificate to those who have successfully passed it - 

Article 317, paragraph 2 of the Insurance Code.  

The professional skills examination of insurance agents under Article 317, 

paragraph 2 of the Insurance Code has a similar purpose to the professional 

qualification examination of the insurance brokers, organized by the Financial 

Supervision Commission, under Article 303, paragraph 2, item 2 and paragraph 7 of 

the Insurance Code. However, the two examinations may differ in subject matter and 

scope. The insurer can conduct training of the insurance agents for certain types of 

insurance only. Upon completion of training, the agents are limited to perform 

intermediary activities only in the specific insurance field.1 Another difference that 

should be mentioned is that the subjective element in the Financial Supervision 

Commission is limited, unlike the personal judgment of each insurer, when conducting 

the examination. 

An insurance agent, just like an insurance broker, is obliged to maintain 

compulsory Professional Liability Insurance, valid for the entire territory of the 

European Union and the European Economic Area. The PLI is designed to cover 

liability for damages incurred on the territory of a Member State in the course of 

insurance intermediary activities as a result of any culpable act or omission on the part 

of insurance agents.  

                                                           
1 More on professional and personal qualities that an insurance agent has to possess – See (Draganov, 2008, pp. 207-
209).  
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Again, as in the case of insurance brokers, as far as insurance agents – legal 

entities are concerned, the provisions of Article 306 of the Insurance Code regarding 

the guarantees for carrying out activities as insurance brokers shall be applied. The 

difference lies in that insurance brokers declare to the Deputy Chairperson of the 

Financial Supervision Commission which of the two alternative property guarantees 

they have chosen, while insurance agents declare their choice to the insurer with whom 

they have concluded a contract for insurance agency activities (Article 316, paragraph 

5 of the Insurance Code). 

There is also another difference with regard to the insurance agent - a natural 

person, where, unlike the case of the insurance broker – a sole trader, the guarantee 

that is provided is only the opening of a special client account. In this regard, as in the 

case of the mandatory guarantees for performing insurance intermediary activities, as 

well as in the case of the compulsory Professional Liability Insurance, certain specifics 

are observed. 

There is a similarity between insurance brokers and insurance agents in terms of 

their registration, as both types of insurance intermediaries are entered in the register 

kept by the Financial Supervision Commission under Article 30, paragraph 1, item 11 

of the Financial Supervision Commission Act (FSCA). The main similarity is that the 

application for registration of an insurance agent is submitted by the insurer, not by the 

insurance agent. An exception is made when an insurance agent provides mediation for 

an insurer from another Member State, operating on the territory of the Republic of 

Bulgaria under the conditions of freedom to provide services. In such a case, the 

insurance agent is obliged to independently submit a request for entry in the register - 

Article 319, paragraph 2 of the Insurance Code. 

Upon entering the insurance agent in the register, the insurer is obliged to issue 

a certificate of identification according to a model form approved by the Deputy 

Chairman of the Financial Supervision Commission (Iliev, B., & Erusalimov, R. , 

2012, p. 111).  The Deputy Chairman shall directly issue the registration certificate to 

the insurance broker. 
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Regarding the deletion of an insurance agent from the register of the Financial 

Supervision Commission, the same grounds are applied, which are provided for 

insurance brokers under Article 312, paragraph 1 of the Insurance Code. 

Conclusion. Insurance intermediaries are distinguished by a good reputation, 

high qualifications, excellent professional competence and responsibility. These legal 

entities have a key role in consolidating the dynamic insurance processes and 

contribute to the consolidation of the insurance markets of the EU member states. 

Insurance intermediary is a prestigious and promising profession, which requires 

constant improvement and development. 
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GOVERNMENT EXPENDITURE ON EDUCATION IN THE REPUBLIC OF 

BULGARIA FOR THE PERIOD 2010-2020 

 

Regardless of the degree of name policy in the economy, government spending is huge and 

often dominant in fiscal. Given the fact that costs are the main tool for fulfilling the economic and 

social functions of the state, measures are needed to maximize the use of their adequate provision. 

During the period under review, 2010-2020, there is a continuous economic growth both 

compared to the base year and compared to each subsequent year. For the entire period of the study, 

the pace of development of government expenditures outpaces the pace of GDP development. For 

the period 2010-2020, consolidated expenditures form a real share of redistribution through public 

finances in the ratio of about 35-40 percent of gross domestic product. 

Keywords: education, GDP, government spending 

 

1. Особености на държавните разходи 

За систематизирането на бюджетните разходи се ползват няколко 

критерия, които в зависимост от целите на анализа характеризират определена 

страна на разходите. Пълноценното изучаване и коректно изследване на 

бюджетните разходи изисква комплексен поглед върху различните 

класификационни критерии и съответните групи разходи. 

Независимо от степента на държавната намеса в икономиката, държавните 

разходи имат огромно и често доминиращо значение във фискалната политика. 

Предвид факта, че разходите са основният инструмент за изпълнение на 

икономическите и социалните функции на държавата, са необходими адекватни 

мерки по тяхното максимално обезпечаване. Важността на разходната политика 

в съвременните държавни финанси на България се подсилва допълнително и от 

два комплексни фактора, оказващи многостранно проявление върху всички 

сфери на икономическото ни и обществено развитие в началото на XXI век. 

Първият от тези фактори се проявява в самата същност на държавните 

разходи и представлява съвкупността от кардинални реформи, провеждани в 

сферите на обществения сектор (държавна администрация, здравеопазване, 

пенсионно осигуряване).  
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Вторият фактор може да се разглежда като външен за провеждането на 

държавната разходна политика в България, а именно ограничената парична и 

валутна политика на централната банка в условията на паричен съвет.  

Класификацията на разходите е една от важните стъпки за тяхното 

ефективно управление. Съгласно Единната бюджетна класификация разходите 

се обособяват във функции, групи, дейности, параграфи и подпараграфи. 

Обобщаващият елемент на бюджетната класификация е функцията, която 

включва в структурата си групите,  обединяващи от своя страна дейностите. 

Класификацията на разходите по функции и групи е следната: 

Държавните разходи могат да окажат положително въздействие върху 

бедността по два пътя. От една страна, държавните разходи могат да бъдат 

ориентирани към редуциране на бедността чрез насърчаване на икономическия 

растеж по сектори. Това е моделът, при който се поддържат по-консервативни 

нива на социални помощи за сметка на инвестиции в здраве, образование, 

инфраструктура, човешки ресурси и други. При това въздействие се очаква по-

дългосрочен ефект. От друга страна, чрез разходите за социални трансфери се 

осъществява директно въздействие върху равнището на бедността. По този 

начин се преследва краткосрочния ефект върху бедността. 

2. Състояние и тенденции в развитето на БВП и държавните 

разходи за периода 2010-2020г. 

Икономическата логика позволява да се търси зависимост между 

разходите на публичните институции и равнището на БВП. Представянето на 

бюджетните показатели само в абсолютни суми е не така показателно, както при 

изразяването им в относителни стойности спрямо основните икономически 

показатели. В този смисъл настоящият анализ би бил непълен без измерването 

на бюджетните разходи в относителни стойности спрямо водещия индикатор на 

икономическа активност - брутният вътрешен продукт. 

 

Таблица 1. Държавни разходи и БВП за периода 2010-2020г. 
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Години 

БВП  

(млр.лв) 
Разходи  

(млр.лв) 

Разходи в  

% от БВП 

  

2010 73, 2 27,1 37,1 

2011 78, 2 27,4 35,0 

2012 80, 9 28,3 34,9 

2013 81,3 31,1 38,2 

2014 82, 9 36,3 43,8 

2015 86,7 36,1 41,6 

2016 95,4 33,3 34,9 

2017 102.7 35,8 34,8 

2018 109,9 40,1 36,4 

2019 120,4 43,5 36,2 

2020 119,9 47,8 39,8 

Източник: www.nsi.bg. за 2020г. www.minfin.bg и собствени изчисления 

 

Данните от таблица 1. показват, че консолидираните разходи формират 

реален дял на преразпределението чрез държавните финанси в съотношение 

около 35-40 на сто от брутния вътрешен продукт, за изследвани години (от 2010 

г. до 2020 г.).  

През разглеждания период 2010-2020 година в Таблица 1, се наблюдава 

непрекъснат икономически растеж както спрямо базисната година, така и спрямо 

всяка следваща година. През 2020 година, спрямо 2010 година брутният 

вътрешен продукт се е увеличил с малко над 46 млн. лв. или с 63,8%. За периода 

от 2010 г. до 2020 г. се забелязва тем на прираст на БВП в границите от 0,2 % до 

10,1 %. В периода след 2010 година бавният, но реален растеж на икономиката 

до голяма степен се дължи на стабилната банкова система, валутния борд, както 

и на еврофондовете. Чрез усвояването на еврофондове се оказва съществено 

влияние върху положителния прираст на икономиката.  

Данните от Таблица 1. са показателни за номиналното нарастване на 

разходите по консолидираната фискална програма на страната за периода 2010 – 

2020 година. Годишният темп на изменение варира – от 1,1 % през 2011 г. до 16,7 

% през 2014 г. Необходимо е да се отбележи, че растежът на държавните разходи 

http://www.nsi.bg/
http://www.minfin.bg/
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е в тясна зависимост от акумулираните в хазната приходи (чиито обем в 

условията на криза обикновено намалява) и провежданата в страната политика 

по дефицитно бюджетно финансиране. 

През 2020 година, спрямо 2010 година държавните разходи се увеличават 

с малко над 20 млн. лв. или с 76,4 %.  

 

 

Фиг.1 Темп на развитие на БВП и държавни разподи за периода 2010-2020 г. 

 

На фигура 1. са представени двата динамични реда, логаритмувани с 

натурален логаритъм значения с цел постигане на по-добра съпоставимост във 

времето. В годините от 2010 до 2013 темпът на развите на БВП и държавните 

разходи се запазва сравнително на едно и също ниво около 3,4 %. През 

следващите години от 2014 до 2015 темпът на развите на държавните радходи 

изпреварва значително темпът на развитие на БВП. В периода 2015 – 2017 година 

се наблюдава тенденция към изпреварване на темпът на БВП спрямо темпа на 

развитие на държавните разходи.  За целият период на изследване 2010-2020 г. 

темпът на развитие на държавните разходи изпреварва темпа на развитие на 

БВП. 

Разглеждането на държавните разходи по функционална класификация 

представя важна информация за отношението на правителствата към основни и 

важни за икономиката области, като образование, здравеопазване, отбрана, 
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благоустройство и др., което налага тяхното последователно изследване в 

ретроспекция и перспектива. Бюджетните разходи в тези направления 

представляват и основни инструменти за активно въздействие върху 

икономическия растеж и бизнес цикъла. 

3. Състояние и тенденции в развитето на държавните разходи за 

образование за периода 2010-2020г. 

Бюджетният ресурс по функция „Образование” обезпечава 

финансирането на:  

• детските градини (полудневни, целодневни, специални и др.);  

•училища (общообразователни, специализирани, професионални);  

• общежития и столове;  

• ученически почивни лагери;  

• академии, университети и висши училища;  

• приложни научни изследвания в областта на образованието;  

• други. 

 

Фиг.2 Структура на разходи по функции „Образование” в Консолидираната фискална 

програма на Р България за периода 2010 - 2020г 

 

Изследването на разходите за образование в периода 2010-2020 г. позволява 

заключението, че номиналната им стойност е сравнително постоянна, 

относителният им дял в структурата на общите разходи се запазва константа – 9 
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до 11%. Разходите за образование запазват постоянен дял и от БВП, с 3,5 - 4 % 

от неговата стойност. През 2010 г. 2.678,2 млн. лв. са разпределени в направление 

образование, като през следващите години тенденцията по увеличаването им се 

запазва, като през 2020 г. достига 4.841,1 блн. лв..  

Таблица 2.1 Разходи по функции на Р България за периода 2010-

2015г. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Разходи     

/млн.лв/ 

26 755,4 26 866,6 27 828,3 30 417,9 32 482,0 34 684,8 

Образование 2 678,2 2 655,3 2 799,2 3 087,6 3 271,0 3 118,3 

Темп на растеж -6% -1% 5% 10% 5,9 -4,6 

% от БВП 4% 4% 4% 4% 2,6 2,8 

Дял в общите 

азходи 

10% 10% 10% 10% 9,9 11,1 

БВП             

/млн.лв/ 

73, 2 78,2 80, 9 81,3 82,9 86,7 

Източник: https://www.minfin.bg/bg/statistics  

 

Таблица 2.2 Разходи по функции на Р България за периода 2016-

2020г. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Разходи                                      

/млн.лв/ 

32 491,4 34 471,1 39 515,7 45 201,0 47 850,4 

Образование 3 184,8 3 534,0 3 989,6 4 512,5 4 841,1 

Темп на растеж 2,1 10,9 12,8 13,1 7,2 

% от БВП 3,3% 3,4% 3,6% 3,7% 4,0% 

Дял в общите азходи 10,2 9,7 9,9 10,0 9,9 

БВП                                       /млн.лв/ 95,4 102.7 109,9 120,4 119,9 

Източник: https://www.minfin.bg/bg/statistics  

Въведеният през 2014 г. механизъм за осигуряване на средства за 

структурни мерки и програми за развитие на образованието по централния 

бюджет се запазва, като за целта е предвиден допълнителен ресурс, който ще 

бъде насочен за изпълнение на мерки за повишаване на качеството на 

образованието и за осигуряване на достъпа до образование във всички региони в 

страната. Във връзка с реформата по отношение на обвързването на субсидиите 

https://www.minfin.bg/bg/statistics
https://www.minfin.bg/bg/statistics
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на държавните висши училища с комплексна оценка за качеството на обучението 

и съответствието му с потребностите на пазара на труда са предвидени 

увелечение на средстваата, които не са разчетени по централния бюджет, а по 

бюджетите на държавните висши училища. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приоритети в областта на образованието след 2020 г. са осигуряването на 

равен достъп до качествено образование и професионална подготовка във всички 

региони в страната, подобряването на качеството на висшето образование и 

адаптирането му с потребностите на пазара на труда и намаляването на дела на 

преждевременно напусналите образователната система, в чието изпълнение се 

предвиждат редица мерки: 

  осигуряване на целодневна организация на учебния ден на учениците до 

V клас включително;  

 насърчаване на висшите училища непрекъснато да повишават качеството 

на предлаганото образование;  

 подпомагане на висшите учебни заведения при въвеждането, развитието 

и усъвършенстването на вътрешни системи за оценяване и поддържане на 

качеството на обучение, както и на академичния състав;  

 насърчаване на студентското кредитиране, за да се подпомогнат студенти, 

докторанти и специализанти;  

 създаване на условия за провеждането на студентски практики в реална 

работна среда; 

 създаване на благоприятна среда за кариерно развитие на учените;  

насърчаване на развитието на научната дейност чрез програмноконкурсно 

финансиране на фундаментални и приложни научни изследвания;  

 стимулиране на мобилността и възможностите за придобиване на повече 

умения и знания. 

През периода 2022-2024 г. ще продължи реализирането на интегрирани 

политики, с фокус към образование и личностно развитие на децата и учениците, 
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насърчаване на иновациите, квалификация на педагогическите специалисти, 

модернизиране на образователните институции, повишаване качеството на 

висшето образование и развитие на научния потенциал.  

За предучилищното и училищното образование за 2022 г. в съответствие със 

Споразумението за съвместно управление на Република България в период 2021 

г.- 2025 г. за осигуряването на висококачествено образование и обучение за 

всички, независимо от произхода, формирането на високо образовани, 

иновативни и активни личности, способни да се реализират успешно като 

професионалисти и като отговорни граждани са осигурени допълнителни 

средства. 

В областта на висшето образование политиката с цел насърчаване на 

усилията на автономните висши училища за непрекъснато развитие на 

качеството на предлаганото висше образование, подпомагането им при 

въвеждането, развитието и усъвършенстването на вътрешните системи за 

оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състави и 

в съответствие със Споразумението за съвместно управление на Република 

България в период 2021 г.- 2025 г. са осигурени допълнителни средства. 

Предвидени са средства за 2022 г. за привличане и задържане на млади 

учени и специалисти в института на Българска академия на науките, в размер на 

20,0 млн. лв., за увеличение на трудовите възнаграждения на учените от 

Българската академия на науките при изпълнение на индикатори за научно и 

иновационно развитие, определени в споразумение между Министерството на 

образованието и науката и Българската академия на науките и за проекти, 

разработени от учените в Българската академия на науките по критерии, приети 

от нея. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПІД ЧАС 

ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ  

 

Публікація присвячена особливостям регулювання трудових відносин під час дії воєнного 

стану в Україні. Розглянуто новації трудового законодавства з огляду на необхідність збереження 

захисної функції трудового права навіть в даних умовах. Приділено увагу проблемним питанням, які 

виникли в трудовому праві у зв’язку з оголошенням воєнного стану, акцентовано увагу на вимушеній 

міграції населення, як одного з негативних наслідків війни та вплив міграції на економіку держави та 

її трудовий потенціал,  запропоновано шляхи вирішення цих проблем.  
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PECULARITIES OF LABOR RELATIONS REGULATION DURING THE 

MARTIAL LAW IN UKRAINE 

 

The article dedicated to the pecularities of labor relations regulation during the martial law in Ukraine. 

The novations of labor legislation was overviewed as it is necessary to preserve the protective function of labor 

law even in these circumstances.  The attention was paid to the problems that occurred in the labor law in 

accordance with the imposed martial law, the forced migration was emphasized as one of the negative 
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consequences of war and the impact of migration on the economics of the country and its labor potential, the 

methods for solving these problems were proposed. 

Keywords: labor relations, martial law in Ukraine, labor contract, downtime, telework, leave. 

 

Виклики, перед якими постала наша країна в лютому 2022 року, змусили 

державу і суспільство мобілізуватися і почати оперативно діяти у всіх сферах 

життя.  Досвід подібного реагування на надзвичайні події в державі вже був, 

зважаючи на необхідність реагувати на ситуацію, яка склалася в 2020 році під 

час початку пандемії COVID-19, хоча, звичайно, ці події неможливо 

порівнювати. Всі сфери життя суспільства в найкоротший термін потрібно було 

перевести на роботу в особливий період воєнного стану, який був оголошений 

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 

24.04.2022 року № 64/2022. [1]   

Законом України «Про правовий режим воєнного стану» [2] передбачено, 

що, у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово можуть 

обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, які 

передбачені, серед інших,  і статтями 41 – 44 Конституції України. Частина 

перша статті 43 Конституції України проголошує, що кожен має право на працю, 

що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає 

або на яку вільно погоджується. Разом з тим частина третя даної статті зазначає, 

що використання примусової праці забороняється, але не вважається 

примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також 

робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду 

або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан. [3]   

Кількість питань в різних сферах життя суспільства, які потребують свого 

вирішення одночасно і в найкоротші строки є надзвичайною. Законодавство 

України містить ряд нормативно-правових актів, положення яких повинні були 

регулювати ті чи інші суспільні відносини під час оголошення воєнного стану, 

але за всю історію незалежності України, на щастя, вони так і залишались 
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нереалізованими і досвіду застосування цих нормативно-правових актів на 

практиці не було. 

Після  початку військового вторгнення з боку Російської Федерації і 

необхідності якнайшвидшого переведення життя цілої країни на військові рейки 

для мінімізації втрат  в економічній та соціальній сфері, стало зрозумілим, що 

існує нагальна потреба в прийнятті законодавчих актів, які б відповідали 

вимогам воєнного часу. Одним з них і став Закон України «Про організацію 

трудових відносин в умовах воєнного стану» №1236 – ІХ від 15.03.2022 року, 

який набрав чинності 24.03.2022 року. [4] Цей закон розроблений і буде діяти 

виключно в період дії воєнного стану, крім однієї норми статті 13, яка пов'язана 

з відшкодуванням заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат 

працівникам на час призупинення дії трудового договору. 

Серед багатьох питань, які повинен був вирішити даний закон, особливо 

гостро поставало питання регулювання трудових відносин працівників в даних 

умовах, особливо в тих регіонах, де ведуться активні бойові дії.   

Запропоновано декілька способів вирішення ситуації, що склалася: 

переведення працівників на дистанційну роботу; 

оголошення простою; 

надання відпусток - як оплачуваних, так і без збереження заробітної 

плати за угодою сторін; 

призупинення дії трудового договору. 

Переведення працівників на дистанційну роботу було б найбільш 

доцільним із запропонованих способів, як з точки зору роботодавця, тому що при 

використанні даного способу є можливість продовжити діяльність підприємства, 

установи або організації, та й сама процедура не вимагає значних зусиль з боку 

роботодавця, так і з точки зору  працівника, бо збереження роботи і заробітної 

плати в даних умовах є пріоритетним. Але, звичайно, це можливо тільки у разі, 

якщо робота передбачає можливість її здійснення дистанційно, за допомогою 
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інформаційно-комунікаційних технологій, і обов'язковою умовою тут буде 

наявність засобів зв'язку, інтернету та електроенергії взагалі. 

За бажанням працівника, а також у випадку неможливості переведення на 

дистанційну роботу працівникам можуть надаватися, відповідно до Закону 

України від 15.11.1996 року «Про відпустки», як оплачувані відпустки, так  і 

відпустки без збереження заробітної плати, відповідно до статей 25 та 26 

вищеназваного закону. Позитивним моментом є можливість надання відпустки 

без збереження заробітної плати протягом дії воєнного стану без обмеження 

строку. [4] 

У випадку неможливості функціонування всього підприємства, установи, 

організації або окремих його підрозділів, у відповідності до статті 34 Кодексу 

законів про працю та за наказом керівника може бути оголошено простій. Оплата 

простою здійснюється з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки 

встановленого працівникові розряду (окладу), але, якщо інше передбачене  у 

колективному договорі, або за рішенням роботодавця оплата за час простою 

може здійснюватися і у більшому розмірі. На сьогодні є інформація про 

встановлення рівня оплати праці під час простою на підприємствах, установах, 

організаціях в Україні і в розмірі двох третин тарифної ставки (окладу), і в 

розмірі середнього заробітку у межах кошторису.  

Новелою трудового законодавства є можливість призупинення дії 

трудового договору, передбачений статтею  13 Закону України «Про організацію 

трудових відносин в умовах воєнного стану». Призупинення дії трудового 

договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника 

роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним 

трудовим договором. Дія трудового договору може бути призупинена у зв'язку з 

військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та 

виконання роботи. Призупинення дії трудового договору не тягне за собою 

припинення трудових відносин. 
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Призупинення дії трудового договору роботодавець та працівник за 

можливості мають повідомити один одного у будь-який доступний спосіб. 

Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат 

працівникам на час призупинення дії трудового у повному обсязі покладається 

на державу, що здійснює військову агресію проти України. [4] 

Відповідно до коментаря, який надано Міністерством економіки України, 

підставою для застосування статті 13 Закону України є абсолютна неможливість 

надання роботодавцем та виконання працівником відповідної роботи, при цьому 

ініціювати призупинення трудового договору можуть як роботодавець, так і 

працівник, за умови повідомлення іншої сторони письмово або в електронній 

формі з використанням технічних засобів електронних комунікацій. [5] 

Що стосується відшкодування заробітної плати, гарантійних та 

компенсаційних виплат працівникам за час призупинення дії трудового договору 

з боку держави, що здійснює військову агресію проти України, то процедура 

реалізації цієї  норми наразі не передбачена, а факти застосування положень цієї 

статті на підприємствах, установах, організаціях вже існують. Якщо в 

найближчий час ця процедура не буде розроблена, то існує великий ризик того, 

що працівники, крім втрати заробітної плати, втратять і страховий стаж, який, в 

подальшому, буде їм необхідний для нарахування пенсії. Також час 

призупинення дії трудового договору працівнику не враховується до стажу 

необхідного для надання відпустки і лікарняний за цей період не буде 

оплачуватись. 

Один з багатьох негативних результатів війни – це суттєві втрати 

людського капіталу, в тому числі і наукового, що є одним з ключових факторів 

економічного зростання. Крім безпосередніх людських втрат військових та серед 

цивільного населення, втрати будуть і в наслідок вимушеної міграції значної 

частини населення держави. За офіційними оцінками ООН, станом на 28.03.2022 

року, Україну залишили 3 млн. 901 тис. осіб, внутрішньо переміщених осіб 

близько 6 млн. 500 тис. осіб, переважно це жінки і діти. [6] Офіційна  статистика 
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враховує тільки тих осіб, які звернулися по допомогу, тобто тут не враховані ті 

громадяни, які виїхали за кордон і живуть за рахунок власних коштів не 

користуючись програмами допомоги, тобто реальні цифри ще вищі. На жаль, 

через військову загрозу, частина українських громадян спробує залишитися на 

території тих країн, до яких вони виїхали, що в подальшому може призвести до 

поглиблення вже наявної демографічної кризи, старіння населення і дефіциту 

трудового потенціалу держави.  

Незважаючи на виклики, перед якими постала наша держава, в час, який 

потребує рішучих дій як влади, так і громадян, необхідно якнайшвидше 

вирішити конкретні проблеми в законотворчій діяльності, для максимально 

можливого забезпечення підтримки тих, хто її зараз потребує, для того щоб 

громадяни мали впевненість і бажання повернутись для відбудови нашої країни 

після війни та її подальшого економічного зростання.  
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https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=7ca63edc-a033-4a4e-a29b-9157cb5a69a2&title=KomentarMinekonomikiDoZakonuUkrainiVid15-Bereznia2022-R-2136ikhproOrganizatsiiuTrudovikhVidnosinVUmovakhVonnogoStanu
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=7ca63edc-a033-4a4e-a29b-9157cb5a69a2&title=KomentarMinekonomikiDoZakonuUkrainiVid15-Bereznia2022-R-2136ikhproOrganizatsiiuTrudovikhVidnosinVUmovakhVonnogoStanu
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=7ca63edc-a033-4a4e-a29b-9157cb5a69a2&title=KomentarMinekonomikiDoZakonuUkrainiVid15-Bereznia2022-R-2136ikhproOrganizatsiiuTrudovikhVidnosinVUmovakhVonnogoStanu
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=7ca63edc-a033-4a4e-a29b-9157cb5a69a2&title=KomentarMinekonomikiDoZakonuUkrainiVid15-Bereznia2022-R-2136ikhproOrganizatsiiuTrudovikhVidnosinVUmovakhVonnogoStanu
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6. Refugees fleeing Ukraine (since 2022, February 24). Retrieved from 

https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine/location?secret=unhcrrestricted [in 

English]. 
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що господарська діяльність у будь-яких особливих правових умовах має важливе значення для 
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The scientific work is devoted to the consideration of certain issues concerning the 
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the legal regulation of the activities of economic entities are analyzed. It is proved that economic 

activity in any special legal conditions is important for the state and affects the state of the national 
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Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» 

від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 [1], у зв'язку з військовою агресією Російської 

Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і 

оборони України, відповідно до положень Конституції України та Закону 

України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введений воєнний 

стан із 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Вказаний термін дії воєнного 

стану в Україні продовжено з 26 березня 2022 року строком на 30 діб згідно з 

Указом Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» 

від 14 березня 2022 р. № 133/2022 [2].  

Втім, слід підкреслити, що господарська діяльність у будь-яких особливих 

правових умовах має важливе значення для держави та впливає на стан 

національної економіки, тому повинна мати відповідні форми підтримки з боку 

держави.  

На підставі вищезазначеного Указу Президента України від 24 лютого 

2022 р. № 64/2022, Кабінет Міністрів України постановою від 18 березня 2022 р. 

№ 314 [3] регламентував особливості провадження господарської діяльності 

відповідними суб’єктами у період воєнного стану. 

Так, право на провадження господарської діяльності може набуватися 

суб’єктами господарювання на підставі подання декларації про провадження 

господарської діяльності до Міністерства економіки України, а суб’єктами 

господарювання, що здійснюють охоронну діяльність, - до Міністерства 

внутрішніх справ України. Водночас, перелік відомостей, які вносяться до 

декларації про провадження господарської діяльності (без отримання документів 

дозвільного характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних 

послуг) встановлений додатком 1 до вказаної постанови. Крім того, додаток 2 

містить перелік видів господарської діяльності, які потребують отримання 

певних дозвільних документів.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/133/2022#n5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022
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Також на законодавчому рівні встановлюється вільний вибір подання 

декларації з боку суб’єкта господарювання. Так, декларація може бути подана 

незалежно від задекларованого (зареєстрованого) місцезнаходження (місця 

проживання), місця провадження господарської діяльності або 

місцезнаходження відповідного об’єкта. Подання декларації передбачено в 

електронній та паперовій формах: відповідно, через Єдиний державний веб-

портал електронних послуг (зокрема засобами мобільного додатку Порталу 

«Дія») та через центр надання адміністративних послуг (особисто суб’єктом 

господарювання або уповноваженою особою). 

Особливої уваги також заслуговує законодавчо передбачена можливість 

для суб’єктів господарювання, які набули право на провадження господарської 

діяльності на підставі декларації, у разі відсутності відповідних дозвільних 

документів (відповідно встановлених строків після припинення або скасування 

воєнного стану) звернутися до відповідних органів ліцензування, дозвільних 

органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг з ціллю 

отримання відповідних дозвільних документів без зупинення (припинення) їх 

діяльності. 

Щодо строків звернення за отриманням публічних послуг. На період 

воєнного стану зупиняється перебіг таких строків, визначених законодавством. 

При цьому, з дня припинення чи скасування воєнного стану перебіг зазначених 

строків продовжується з урахуванням часу, що минув до їх зупинення. Строки 

дії діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру автоматично 

продовжуються на період воєнного стану. 

Водночас, згідно із додатком 1 до вищевказаної постанови Кабінету 

Міністрів України № 314 до переліку відомостей, які вносяться до декларації про 

провадження господарської діяльності відносяться наступні: 1) відомості про 

суб’єкта господарювання; 2) відомості про фактичну адресу провадження 

господарської діяльності; 3) назва виду господарської діяльності; 4) назва 

дозвільного документа, на заміну якого на період воєнного стану подана 
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декларація; 5) відмітка про те, що суб’єкт господарювання ознайомлений з 

вимогами законодавства, якими встановлено вичерпний перелік вимог до 

провадження господарської діяльності, що провадиться із отриманням 

відповідних документів дозвільного характеру.  

До того ж , додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного 

стану» від 18 березня 2022 р. № 314 визначає перелік видів господарської 

діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації в умовах 

воєнного стану, серед яких широке коло видів господарської діяльності, зокрема, 

пов’язаних із використанням ядерної енергії; поводженням з небезпечними 

відходами; геологічним вивченням нафтогазоносних надр; перевезенням 

радіоактивних матеріалів; роботами з радіоактивними речовинами та іншими 

джерелами іонізуючого випромінювання; спеціальним водокористуванням; 

перевезенням небезпечних відходів; спеціальним використанням природних 

ресурсів; використанням вогнепальної зброї; виробництвом особливо 

небезпечних хімічних речовин; в тому числі зовнішньоекономічна діяльність; 

діяльність із ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена 

та (або) ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території 

України; діяльність у сфері охорони культурної спадщини тощо. 

Визначені у додатку 2 види господарської діяльності мають особливі 

умови провадження або є небезпечними (безпосередньо впливають на здоров’я 

людей, навколишнє природне середовище та безпеку держави і суспільства) та 

можуть здійснюватися виключно при наявності відповідних документів, які 

дають право на провадження такої господарської діяльності (ліцензій, 

спеціальних дозволів, дозволів, висновків, письмових згод (повідомлень), 

погоджень, повідомлень про початок певних видів робіт, декларацій про 

готовність об’єкту до експлуатації, сертифікатів, свідоцтв про призначення 

органу з оцінки відповідності або призначення визнаної незалежної організації). 

Втім, положення проаналізованої постанови потребують удосконалення. Так, 
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перелік видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі 

подання декларації в умовах воєнного стану потребує додаткового перегляду, 

також дискусійним питанням залишається наявність дозволів на провадження 

діяльності із ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена 

та (або) ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території 

України. 

Враховуючи важливість питань провадження господарської діяльності, 

вкрай потрібним у сучасних реаліях є всебічне підтримання діяльності суб’єктів 

господарювання. Тому подальшого наукового дослідження потребують питання 

щодо моніторингу здійснення господарської діяльності та розробки додаткових 

механізмів її стимулювання в умовах воєнного стану.  
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УЧАСТЬ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ, ЯКИМИ Є РОСІЙСЬКІ 

ГРОМАДЯНИ, РОСІЙСЬКІ ЮРИДИЧНІ ОСОБИ АБО САМА РФ, У 

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВВЕДЕННЯМ 

ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ  У 2022 РОЦІ 

 

У цьому матеріалі ми звернемо вашу увагу на сутність терміна «бенефіціар» як суб’єкта 

інноваційної діяльності. Зупинимося на особливостях переказів із-за кордону, які стосуються 

виключно переказів, пов’язаних з РФ і РБ, а також переказів у російських та білоруських 

рублях, а також на встановлених обмеженнях, які передбачені для українських компаній із 

російськими бенефіціарами. Здійснивши аналіз, автор дійшов висновку, що Постанова № 187 

прийнята як спосіб реагування на військову агресію РФ, але вона буде діяти до набрання 

чинності законом про врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних із державою-

агресором. А українські фінансові установи (банки, платіжні установи) почнуть зупиняти 

фінансові операції, ініційовані такими компаніями або на користь таких компаній, оскільки 

буде підозра, що такі операції містять ознаки вчинення злочинів. 
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INTRODUCTION OF MARTIAL LAW IN UKRAINE IN 2022 

 

This material has great respect for the validity of the term “beneficiary” as a subject of innovative 

activity. We focus on the peculiarities of transfers from outside the cordon, as well as on transfers from 

the Russian Federation and the Republic of Belarus, as well as transfers from Russian and Belarusian 

rubles, as well as on established exchanges, as transfers for Ukrainian companies with Russian 

beneficiaries. After analyzing, the author concluded that Resolution 187 was adopted as a way to respond 

to Russia’s military aggression, but it will remain in force until the entry into force of the law on the 

settlement of relations involving persons associated with the aggressor state. And Ukrainian financial 

institutions (banks, payment institutions) will begin to suspend financial transactions initiated by such 

companies or in favor of such companies, as there will be a suspicion that such transactions contain signs 

of committing crimes. 

Key words: beneficiary, technology, innovation activity, funds, RF. 

 

Сучасні ринкові ризики і стрімкі процеси комерціалізації та глобалізації 

створюють такі умови, за яких суб’єкти інноваційної діяльності змушені 

взаємодіяти з широким колом зацікавлених сторін — бенефіціарами, які 

відіграють особливу роль у провадженні інноваційної діяльності. 

Припускаємо, що в разі реалізації великих інноваційних проєктів 

бенефіціарами можуть бути суб’єкти великого підприємництва, а у випадку 

невеликих інноваційних проєктів — суб’єкти мікропідприємництва та 

середнього підприємництва. Зауважимо, що бенефіціар (від фр. benefice — 

прибуток, користь) — це особа, яка отримує прибуток від власних активів, тобто 

отримує вигоду. Зазначимо, що у законодавстві України відсутнє визначення 

терміна «бенефіціар». Серед численних вигодонабувачів у бізнесі прийнято 

виділяти кінцевого бенефіціара (ст. 64-1 ГК України, ст. 1 Закону України «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-IX). 

У постанові КМУ «Про створення єдиної системи залучення, використання 

та моніторингу міжнародної технічної допомоги» від 15.02.2002 р. № 153 теж 
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згадується термін «бенефіціар». Ця постанова визначає процедуру залучення, 

використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, в тому числі 

державної реєстрації, моніторингу проєктів (програм), акредитації виконавців 

(юридичних осіб — нерезидентів), реєстрації представництва донорської 

установи в Україні. 

Але необхідно зазначити, що при залученні міжнародної технічної 

допомоги забезпечується формування стратегічної програми як документа, яким 

на підставі результатів аналізу проблем соціально-економічного розвитку 

України визначаються пріоритетні напрями техніко-економічного 

співробітництва (економічні, фінансові, соціальні, правові, технічні та 

екологічні) між партнером із розвитку та Україною. 

Актуальним на сьогодні є обґрунтування механізмів розвитку 

міжнародного науково-технічного, техніко-економічного співробітництва з 

іноземними державами та напрямів адаптації до практики трансферу технологій 

України. Основними глобалізаційними чинниками, що зумовлюють зазначену 

тенденцію, є глобальна інтернаціоналізація науки і техніки, становлення 

глобального науково-технічного простору та співробітництво компаній в 

інноваційній сфері, що супроводжується перехресним ліцензуванням. Розвиток 

міжнародного ринку технологій і поглиблення глобалізаційних процесів у сфері 

науки та технологій супроводжується тенденціями до уніфікації законодавства у 

сфері захисту інтелектуальної власності в регіональному і всесвітньому 

масштабах [1]. 

Розвиток інформаційного суспільства і становлення у його межах 

інформаційної економіки активізує інтерес бізнесу до результатів прикладних 

наукових досліджень. Тому доречним є формування таких моделей 

комерціалізації, які б передбачали активне залучення всіх елементів спіралі 

Quadruple Helix — суб’єктів секторів вищої освіти, підприємництва, держави 

та суспільства (як споживача якісних освітніх послуг і вторинного бенефіціара). 

Більше того, ефективна модель комерціалізації результатів наукових 
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досліджень повинна охоплювати процеси, що реалізуються на глобальному, 

національному та локальному рівнях. Саме за таких передумов можливе 

досягнення високої результативності комерціалізаційних процесів і досягнення 

консенсусу інтересів бізнесу, освіти, науки і держави [2]. 

Завдяки участі бенефіціарів можливе досягнення високої результативності 

комерціалізаційних процесів і консенсусу інтересів бізнесу, освіти, науки та 

держави, оскільки без належної підтримки і фінансування не буде отримуватися 

той результат, який очікується при здійсненні науково-технічних розробок, 

виконанні фундаментальних і прикладних досліджень. 

Але у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 р. (Указ 

Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022 «Про введення воєнного стану 

в Україні») змінюється діяльність органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій. Отже, виникатимуть і 

економічні наслідки воєнного стану, зокрема, відтік інвестицій та українців за 

кордон. 

Розпорядженням Національного банку України встановлено заборону 

переказів із-за кордону, яка стосується виключно переказів, пов’язаних з РФ і РБ, 

а також переказів у російських та білоруських рублях. Такі обмеження — 

необхідний крок зараз для підтримки економіки і фінансової системи в умовах 

збройної агресії РФ. 

Отже, діяльність українських компаній, бенефіціарними власниками яких 

є російські громадяни, російські юридичні особи або сама РФ, призупинена: 

грошові кошти на їх рахунки переводити заборонено, майно таким компаніям 

продавати заборонено, відчужувати майно українським компаніям із 

російськими бенефіціарами на користь інших осіб також заборонено. 

Виходячи зі змісту статей 12-1, 20 Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану», Указу Президента України від 24.02.2022 р. № 64 «Про 

введення воєнного стану в Україні», Кабінет Міністрів України у Постанові № 

187 від 03.03.2022 р. «Про забезпечення захисту національних інтересів за 
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майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією 

Російської Федерації» (далі — Постанова № 187) зазначив, що для забезпечення 

захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у 

зв’язку з військовою агресією РФ установити до ухвалення та набрання чинності 

Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних із 

державою-агресором, мораторій (заборону) на виконання, в тому числі у 

примусовому порядку, грошових та інших зобов’язань, кредиторами 

(стягувачами) за якими є РФ або такі особи (далі — особи, пов’язані з державою-

агресором): 

 громадяни РФ; 

 юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до 

законодавства Російської Федерації; 

 юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до 

законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або 

учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше 

відсотків, яких є РФ, громадянин РФ або юридична особа, створена та 

зареєстрована відповідно до законодавства РФ. 

Зазначене обмеження не застосовується до громадян РФ, які проживають 

на території України на законних підставах, та юридичних осіб, створених і 

зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним 

власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно громадяни РФ, 

які проживають на території України на законних підставах, або виключно 

громадяни України і громадяни РФ, які проживають на території України на 

законних підставах. 

Зауважимо, що Постановою № 187 встановлені обмеження, передбачені 

для українських компаній із російськими бенефіціарами. 

Зокрема, на користь таких осіб заборонено: виконання, в тому числі у 

примусовому порядку, грошових та інших зобов’язань; відчуження, передачу в 

заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження 



189 
 

нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, 

повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання особами, 

пов’язаними з державою-агресором, крім безоплатного відчуження на користь 

держави Україна; відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи 

можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, 

корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден 

внутрішнього плавання на користь осіб, пов’язаних з державою-агресором, або 

на користь РФ. 

Відповідно до роз’яснення, наданого Міністерством юстиції України у 

листі від 08.03.2022 р. № 24560/8.1.3/10-22, з метою формування єдиної практики 

застосування положень постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 р. 

№ 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми 

позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» 

встановлено кілька винятків щодо застосування мораторію (заборони). 

Так, відповідне обмеження не застосовується до: громадян РФ, які 

проживають на території України на законних підставах, юридичних осіб, 

створених і зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим 

бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно 

громадяни РФ, які проживають на території України на законних підставах, 

юридичних осіб, створених і зареєстрованих відповідно до законодавства 

України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником 

(акціонером) яких є виключно громадяни України і громадяни РФ, які 

проживають на території України на законних підставах. 

Проживання на території України на законних підставах — це 

проживання в Україні іноземця чи особи без громадянства, які мають: у паспорті 

громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну чи 

тимчасову прописку на території України або зареєстрували на території 

України свій національний паспорт, або посвідку на постійне чи тимчасове 

проживання на території України, або військовий квиток, виданий іноземцю чи 
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особі без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про 

проходження військової служби у Збройних Силах України, або посвідчення 

біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні (ст. 1 Закону 

України «Про громадянство України» від 18.01.2001 р. № 2235-III). 

Таким чином, вищенаведений мораторій (заборона) не може бути 

застосований до: громадян РФ, які мають один із наведених вище документів, 

які підтверджують проживання на території України на законних підставах; 

юридичних осіб, створених і зареєстрованих відповідно до законодавства 

України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником 

(акціонером) яких є виключно: громадяни Російської Федерації, які мають один 

із наведених вище документів, які підтверджують проживання на території 

України на законних підставах; громадяни України та громадяни Російської 

Федерації, які мають один із наведених вище документів, які підтверджують 

проживання на території України на законних підставах. 

Ураховуючи викладене, застосування встановленого Постановою № 187 

мораторію (заборони) потребує з’ясування наявності або відсутності у 

відповідного громадянина РФ документів, які підтверджують його проживання 

на території України на законних підставах. 

Постанова № 187 прийнята як спосіб реагування на військову агресію РФ, 

але вона діятиме до набрання чинності законом про врегулювання відносин за 

участю осіб, пов’язаних із державою-агресором. 

Очевидно, що українські фінансові установи зможуть зупиняти фінансові 

операції, ініційовані такими компаніями або на їх користь, оскільки буде 

побоювання, що такі операції містять ознаки вчинення злочинів (ст. 23 Закону 

України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-IX). 
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Наукова робота присвячена дослідженню проблем фіскальної підтримки інвестиційних 

процесів за умов військової агресії. Проаналізовано визначений у законодавстві України 

інструментарій фіскальної підтримки інвестиційної діяльності. Охарактеризовано заходи та 

засоби фіскального сприяння здійсненню інвестицій, запроваджені у період воєнного стану в 
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The scientific work is devoted to the study of the problems of fiscal support for investment 

processes in the conditions of military aggression. The tools of fiscal support of investment activity 

defined in the legislation of Ukraine are analyzed. Measures and means of fiscal assistance to the 

implementation of investments introduced during the period of martial law in Ukraine, are 

characterized. Particular attention is paid to tax tools, tools for obtaining state-guaranteed loans and 
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В умовах невизначеності та нестабільності, зокрема у період військової 

агресії, для забезпечення та стимулювання інвестиційних процесів держави 

активно застосовують фіскальну підтримку, яка передбачає використання 

можливостей бюджету щодо акумулювання доходів і здійснення видатків для 

стабілізації ділової активності та вирішення інвестиційних завдань. Не стала 

виключенням і Україна, яка під час війни з Російською Федерацією, ефективно 

впроваджує елементи фіскальної підтримки інвестиційної діяльності суб’єктів 

господарювання. 

Власне інструментарій фіскальної підтримки інвестиційних процесів 

визначено у Законі України «Про інвестиційну діяльність» [1]. Так, у ст. 11 

йдеться про створення пільгових умов інвесторам, що здійснюють інвестиційну 

діяльність у найбільш важливих для задоволення суспільних потреб напрямах. І 

хоча законотворці не конкретизували зазначені пільгові умови, ми вважаємо, що 

до них обов’язково входять податкові пільги, знижені податкові ставки, особливі 

умови адміністрування податків і зборів для суб’єктів інвестиційної діяльності. 

У ст. 14 визначено можливість держави виступати інвестором шляхом 

здійснення державного замовлення на виконання робіт у капітальному 

будівництві. У ст. 121 окреслено шляхи надання державної підтримки для 

реалізації інвестиційних проектів, серед яких: 

− співфінансування реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів 

державного бюджету; 

− надання відповідно до законодавства для реалізації інвестиційних 

проектів державних гарантій з метою забезпечення виконання боргових 

зобов’язань за запозиченнями суб’єкта господарювання; 

− кредитування за рахунок коштів державного бюджету суб’єктів 

господарювання для реалізації інвестиційних проектів; 
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− повної або часткової компенсації за рахунок коштів державного 

бюджету відсотків за кредитами суб’єктів господарювання для реалізації 

інвестиційних проектів; 

− застосування інших форм, передбачених законодавством. 

Зазначені інструменти фіскальної підтримки інвестиційних процесів 

деталізовано в окремих статтях Податкового, Митного та Бюджетного кодексів 

України. 

Разом з тим, у період військової агресії з боку Російської Федерації 

фіскальна підтримка стала однією із умов не стільки інвестиційного розвитку 

суб’єктів господарювання в Україні, скільки потребою у протекції ведення 

бізнесу в умовах несприятливих екстерналій і забезпечення здійснення 

інвестицій на мінімально необхідному рівні. 

Парламентом України було прийнято два законодавчих акти, які суттєво 

посилили фіскальну підтримку вітчизняних юридичних осіб і фізичних осіб – 

підприємців. До них належать Закон України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо 

особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану», 

що набрав чинності 7 березня 2022 р. [2], та Закон України «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії 

норм на період дії воєнного стану», що вступив в силу 17 березня 2022 р. [3]. 

Зазначені нормативно-правові акти передбачають використання різних 

складових фіскального механізму для підтримки та стимулювання інвестиційної 

діяльності суб’єктів господарювання: 

1. В частині адміністрування податків: 

− у випадку відсутності у платників податків можливості своєчасно 

виконати свій податковий обов’язок щодо дотримання строків подання 

податкової звітності та термінів сплати податків і зборів, таких платників 

звільнено від передбаченої законодавством відповідальності з обов’язковим 

виконанням таких обов’язків протягом трьох місяців після припинення або 
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скасування воєнного стану в Україні; 

− введено заборону на проведення податкових перевірок та призупинено 

розпочаті перевірки, крім: камеральних перевірок декларацій або уточнюючих 

розрахунків (у разі їх подання), до яких подано заяву про повернення суми 

бюджетного відшкодування, показники яких сформовані на підставі податкових 

накладних та/або розрахунків коригування, складених та зареєстрованих в 

Єдиному реєстрі податкових накладних, та/або митних декларацій, а також 

фактичних перевірок. 

2. В частині сплати податків: 

− тимчасово, з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, 

надзвичайного стану на території України фізичним особам – підприємцям – 

платникам єдиного податку першої та другої групи надано право не сплачувати 

єдиний податок; 

− тимчасово, з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, 

надзвичайного стану на території України до платників єдиного податку третьої 

групи віднесено фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб – суб’єктів 

господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом 

календарного року обсяг доходу не перевищує 10 мільярдів гривень (до введення 

воєнного стану обсяг доходу не мав перевищувати 1167 розмірів мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року), 

тобто 7,59 млн грн), до таких платників не буде застосовано обмежень щодо 

кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, а відсоткову 

ставку єдиного податку для таких платників встановлено у розмірі 2 відсотки 

доходу (до введення воєнного стану ставка єдиного податку для платників 

третьої групи складала 3 відсотки доходу – у разі сплати ПДВ та 5 відсотків 

доходу – у разі включення ПДВ до складу єдиного податку); 

− тимчасово, з 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного 

стану в Україні та протягом дванадцяти місяців після припинення або скасування 

воєнного стану, фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену 
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систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність 

та члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які 

підлягають страхуванню на інших підставах, отримали право не нараховувати, 

не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування за себе; 

− тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного 

за роком, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, 

відмінено нарахування та сплату плати за землю за земельні ділянки (земельні 

частки (паї), що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, 

або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської 

Федерації, та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах 

оренди, фізичних або юридичних осіб, а також за земельні ділянки (земельні 

частки (паї), визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені 

вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди; 

− тимчасово, за 2022 податковий (звітний) рік, відмінено нарахування та 

сплату екологічного податку за об’єктами оподаткування, що розташовані на 

територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово 

окупованих збройними формуваннями Російської Федерації; 

− тимчасово, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного 

стану, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну 

територію України бензинів моторних, важких дистилятів та скрапленого газу, 

на які встановлено ставку акцизного податку у розмірі 0,00 євро за 1000 літрів, а 

також нафти або нафтопродуктів сирих, одержаних з бітумінозних порід 

(мінералів), оподатковуються податком на додану вартість за ставкою у розмірі 

7 відсотків. 

3. В частині залучення державними підприємствами гарантованих 

державою позик: 

− для суб’єктів господарювання державного сектору економіки, 100 

відсотків акцій яких належать державі, які укладають міжнародні договори на 
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отримання позик під державні гарантії з метою підтримки їх ліквідності та 

стійкості роботи, скасовано потребу ратифікації таких договорів Верховною 

Радою України, а також за рішенням Кабінету Міністрів України звільнено від 

зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань та 

сплати до державного бюджету плати за надання державних гарантій. 

Зазначені заходи дозволять суб’єктам господарювання зменшити свої 

витрати на нарахування та сплату податків і зборів, що дасть можливість 

спрямовувати більше коштів на здійснення поточних і перспективних 

інвестицій. Крім того, окремі заходи щодо боргового фінансування державних 

підприємств уможливлять залучення більш дешевих закордонних позикових 

ресурсів під гарантії держави для здійснення інвестиційної діяльності. 

Фіскальна підтримка інвестиційних процесів охоплює також і спрямування 

бюджетних коштів на здійснення капітальних видатків. Проте, в умовах 

військової агресії з боку Російської Федерації можливості бюджетного 

інвестування обмеженні, адже першочерговим є фінансування оборонних потреб 

держави. У цьому контексті надзвичайно важливою стала ініціатива Уряду щодо 

формування Фондів відновлення України коштом міжнародних партнерів, 

інвесторів, громадських організацій, представників бізнесу та вітчизняних 

громадян. Наразі таких фондів налічується шість, з яких три має інвестиційне 

спрямування: 

1. Гуманітарний фонд; 

2. Фонд підтримки армії; 

3. Фонд обслуговування та погашення державного боргу; 

4. Фонд підтримки малого та середнього бізнесу (інвестиційний фонд для 

відновлення роботи малого та середнього бізнесу); 

5. Фонд відновлення та трансформації економіки (інвестиційний фонд для 

розбудови нової української економіки); 

6. Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури (інвестиційний 

фонд для відбудови знищених об’єктів нерухомості та понівеченої 
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інфраструктури). 

Таким чином, в умовах військової агресії традиційний інструментарій 

фіскальної підтримки інвестиційних процесів в Україні був доповнений і 

розширений. У контексті протекції бізнесу, особлива увага приділена 

сприятливому оподаткуванню та спрощеному адмініструванню податків і зборів, 

які дозволяють скорочувати витрати суб’єктів господарювання та відповідно 

вивільняти кошти для реалізації інвестицій. За умов нестачі коштів у бюджетах 

різного рівня, актуалізуються питання формування благодійних фондів 

інвестиційного спрямування, які коштом іноземних держав, міжнародних 

організацій та приватних інвесторів, здатні профінансувати окремі напрями 

здійснення інвестицій. 
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1. Для реалізації економічної політики, виконання цільових економічних 

та інших програм і програм економічного і соціального розвитку Держава 

застосовує різноманітні засоби і механізми регулювання господарської 

діяльності. 

Одним з основних засобів регулюючого впливу держави на діяльність 

суб'єктів господарювання є ліцензування господарської діяльності [1, ст.12]. Він 

застосовується задля забезпечення безпеки  та захисту економічних і соціальних 

інтересів держави, суспільства, прав та законних інтересів, життя і здоров’я 

людини, екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища 

[2, ст.1]. 

  Провадження господарської діяльності в сфері охорони здоров'я, яка 

відповідно до закону підлягає ліцензуванню, дозволяється лише за наявності 

ліцензії. [3, ст.17].  Ліцензуванню підлягає медична практика [2, ст. 7], тобто   вид 

господарської діяльності у сфері охорони здоров’я, який провадиться закладами 

охорони здоров’я та фізичними особами - підприємцями з метою надання 

медичної допомоги та медичного обслуговування на підставі ліцензії. [4, п. 4 ].  

2. Механізм отримання такої ліцензії  врегульовано Ліцензійними умовами  

[4], він складається з декількох складових, а саме: 1.  Звернення до Міністерства 

охорони здоров’я  з заявою про отримання ліцензії, до якої  додаються відомості 

про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його 

освітнього і кваліфікаційного рівня. 2. Проведення органом ліцензування  

аналізу отриманих документів та одержання інформації з державних паперових 

та електронних інформаційних ресурсів, в процесі чого визначається наявність  

чи відсутність підстав для залишення заяви без розгляду або для відмови у видачі 

ліцензії. Жодних інструкцій чи методичних рекомендацій щодо порядку 

заповнення Відомостей про стан матеріально-технічної бази та  наявність 

персоналу  не існує. Тому на практиці досить часто виникає ситуація, коли  

бачення заявника щодо того, що саме повинен містити той чи інший розділ 

Відомостей, не співпадає з баченням експерта Ліцензійної комісії, який 
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розглядає його справу. Заява залишається без розгляду на підставі 

невідповідності доданих до заяви документів Ліцензійним умовам. З тексту 

викладених у листі підстав для залишення заяви без розгляду переважно не 

зрозуміло, які саме допущені помилки та яким саме чином їх потрібно усунути 

[5]. 3. За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного 

прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про 

видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом. 4. Рішення 

про   видачу ліцензії має бути прийняти протягом десяти робочих днів з дня 

одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії. Рішення набирає 

чинності та оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу ліцензування, а 

інформація про таке рішення вноситься до ліцензійного реєстру наступного 

робочого дня після його прийняття.  

В цілому, процедура отримання ліцензії на право здійснення медичної 

практики учасниками ринку характеризується як недостатньо прозора та така, 

що містить корупційні ризики. 

3. У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України з 24 

лютого 2022 року  по всій території України запроваджено воєнний стан [6].     

Військова агресія   негативно вплинула на всі сфери суспільного життя в Україні, 

зокрема, на її економіку. За оцінками Мінекономіки  валовий внутрішній 

продукт України у першому кварталі 2022 року через розпочату Росією війну 

впав на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року,   а загальнорічне 

падіння може досягти 40%  [7]. 

Перед урядом країни постало питання про розробку та застосування 

ситемних заходів, що будуть сприяти пілйому економіки. Одним з таких 

загальновідомих  засобів  є  лібералізація її державного регулювання. Тому  

прийнята 18.03.2022 року Кабінетом Міністрів України   постанова   “Деякі 

питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного 

стану” [8] (далі – постанова № 314) є своєчасною і обгрунтованою.   
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Так, постановою № 314 Кабінет Міністрів України замінив ліцензування  

певних видів госпродарської діяльності декларуванням їх  провадження, що 

значно лібералізує правовий механізм їх здійснення. Адже якщо ліцензія – це 

документ, яким держава надає суб’єкту господарювання право провадження 

певного виду господарської діяльності або частини виду господарської 

діяльності, що підлягає ліцензуванню[2, ст.1], і який може бути і не виданий 

державним органом, то декларацією про провадження господарської діяльності 

суб’єкт господарювання повідомляє дозвільний орган про свою відповідність 

вимогам законодавства до цього виду  діяльності (у тому числі матеріально-

технічної бази, кваліфікації персоналу - якщо це зумовлено особливостями 

провадження відповідного виду господарської діяльності) та на підставі неї 

набуває право на провадження заявленого виду господарської діяльності і несе 

передбачену законом відповідальність [9, ст.1].   

Кабінет Міністрів України Постановою № 314 встановив, що у період 

воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися 

суб’єктами господарювання на підставі подання до Міністерства економіки, а 

суб’єктами господарювання, що здійснюють охоронну діяльність, — до 

Міністерства внутрішніх справ, декларації про провадження господарської 

діяльності, без отримання дозвільних документів (документів дозвільного 

характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг). Така 

заміна ліцензування декларуванням господарської діяльності стосується   не всіх    

видів господарської діяльності, для здійснення яких необхідно отримувати 

ліцензію.  Фактично  уряд розділив ці види діяльності  на дві групи. До першої 

віднесено ті,  які не можуть провадитися на підставі подання декларації в умовах 

воєнного стану і для здійснення яких отримання ліцензії залишається 

обов’язковим (наприклад,  діяльність у сфері використання ядерної енергії;  

діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з 

переліком, затвердженим МОЗ;  поводження з небезпечними відходами).  Аналіз  

переліку таких видів діяльності дає підстави для висновку, що ліцензування як  
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засіб державного регулювання застосовується в цей період до тих видів 

діяльності,  які представляють значний ризик безпеці, економічним і соціальним 

інтересам держави, суспільства, правам та законним інтересам, життю і здоров’ю 

людини, екологічній безпеці та охороні навколишнього природного середовища. 

До другої групи віднесено всі інші види діяльності, які не ввійшли до 

першої. Медична практика віднесена урядом до другої групи. Відповідно суб’єкт 

господарювання (юридична особа чи фізична особа -ФОП) в період воєнного 

стану отримує право на здійснення медичної практики шляхом декларування  

(оголошення)  про  її здійснення.  

Про лібералізацію регулювання медичної практики в умовах воєнного 

стану свідчить  те,  що зміст декларації   складається з мінімуму  відомостей, які 

вносяться до  неї; декларація подається за власним вибором суб’єкта 

господарювання незалежно від задекларованого (зареєстрованого) 

місцезнаходження (місця проживання), місця провадження господарської 

діяльності або місцезнаходження відповідного об’єкта; декларація може 

подаватися як в електронній формі через Єдиний державний веб-портал 

електронних послуг, зокрема засобами мобільного додатку Порталу Дія (Дія), 

так і у паперовій формі  через центр надання адміністративних послуг, подана 

особисто суб’єктом господарювання або уповноваженою особою, надіслана 

поштою; технічна можливість подання декларації  має бути забезпечена 

Міністерством цифрової трансформації разом з Міністерством економіки та 

Міністерством внутрішніх справ протягом одного тижня з дня набрання чинності  

Постановою 314. 

4. Перехід на декларування провадження медичної практики стосується 

тих суб’єктів господарювання, які лише починають медичну практику, адже 

строки дії діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру 

автоматично продовжуються на період воєнного стану. Відповідно до 

Роз’яснення  Державної регуляторної служби [10] документи дозвільного 

характеру та ліцензії, термін дії яких закінчується в період воєнного стану, 
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вважаються такими, що продовжили свою дію на всій території України на 

період дії воєнного стану та протягом двох місяців з дня його закінчення. Це 

стосується як паперових, так і електронних документів. Аналогічні норми діють 

в Законах України «Про тимчасові заходи на період проведення 

антитерористичної операції» та «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та 

суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних 

протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», якими встановлені особливості процедур дії 

документів дозвільного характеру та ліцензій під час проведення 

антитерористичної операції та у період дії карантину.  

5. Лібералізацію  медичної практики шляхом декларування її провадження 

уряд  запровадив вимушено, через трагічні події, що відбуваються в Україні з 24 

лютого 2022 року. Втім, враховуючи чисельні нарікання на бюрократизм та 

корупційність процедури отримання ліценції на медичну практику, можна 

припустити, що практика декларування її провадження, що є більш ліберальною 

і доступною,  доведе свою ефективність і після закінчення воєнного стану 

замінить ліцензування медичної практики для учасників ринку. 
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APPLICATION OF ELECTRONIC LEGAL PROCEEDINGS AS AN 

EFFECTIVE MEANS OF CONSIDERING ECONOMIC DISPUTES DURING A 

MARTIAL LAW 

 

The scientific work is devoted to the study of the peculiarities of economic and other disputes 

during the legal regime of martial law. And identifying the most effective means of ensuring the 

principle of efficiency in the handling of cases and minimizing the risk of loss of evidence and other 

documents during evacuation measures. 

Keywords: martial law, defense, legal regime, court, electronic court 

Проблеми правового регулювання діяльності суб’єктів господарювання та 

питання удосконалення засобів розгляду економічних спорів, зокрема в кризисні 

періоди, привертали увагу багатьох дослідників. Так дослідженням цього 

питання в різни часи займалися Георгієвський Ю. В. [1, с. 35], Глібко С. В. [2, с. 

154-156], Єфремова К. В. [3, с. 25-30] та ін. Разом з цим, дослідження щодо 

визначення ефективних засобів розгляду економічних спорів під час дії в Україні 

воєнного стану відсутні. 

24 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації 

проти України Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного 

стану в Україні»[4]по всій територій країни було введено воєнний стан із 05 

години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Народні депутати 

затвердили цей документ 300 голосами [5] 

Вказаний Указ було видано на підставі пропозиції Ради національної 

безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 

Конституції України [6], Закону України «Про правовий режим воєнного 

стану» [7]. Згідно з Указом Президента України від 14.03.2022 р. N 133/2022 

«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» [8] строк дії воєнного 

стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком 

на 30 діб.  

Говорячи про поняття воєнний стан слід зазначити, що його визначення 

наведене в Законі України від 06.12.1991 № 1932-XII«Про оборону України» [9] 
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та Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII «Про правовий режим воєнного 

стану» [7].  

Порівняний аналіз наведених у цих законах визначень свідчить, що за 

змістом вони практично ідентичні, але на мій погляд, більш змістовним є 

визначення, яке міститься у Законі України «Про правовий режим воєнного 

стану» [7], а саме воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в 

Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, 

небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та 

передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому 

командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування 

повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та 

забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній 

незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене 

загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та 

прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих 

обмежень.  

Розглядаючи сутність і зміст правового режиму воєнного стану слід 

зазначити, що воєнний стан – це особливий правовий режим, який наразі діє на 

всієї території України. Уведення правового режиму надає особливі 

повноваження органам виконавчої влади, військовому командуванню, органам 

місцевого самоврядування порівняно з повноваженнями, встановленими їм 

законодавством для мирного часу, і створює необхідні умови для здійснення цих 

особливих повноважень, а також концентрації всіх необхідних ресурсів для 

забезпечення оборони держави. Воєнний стан – відповідь на існуючу загрозу 

суверенітету й територіальній цілісності та на збройну агресію. Відповідно до 

Резолюції 3314 (ХХIХ) Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року 

агресією є застосування збройної сили державою проти суверенітету, 

територіальної недоторканності або політичної незалежності іншої держави чи 

будь-яким іншим чином, несумісним зі Статутом ООН. Застосування збройної 
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сили державою першою є достатнім свідченням акту агресії. У статті 3 вказаної 

Резолюції передбачено, що незалежно від оголошення війни певні дії 

вважаються актом агресії. У рішенні Ради національної безпеки і оборони 

України «Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану 

територіальної оброни України» від 24.02.2022 року, яке введено в дію Указом 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 70/2022 [10] зокрема вказано, що 

має місце ескалація Російською Федерацією збройної агресії проти України, 

збройна агресія з боку інших держав або коаліцій держав – повномасштабне 

застосування воєнної сили проти України шляхом проведення військових 

операцій з рішучими цілями, що може супроводжуватись інформаційними 

кампаніями, інформаційно-психологічними операціями, кіберопераціями та 

спеціальними операціями проти України, а також блокадою її портів, узбережжя, 

повітряного простору. Таким чином, дії РФ в даному випадку становлять злочин 

збройної агресії і підпадають саме під зазначені вище пункти "с" і "d" статті 3 

Резолюції 3314 (XXIX) Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року. 

Аналогічне до норм Резолюції 3314 (ХХIХ) Генеральної Асамблеї ООН від 14 

грудня 1974 року визначення агресії міститься і в Законі України «Про оборону 

України». 

У зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану тимчасово можуть 

обмежуватися конституційні права і свободи людини та громадянина, 

передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також 

впроваджуватися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних 

осіб. Але згідно зі ст. 64 Конституції України в умовах воєнного стану не можуть 

бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 

52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції, зокрема право на судовий захист.  

Окремі положення діяльності судів, органів та установ системи правосуддя 

в умовах воєнного стану встановлено ст. 122 Закону України «Про правовий 

режим воєнного стану». Так, в умовах правового режиму воєнного стану суди, 

органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах 
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повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. 

Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені 

Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть 

бути обмежені. 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про правовий режим воєнного 

стану» скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства в умовах 

воєнного стану забороняється. Водночас на практиці забезпечити безперебійну 

роботу судів в період війни вкрай важко. Нажаль, в умовах проведення бойових 

дій здійснювати правосуддя безпосередньо у приміщення суду в багатьох 

областях України зараз неможливо. Але, навіть в умовах воєнного стану 

юридичні та фізичні особи повинні мати можливість ефективно захистити свої 

права зокрема  з дотриманням принципу оперативності, який є специфічною 

природною історично обумовленою ознакою процедури вирішення правових 

спорів у галузі економіки. Основною причиною запровадження принципу 

оперативності в судовий процес була необхідність вирішення комерційних 

спорів у максимально стислі строки. Це необхідно з огляду на те, що за 

сторонами цих спорів стоять передусім публічні інтереси всього суспільства і 

держави. Спрощення правового регулювання судового процесу є запорукою 

його оперативності і, як наслідок, ефективності. Принцип оперативності 

реалізується не тільки і не стільки за допомогою визначення стислих 

процесуальних строків, а й за допомогою цілої низки інших процесуальних 

заходів, котрі в сукупності роблять процес максимально простим, логічним і 

передбачуваним [11, с. 34]. 

Підвищення ефективності судового процесу може бути досягнене за 

допомогою сучасних інформаційних технології, які гарантують оперативність, 

прогнозованість, зручність взаємодії між учасниками судового процесу і судом. 

В сучасних умовах, окрім згаданого, цілю застосування інформаційних 

технології в судах є також недопущення втрати судових справ внаслідок 
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проведення бойових дій або тимчасової окупації та забезпечення доступу до 

справи представникам сторін, які можуть знаходиться на дуже далекої відстані.  

Тому, на мій погляд, найбільш ефективним засобом, який надасть 

можливість забезпечити принцип ефективності під час розгляду справ та 

мінімізує ризики втрати доказів та інших документів під час евакуаційних 

заходів та передачі справ під час зміни територіальної підсудності, є 

застосування підсистеми «Електронний суд».  

Підсистема «Електронний суд» - це підсистема, що забезпечує обмін 

процесуальними документами (надсилання та отримання документів) в 

електронній формі між судами, органами та установами системи правосуддя, між 

судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу. 

Доступ до підсистеми «Електронний суд» мають  адвокати, нотаріуси, приватні 

виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи 

місцевого самоврядування та суб’єкти господарювання, фізичні особи, які мають 

можливість зареєструвати офіційні електронні адреси в підсистеми 

«Електронний суд». Особи, що зареєстровані в підсистемі «Електронний суд» 

мають можливість знайомитися зі всіма матеріалами справи, своєчасно 

отримувати виклики та повідомлення та ін.  

Починаючи з 24 лютого 2022 року було прийнято низку нормативних актів, 

які регулюють діяльність судів в умовах воєнного стану. Так 24.02.2022 РСУ 

прийняла рішення «Щодо вжиття невідкладних заходів для забезпечення сталого 

функціонування судової влади в Україні в умовах припинення повноважень ВРП 

та воєнного стану у зв'язку зі збройною агресією збоку рф» [12]; 03.03.2022 

Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» щодо зміни підсудності судів» (законопроект № 

7117); 04.03.2022 видано наказ Голови Верховного Суду, згідно з яким 

встановлено особливий режим роботи й запроваджено відповідні організаційні 

заходи [13]; 08.03.2022 Голова Верховного Суду видав розпорядження, згідно з 

яким було змінено підсудність справ, що розглядались в Харківському та в 
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Чернігівському регіонах. Але деякі питання, що суттєво впливають на 

ефективність розгляду спорів під час воєнного стану, потребують подальшого 

врегулювання.  

Висновки: виходячи з того, що в Україні наразі діє режим воєнного стану, 

цілеспрямовано знищуються адміністративний та жили будівлі, вкрай 

необхідним є вжиття невідкладних заходів для обов’язкового, переведення в 

електронну форму процесуальних та інших документів по справам, що надійшли 

до судів в паперовому вигляді. 
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Mobilization of material, physical and human resources, division of labor, 

distribution of assets, economies of scale, technological progress and innovation in 

conjunction with entrepreneurial activity play an important role in creating effective 

economic activity both under normal conditions and in the Special Legal Period. 

Common tax and financial instruments, as well as exchange rates, appear to have 

limited impact on resource mobilization, investment and economic growth. Extremely 

unfavorable political conditions, including the Special Legal Period, can lead to a 

macroeconomic course that suppresses investment, overall factor productivity, 

economic growth and the efficiency of the economy as a whole. Unfortunately, 

ineffective strategies can be implemented over longer periods of time than might be 

expected. Because they tend to bring great benefits to small influential financial-

industrial groups, and their costs are actually distributed in small quantities per capita 

among many people. This circumstance is cited as one of the main causes of income 

inequality, which increases even more in times of crisis. At the same time, as noted by 

some researchers [1, 1015–59;2], when political institutions are under control, the 

impact of policy on economic growth is negligible. According to Feng, Yi, factors such 
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as political repression, uncertainty and political instability hinder economic growth. 

Democracy also, albeit indirectly, influences growth by providing a predictable 

transfer of power in the political system [3]. It is believed that the new Constitution of 

Ukraine has put into effect the liberal-democratic doctrine of the development of our 

society [4, 9]. To exclude the revival of the socialist system, democracy is the only 

solution for society [5-6]. The scientific concept of Jan-Urban Sandal highlights the 

bright ability of an individual entrepreneur to contribute to the democratic vector of 

development and progress by introducing innovations into the economic potential[7]. 

Despite a significant number of scientific developments that have established that the 

entrepreneur is the driving force in the social system, however, we do not find any 

argument that could be used as a political guide, since the entrepreneur and politics are 

incompatible [8].  

It is clear that market institutions in the successful industrialized countries of East Asia 

are at best capable and at worst weak and underserved. Research interest is manifested 

in advancing the problem of understanding how various institutions with diverse 

capabilities, abilities and degrees of maturity, with the help of a strong development-

oriented state, can achieve favorable results. The basis of these achievements is the 

application of local knowledge, which is usually possessed by politicians in the world 

community, where conditions in no country in the above-mentioned region correspond 

to ideal conditions. Some researchers considered the economy as an institution of an 

equilibrium system with a limited amount of raw materials and labor resources. They 

showed the financial and monetary potential as a neutral link. The main goal of their 

economic research was to find a so-called production mechanism that could optimally 

use resources to maximize the profits of economic entities (in the field of 

microeconomics) or social welfare (in the field of macroeconomics). modeled on the 

basis of mathematical formulas. It is believed that the optimal economic policy of the 

state or, in other words, state economic and legal regulation, should have become the 

basis that unites the interests of these areas. George Soros, emphasizing the 

unconditional role of state regulation of the economy, noted back in the 90s of the last 
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century that market institutions, having full power, actually create chaos even in purely 

economic, informational matters. However ultimately they can lead to the overthrow 

of the capitalist system. It is no coincidence that the mentioned author convincingly 

insisted on the inevitable need for a balanced and thoughtful state economic policy [9, 

23].  

The English economist John Maynard Keynes also believed that market 

mechanisms at a certain stage in the historical development of the national and global 

economy are no longer able to provide the necessary balance. This inevitably leads to 

the need for a certain state intervention in the regulation of economic activity, and 

requires a reasonable economic policy of the state. This intervention in economic 

development, in his opinion, can occur both directly through the instruments of non-

state regulation, and indirectly through monetary institutions. Being by nature a 

philosopher and an overnight economist, as well as a developer of characters and 

mores, Keynes constantly aimed his efforts at studying the problems of the purpose of 

an individual's economic activity. Answering the question of predestination, 

economics, Keynes predicted a reduction in the length of the working day on the basis 

of an increase in the productivity of labor processes as a condition for people's lives to 

become "reasonable, pleasant and worthy." According to him, the individual's striving 

for the moral improvement of the world is the most important meaning of his economic 

enterprise. Keynes focused on studying the relationships and proportions between total 

national economic values: national income, savings, investment, and aggregate 

demand. He saw the main task in achieving optimal national economic proportions, 

including crisis and war periods of state and economic development [10]. 

Since the 1970s, the microeconomic approach has dominated economic theory. 

An economic entity (consumer or firm) is placed at the center of analysis, which 

maximizes its profit. It was assumed that all business entities operate in conditions of 

perfect competition, where the efficiency of the company's functioning was identified 

(and not without reason) with the efficiency of the economy as a whole. This approach 

presupposed a rational distribution of resources in the national economy and did not 
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allow for the possibility of a long-term imbalance in the economic system. These 

postulates were called into question by John Maynard Keynes, whose name in 

economic theory is associated with a return to the analysis of macroeconomic 

problems. Keynes criticized Say's "law of markets", which was not denied by the 

neoclassicists. The main premise of Keynes's theory was the belief that the dynamics 

of the production of national income and the level of employment are determined not 

directly by supply factors, but by demand factors that ensure the realization of these 

resources. The influence of supply factors is indirect, therefore, although it manifests 

itself, it is only in a very long term. In Keynes's theory, the demand generated by direct 

factors of demand is called "effective demand" (the sum of consumer spending and 

investment). Keynes devoted much of his famous work, The General Theory of 

Employment, Interest and Money, published in 1936[10], to analysis of the factors that 

determine the dynamics of personal consumption and investment. According to 

Keynes, the growth of personal consumption is a stable function of income growth, 

while the role of other factors is insignificant. It is the investment component of 

effective demand that plays a decisive role in determining the level of national income 

and employment. Keynes considered the size of investment the main factor in effective 

demand and, as a consequence, the growth of national income. But ensuring the normal 

amount of investment comes down to the problem of converting all savings into real 

investment. The entrepreneur continues the process of investing, while the marginal 

efficiency of investments remains above the interest rate. Having shown that in a 

dynamically developing economy there is a tendency for savings to grow faster than 

investment, Keynes focused on the problem of stimulating investment. According to 

Keynes, it is the state that should make initial investments in the face of insufficient 

effective demand from consumers and the private sector of the economy, while not 

neglecting indirect methods of stimulating investment in order to return the economy 

to a state of equilibrium. It was on the state that J. Keynes laid the responsibility for 

maintaining global equilibrium in the economy and for ensuring economic growth. 

Considering that if institutional factors do not stimulate resource mobilization and 
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growth, the state can take the lead in mobilizing savings and increasing public 

investment. However, from the World Bank's point of view, investments made by the 

government or secured by a direct government financial loan are considered risky and 

wasteful. At the same time, in China, Malaysia and Singapore, the lion's share of 

investment, both in the past and today, is carried out by government agencies. And in 

some countries, for example, in 

Republic of Korea, Taiwan (China), regulated investments of state-owned banks have 

largely become the accumulator of industrialization. By investing investment assets in 

the economy of the recipient state, the investor expects to protect his assets from illegal 

confiscation and seeks to increase them based on legitimate expectations. This issue is 

especially relevant during the Economic Activity in the Special Legal Period. In this 

regard, the definition of legitimate expectations (legal certainty), which is of most 

interest to foreign investors and other entrepreneurs, is an important aspect of the rule 

of law and fairness in economic relations. Legal certainty means that obligations or 

promises made by the state to individuals must generally be fulfilled (the concept of 

"legal expectations")[11].  

The judicial practice of considering investment disputes with a foreign investor 

contains sufficient arguments for the interpretation of legal certainty directly in the 

judgments of investment arbitration. An example is the case of ICSID Tecmed v. 

Mexico [12] in the plane of the Spanish-Mexican BIT. Using a kind of standard of fair 

and equitable treatment of the relationship between the contributor of a hazardous 

waste storage facility and the control authority, the ICSID arbitration focused on the 

concept of legitimate expectations as part of fair and equitable treatment. On this basis, 

he decided that the standard referred to ... causes ... an appeal that does not affect the 

essential expectations that he took into account. investor of foreign capital when 

investing. This investor expects the hosting power to take a coherent approach, 

avoiding ambiguity and acting quite openly in dealing with a foreign investor... The 

investor also expects the hosting power to avoid arbitrary response of any previously 

established rules or permissions accepted by the which the depositor has counted as 
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conditions for the performance of his obligations.... The depositor also expects the 

hosting Power to apply legal instruments governing the investment or operation of the 

depositor in accordance with the function normally assigned to such instruments and 

not to deprive the depositor of his investment without the required compensation 

(compensation). These messages are clear structural parallels between fair and 

equitable treatment and how the rule of law is applied to administrative relations at the 

national level to protect the legitimate expectations of private actors. 

We find a direct practical manifestation of the rule of law principle at the 

conceptual level in the sphere of economic relations when considering aspects of 

investment agreements and arbitration under investment contracts. In this case, 

international investment protection law acts as a tool for strengthening the rule of law. 

Analyzing the target characteristics of investment contracts from the position of the 

rule of law, we can see their following main vectors. They are directly linked to the 

rule of law toolkit. In the first place, the protection and promotion of foreign investment 

is highlighted. Next we find the liberalization of the market and the establishment of 

business economic ties between the powers of the agreement. Ultimately, however, the 

rise in economic prosperity in the countries of the agreement is long term[13].  

From this it follows that the protection and promotion of foreign investments, 

including in the Special Legal Period, are aimed primarily at creating a positive impetus 

for economic dynamics, and secondly, at the qualitative strengthening of human 

capital. Rule of law functions can be seen in parallel with these goals. 
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РАВОВИЙ ПЕРIОД: ТЕОРЕТИЧНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

 

У статті проаналізовано правове регулювання  господарської діяльності та 

господарських відносин в особливий правовий період. Визначено, що господарська діяльність 

в особливий правовий період є окремим режимом господарювання. Розкрито зміст воєнного 

стану, тимчасових, обумовлених загрозою, обмеження прав і законних інтересів юридичних 

осіб.  Визначено, що відповідно до законодавства, в умовах воєнного стану є забезпечення 

належного й безперервного функціонування діяльності суб'єктів господарювання. 

Проаналізовано, що право на провадження господарської діяльності  може набуватиме 

суб'єктами господарювання на підставі подання до Міністерства економіки України . 
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FEATURES OF ECONOMIC ACTIVITY IN A SPECIAL LEGAL PERIOD: 

THEORETICAL AND LEGAL ASPECT 

 

The article analyzes the legal regulation of economic activity and economic relations in a 

special legal period. It is determined that economic activity in a special legal period is a separate 

regime of management. The content of military status, temporary, due to the threat, restriction of 

rights and legitimate interests of legal entities is revealed. It is determined that in accordance with the 

legislation, in the conditions of a military state is to ensure the proper and continuous functioning of 

business entities. It is analyzed that the right to conduct economic activity may derive business entities 

on the basis of submission to the Ministry of Economy of Ukraine. 

Key words: military state, special legal period, economic activity, business entities, 

restriction of rights and freedoms in a military condition. 

 

На сьогоднi життєво  необхiдного значення для украiнського народу 

набули  питання оборони Украiни, захист  її суверeнiтету, територiальноі 

цiлiсностi i недоторканостi. Господарська діяльність в особливий перioд  є 

окремим спеціальним режимом господарювання, який здійснюється органами 

державної влади, військовим командуванням, військовим 

адміністраціям  іншими державними  органами, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами і організаціями  під час 

мобілізації, у період дії воєнного стану  та/або воєнного часу, та частково у 

відбудовний період після закінчення воєнних дій.  

Господарська діяльність  в особливий період є окремим  спеціальним 

режимом  господарювання оскільки: 1) запроваджується для 

досягнення  особливої  мети - забезпечення захисту суверенітету, територіальної 

цілісності і недоторканості України , утвердження  і забезпечення  прав і 
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свобод  людини; 2) здійснюється за умов  дії особливого періоду - під час 

мобілізації, у період дії воєнного стану  та / або  воєнного часу, та часового 

відбудовний період після закінчення воєнних дій; 3) здійснюється  реалізація 

спеціальних норма права на відміну від загальних норм, оскільки дії  загальних 

норм, для досягнення мети введення особливого правового режиму недостатньо. 

За своєю суттю воєнний стан є особливим правовим режимом, який може 

бути введений за певних умов на території всієї України, або окремих її 

місцевостях. Підставами для введення воєнного стану може стати як збройна 

агресія чи загроза нападу, так і небезпека державній незалежності України, її 

територіальній цілісності. І для відвернення таких загроз відповідним органам 

державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та 

органам місцевого самоврядування під час воєнного стану надаються необхідні 

повноваження.  

В умовах правового режиму воєнного стану можливе також тимчасове, 

зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і 

громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб. Вичерпний перелік із 

зазначенням строку дії цих обмежень, а також тимчасові обмеження прав і 

законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих 

обмежень  зазначається в Указі Президента України про введення воєнного 

стану. Такий Указ додатково затверджується Верховною Радою України. 

Biдповiдно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", 

закрiплюється, що:  

1. Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в 

Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, 

небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та 

передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому 

командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування 

повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та 

забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній 
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незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене 

загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та 

прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих 

обмежень. 

2. Вiдповiдно до cт. 2 цього ж Закону визначається, що  правовою 

основою введення воєнного стану є Конституція України, цей Закон та указ 

Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її 

місцевостях, затверджений Верховною Радою України.  

У зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України в 

Україні введено воєнний стан із 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. [1] 

Також Верховна Рада ухвалила Закон про затвердження Указу Президента 

України  № 133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану 

в Україні», яким передбачено продовження строку дії воєнного стану в Україні з 

26 березня 2022 року на ще 30 діб. [2] 

Згідно з ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», 

передбачається що на період введення воєнного стану, як особливого правового 

режиму, можуть бути введені тимчасові, обумовлені загрозою, обмеження прав 

і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.[1] 

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації прав, 

свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» від 28 лютого 2022 р. 

№ 165 зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів 

України від 9 березня 2022 року N 233, відповідно до ст. 64 Конституції України, 

ст. 12-1, 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєнного 

стану в Україні» зупинено строки надання адміністративних послуг суб’єктами 

їх надання та строки видачі дозвільними органами документів дозвільного 

характеру на час воєнного стану в Україні. У місячний строк після припинення 

чи скасування воєнного стану на відповідній території України передбачається 

поновлення зупинених строків.[3] 
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В умовах воєнного стану критично важливим є забезпечення належного та 

безперервного функціонування діяльності суб’єктів господарювання. Кабмін 

установив, що у період воєнного стану право на провадження господарської 

діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі подання до 

Міністерства економіки України, а суб’єктами господарювання, що здійснюють 

охоронну діяльність, – до Міністерства внутрішніх справ України, декларації про 

провадження господарської діяльності. Відповідну постанову від 18 

березня 2022 року № 314 «Деякі питання забезпечення провадження 

господарської діяльності в умовах воєнного стану» розміщено на Урядовому 

порталі. Перелік відомостей, які вносяться до декларації, визначено у додатку 1 

до Постанови. 

Декларація може бути подана за вибором суб’єкта господарювання 

незалежно від задекларованого (зареєстрованого) місцезнаходження (місця 

проживання), місця провадження господарської діяльності або 

місцезнаходження відповідного об’єкта: 

В електронній формі – через Єдиний державний веб-портал електронних 

послуг, зокрема засобами мобільного додатку Порталу; 

У паперовій формі – через центр надання адміністративних послуг, подана 

особисто суб’єктом господарювання або уповноваженою особою, надіслана 

поштою. При цьому додатком 2 до Постанови визначено перелік видів 

господарської діяльності, які не можуть провадитися  на підставі подання 

декларації в умовах воєнного стану. 

Також, Постановою визначено, що суб’єкти господарювання, які набули 

право на провадження господарської діяльності на підставі декларації, у разі 

відсутності відповідних дозвільних документів (документи дозвільного 

характеру, ліцензії та/або інші результати надання публічних послуг), 

невідкладно, але не пізніше одного місяця після припинення чи скасування 

воєнного стану звертаються до відповідних органів ліцензування, дозвільних 

органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг і 
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отримують відповідні дозвільні документи в порядку, строки та на умовах, 

передбачених законодавством, без зупинення (припинення) їх діяльності. Крім 

цього, на період воєнного стану зупиняється перебіг строків звернення за 

отриманням публічних послуг, визначених законодавством. З дня припинення чи 

скасування воєнного стану перебіг зазначених строків продовжується з 

урахуванням часу, що минув до їх зупинення. Строки дії діючих строкових 

ліцензій та документів дозвільного характеру автоматично продовжуються на 

перioд воєнного стану. 

Відповідно до пп. 5 п.1 ст. 6 Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану» в Указі Президента України про введення воєнного стану 

зазначається вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і 

громадянина, які тимчасово обмежуються у зв’язку з введенням воєнного стану 

із зазначенням строку дії цих обмежень, а також тимчасові обмеження прав і 

законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. Так 

можуть обмежуватися конституцiйні права і свободи людини і громадянина, 

передбачені ст. 30-34, 38,39, 41-44, 53 Конституцii Украiни, а також вводиться 

тимчасові обмеження прав i законних iнтересiв юридичних осiб в межах та 

обсязі, необхiдних для забезпечення  можливості запровадження та здiйснення 

заходiв правового режиму воєнного стану, передбачених ч. 1 ст. 8 Закону 

Украiни "Про правовий режим воєнного стану". 

У Законі про правовий режим воєнного стану прописані можливі 

обмеження для громадян України під час дії воєнного стану. Серед них: 

* обов'язкова трудова повинність, 

* відчуження особистого майна, 

* обмеження пересування громадян, транспортних засобів, 

* комендантська година, 

* заборона на торгівлю зброєю, алкоголем і хімічними препаратами, 

* заборона на проведення масових заходів, мітингів, страйків, 

* контроль роботи телевізійних і радіо центрів, засобів масової інформації, 
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* обмеження користування засобами зв'язку, в т. ч. Інтернетом, 

* заборона діяльності партій, громадських організацій, які несуть загрозу 

незалежності країни її територіальній цілісності, підривають безпеку, 

пропагують війну, 

* заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.[1] 

Враховуючи приписи ч. 2 ст. 9 Закону України «Про правовий режим воєнного 

стану» регуляторні органи здійснюють повноваження, надані їм Конституцією 

України, цим та іншими  законами Украiни [1]. 

Необхiдно зазначити, що вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв 

Украiни вiд 13.03. 2022 р. № 303 "Про припинення  заходiв державного 

ринкового нагляду в умовах воєнного стану",  Кабінетом Міністрів України 

визначено: 

1. Припинити проведення планових та позапланових заходів державного 

нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, 

введеного Указом Президента України від 24.02.2022 р. № 64 “Про введення 

воєнного стану в Україні”. 

2. Протягом періоду воєнного стану дозволити здійснення позапланових 

заходів державного нагляду (контролю) в окремих сферах, зокрема щодо 

запобігання неконтрольованому зростанню цін на товари, які мають істотну 

соціальну значущість, виключно на підставі рішення центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній 

сфері, за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні 

інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного 

середовища та забезпечення безпеки держави.[4] 

17.03.2022 року опублiковано Закон України вiд 15.03.2022 року № 2120-

IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо дiї норм на перioд 

дiї воєнного стану". Серед податкових новацій Закону:  

- можливість ФОП та юрособам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати 

єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи 
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платників єдиного податку, тобто із звільненням від податку на прибуток, ПДВ 

та інших платежів. Також зняті обмеження по кількості найманих працівників та 

по видам діяльності (окрім підакцизних товарів та грального бізнесу);  

- для ФОП 1-ї та 2-ї груп сплата єдиного податку стає добровільною;  

- зменшення ПДВ до 7% та звільнення від акцизу з пального;  

- звільнення від оподаткування ПДФО допомоги постраждалим від 

військової агресії РФ;  

- не оподатковується передача пального через примусове відчуження чи 

вилучення майна для потреб держави, передача ЗСУ, а також надання пального 

як гуманітарної допомоги. Також таке пальне звільняється від акцизу;  

- фактичні податкові перевірки можуть проводитися стосовно 

забезпечення можливості розраховуватися карткою;  

- зупиняється перебіг всіх строків, контроль за дотриманням яких 

покладається на ДПС на час воєнного стану;  

- пеня за несвоєчасне бюджетне відшкодування ПДВ не буде 

нараховуватися, якщо несвоєчасність відшкодування відбулося внаслідок форс-

мажорних обставин;  

- надано право на податкову знижку у розмірі 16% (замість 4% зараз) на 

пожертвування неприбутковим організаціям;  

- не сплачується ПДВ за товари, що були знищені під час війни, а також 

передані на потреби оборони;  

- не вважається порушенням вимог щодо діяльності неприбуткових 

організацій передача коштів на ЗСУ, а також для закладів охорони здоров'я, 

незалежно від виду благодійної діяльності зазначеної в статутних документах;  

- із березня 2022 до кінця року звільняються від плати за землю платники, 

чия земля розташована на територіях, на яких ведуться бойові дії. Перелік 

територій визначається КМУ;  

- у 2022 році не сплачується екологічний податок на територіях на яких 

ведуться бойові дії;  
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- за 2022 та 2023 рік не сплачується мінімальне податкове зобов'язання за 

землі, на яких ведуться бойові дії;  

- на час воєнного стану надання електронних сервісів та приймання 

електронних документів від платників податків здійснюються у робочі дні з 8 до 

18 години;  

- санкції за порушення закону про РРО не застосовуються до завершення 

воєнного стану, крім санкцій за порушення при продажу підакцизної продукції;  

- із 1 березня до припинення воєнного стану та ще 12 місяців ФОП, особи, 

які провадять незалежну професійну діяльність та члени фермерського 

господарства, не сплачують ЄСВ за себе;  

- ФОП 2-3 груп дозволяється не сплачувати ЄСВ за мобілізованих 

працівників. Такі суми будуть сплачені за рахунок дербюджету;  

- на період воєнного стану та протягом 3 місяці після його закінчення 

штрафи та пеня по ЄСВ не застосовуються, а перевірки не проводяться.[5] 

Отже, задля подальшого функціонування та здiйснення господарської 

дiяльності в Україні  продовжують розглядатися й прийматися вiдповiдні 

нормативні акти Президентом Украiни, Верховною Радою, Кабiнетом Мiнicтрiв. 

Прийняті акти  що набули чинності, та акти, що готуються для прийняття та 

опублiкування, cпрямовані на забезпечення прав і свобод в умовах воєнного 

стану усіма суб'єктами, що зайняті в цiй сфері діяльності. А також iнших 

суб'єктів, в тому числі уповноважених державних органiв, 

наділених повноваженнями стимулювати та забезпечувати реалiзацiю правових 

приписiв  в цiй сфері вiдносин.  
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SOME ISSUES OF THE ECA AS A TOOL FOR PROMOTING HIGH-TECH 

EXPORT DURING WAR 

 

The scientific work is devoted to the study of the problem of stimulating and ensuring the 

export of high-tech products during martial law, and the role of the Export Credit Agency (hereinafter 

- ECA) in this matter. The formation of this institution in other countries and its positive impact on 

foreign trade is analyzed. The changes to the current legislation in Ukraine, adopted during the martial 

law, and their significance for the intensification of ECA activities are highlighted. 

Keywords: high-tech products, Export Credit Agency. 

 

З початку повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації 

на територію України, з введенням в державі воєнного стану з 05 години 30 

хвилин 24 лютого 2022 року згідно Указу Президента України №64/2022 від 

24.02.2022, Україна також зіткнулась з новими реаліями функціонування 

політичних, державних, економічних інститутів та соціального життя. Зміни не 

оминули і основні алгоритми та процеси ведення бізнесу, господарської 

діяльності тощо. За таких умов, надважливим є не тільки збереження якомога 

більшої частини працюючих підприємств, а й, зважаючи на втрату великого 

обсягу сировинної складової, збільшення експорту високотехнологічної 

продукції. Слід зазначити, що обсяги виробництва та експорту 

високотехнологічної, наукоємної продукції були низькими і до введення 

воєнного стану в Україні, та, відповідно, така діяльність потребувала 

стимулювання з боку держави. Однак, в ситуації, яка склалась, активізація 

господарської діяльності щодо виробництва та постачання високотехнологічної 

продукції, яка має високу додану вартість, ускладнилась ще більше, та, 

відповідно потребує застосування всіх можливих державних інструментів. 

Важливим елементом правового регулювання в сфері обороту 

високотехнологічної продукції є регламентація діяльності інституційної 

структури, консультаційно-дорадчих, координаційних органів та інституцій, на 

які покладені повноваження щодо формування та реалізації високотехнологічної 

стратегії держави. Слід зазначити, що на даний час, хоча ряд державних органів 
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і задіяні у вказаній діяльності, проте їх повноваження та завдання, цілі і функції 

саме у високотехнологічній сфері чітко не регламентовані та не узгоджені між 

собою, що свідчить про відсутність організаційно-економічного механізму 

забезпечення розвитку наукоємних виробництв.  

Для стимулювання експорту товарів (робіт, послуг) українського 

походження (велику частину яких складатиме саме високотехнологічна 

продукція) відповідно до Закону України «Про забезпечення масштабної 

експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом 

страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту» від 20 

грудня 2016 № 1792-VIII, в Україні передбачено створення Експортно-

кредитного агентства (далі – ЕКА). Основними завданнями ЕКА згідно 

вказаного Закону є здійснення страхування, перестрахування, надання гарантій 

за договорами, які забезпечують розвиток експорту, а також участь у реалізації 

програми часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами на 

добровільних засадах [3]. Кабінетом Міністрів України згідно Постанови від 

07.02.2018 № 65 «Питання утворення Експортно-кредитного агентства» 

прийнято рішення про утворення ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» та 

затверджено його установчі документи [2], а 23.11.2018 зареєстровано юридичну 

особу ПрАТ «Експортно-кредитне агентство».  З часу створення ЕКА в Україні 

не реалізовано всіх можливостей вказаної організації з огляду на ряд факторів. 

Однак, існують сподівання, що за результатами законодавчих змін, 

передбачених проектом Закону «Про внесення змін до Закону України «Про 

забезпечення масштабної експансії еспорту товарів (робіт, послуг) українського 

походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування 

експорту» щодо забезпечення ефективного функціонування екпортно-

кредитного агентства» № 3793, який прийнятий Верховною Радою України в 

другому читанні 24.03.2022 [6], вказану ситуацію буде виправлено. 

Практика провідних держав показує основоположне місце спеціалізованих 

фінансових установ, таких як експортно-кредитні агентства (ЕКА) як інституту 

https://zakon.rada.gov.ua/go/1792-19
https://zakon.rada.gov.ua/go/1792-19
https://zakon.rada.gov.ua/go/1792-19
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державної підтримки експорту, зокрема, високотехнологічної продукції. 

Зазначені інституції здійснюють діяльність в багатьох державах. З усіх 

європейських держав лише Албанія, Молдова та, донедавна, Україна не мали 

вказаної установи. В інших державах ЕКА беруть цілеспрямовану участь в 

забезпеченні виконання державної функції зі стимулювання і сприяння 

збільшенню обсягів експортних поставок високотехнологічної продукції з 

високим рівнем доданої вартості. Визначальною ціллю ЕКА є покриття ризиків, 

що звичайно з’являються в зовнішньоекономічній діяльності а також можуть 

з’являтись у випадку прострочення платежу, в зв’язку з банкрутством іноземних 

контрагентів, які є сторонами певних контрактів з вітчизняними суб’єктами 

вказаної діяльності [1, с. 89].   

На даний час, ЕКА успішно здійснюють діяльність в більш, ніж 100 

державах світу. Найвідомішими з-поміж вказаних ЕКА є “Eximbank” (США), 

“Euler Hermes” (Німеччина), “NEXI” (Японія), “Atradius” (Нідерланди), 

“COFACE” (Франція), “CESCE” (Іспанія), “SBCE” (Бразилія), “SEK” (Швеція), 

“Sinosure” (Китай). Зазначені інституції діють також і в державах Східної 

Європи, зокрема у Польщі, Чехії, Угорщині, Естонії, Литві, Болгарії. Примітним 

є те, що діяльність іноземних ЕКА здійснює вплив і на  розвиток вітчизняного 

імпорту високотехнологічної продукції, що в деяких випадках негативно 

позначається на українських товаровиробниках, які виробляють відповідні 

аналоги, що не поступаються якістю. Зокрема, в 2012 році Україна закупила 

корейські електропоїзди “Hyundai”, в зв’язку з чим керівні органи було піддано 

об’єктивній критиці через нехтування вітчизняними виробниками продукції 

вагонобудування. Однак, умови поставки електропоїздів “Hyundai” передбачали 

надання корейським експортно-імпортним банком (аналог ЕКА в Південній 

Кореї) кредиту українській стороні на їх придбання. Таким чином, більш вигідні 

умови оплати завдяки діяльності іноземної ЕКА послабили міжнародну 

конкурентоспроможність вітчизняного виробника на внутрішньому ж ринку [1, 

с. 89-91]. Ще одним прикладом є ЕКА Білорусі, яке частково компенсувало 
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українським компаніям відсоткові ставки за кредитами на придбання 

білоруських тракторів. Одними з найпотужніших ЕКА, що фінансують 

українські компанії, є німецька Euler Hermes, французька Coface тощо [4]. 

Фактично у таких випадках ідеться про стимулювання імпорту до України, хоча 

для розвитку вітчизняного високотехнологічного виробництва, звичайно, 

необхідно кардинально інша ситуація – стимулювання експорту 

високотехнологічних товарів, для чого і має функціонувати ЕКА в Україні. 

На теперішній час вживається комплекс заходів з метою забезпечення 

виконання основних завдань діяльності ПрАТ «Експортно-кредитне агентство», 

визначених його Статутом, стимулювання масштабної експансії експорту 

товарів (робіт, послуг) українського походження, у тому числі щодо розробки та 

затвердження відповідної нормативної бази діяльності вказаного товариства.  

З метою врегулювання питань діяльності ПрАТ «Експортно-кредитне 

агентство» забезпечення ефективного функціонування ЕКА, надання стимулів 

для розвитку експорту був поданий та в подальшому прийнятий проект Закону 

№ 3793 [5], про який згадувалось вище. Станом на даний час, такий Закон №3793 

підписаний Президентом України, проте ще опублікований та не набув чинності. 

На нашу думку, Експортно-кредитне агентство в Україні, в зв’язку з 

можливістю останнього надавати допомогу в реалізації складних та ризикових 

зовнішньо-економічних операцій, виконуватиме ще одне, не менш важливе 

завдання, а саме – сприяння подоланню сировинної спеціалізації національної 

економіки та перехід до постачання високотехнологічної продукції. Вказане 

випливає з положень Закону України «Про забезпечення масштабної експансії 

експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, 

гарантування та здешевлення кредитування експорту», в якому передбачено 

виключний перелік товарних груп за УКТЗЕД, експорт яких підтримує ЕКА. 

Серед них слід назвати групи, до яких в тому числі, входять і високотехнологічні 

товари – реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх 

частини (Група 84), електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для 

https://zakon.rada.gov.ua/go/1792-19
https://zakon.rada.gov.ua/go/1792-19
https://zakon.rada.gov.ua/go/1792-19
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запису або відтворення звуку; телевізійна апаратура для запису та відтворення 

зображення і звуку, їх частини та приладдя (Група 85), літальні апарати, космічні 

апарати та їх частини (Група 88), судна, човни та інші плавучі засоби (Група 89), 

прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, 

вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя (Група 

90) [85] тощо. Разом з тим, проектом Закону № 3793, розширено перелік 

товарних позицій з УКТЗЕД, експорт яких підтримує ЕКА, включивши до таких 

15 нових груп товарів. Водночас, слід зауважити, що перелік груп товарів, якими 

доповнено Закон України «Про забезпечення масштабної експансії товарів 

(робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та 

здешевлення кредитування експорту», в більшості своїй не належать до категорії 

високотехнологічних, хоча й вони, за своєю сутністю, не є сировинними та 

мають високу додану вартість. 

Ще однією важливою функцією ЕКА, передбаченою вказаним вище 

законом є консультаційна діяльність. Зокрема, остання має велике значення на 

регіональному рівні (особливо в контексті запровадження смарт-спеціалізації, 

про що йтиметься нижче), а також для суб’єктів малого та середнього 

підприємництва. Так, у Великобританії на регіональному рівні працюють 

консультанти з експортного кредитування та страхування, у яких підприємства 

на безкоштовній основі можуть проконсультуватись щодо оптимальних умов 

фінансування експорту та отримати можливість подати відповідні заявки до 

агентства з фінансування експорту. Завдяки останньому зросла залученість 

суб’єктів малого та середнього бізнесу у експортну діяльність, а також 

збільшився обсяг експорту, починаючи з 2011 року на 3,5 млрд. фунтів [5, с. 79]. 

Проте, незважаючи на викладене, в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зазначено лише про 

два види діяльності ПрАТ «Експортно-кредитне агентство», серед яких відсутні 

консультаційні послуги. 
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Варто зауважити, що згідно проекту Закону № 3793 передбачено 

збільшення початкового статутного капіталу ЕКА з 200 мільйонів гривень до не 

менш, як 2 мільярдів гривень [6]. Вказане пояснюється метою покращення 

фінансової сійкості ЕКА у відповідності до вимог Директив про 

платоспроможність Європейського Союзу та інструкцій провідних рейтингових 

компаній (S&P, Moody’s) щодо визначення достатнього рівня капіталу страхової 

компанії. Директива про платоспроможність ІІ є директивою ЄС, яка призначена 

кодифікувати та узгодити страхове законодавство, зокрема його вимоги щодо 

розміру капіталу, який страхові компанії ЄС мають мати для зменшення ризику 

неплатоспроможності. Збільшення статутного капіталу ЕКА, на наш погляд, є 

позитивною перевагою, оскільки більший фінансовий ресурс надасть 

можливість ЕКА ефективно здійснювати свої функцію, в тому числі в частині 

зростання обсягу послуг, зокрема, експортерам високотехнологічної продукції, а 

також є певною гармонізацією українського законодавства до вимог ЄС. Разом з 

тим, зважаючи, що таке збільшення статутного капіталу ЕКА за рахунок 

бюджетних коштів, виникає питання про доцільність зазначених витрат в умовах 

воєнного стану в Україні.  

Таким чином, зважаючи на позитивний досвід зарубіжних країн, вкрай 

важливим є забезпечення сталого, надійного, ефективного функціонування 

Експортно-кредитного агентства в Україні. Останнє надасть можливість 

збереження та збільшення експортного потенціалу України в період воєнного 

стану товарів з високою доданою вартістю, зокрема, і високотехнологічної 

продукції. На жаль, до цього часу ЕКА хоча і створене, проте послуги, 

передбачені статутом та положеннями Закону України «Про забезпечення 

масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження 

шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту» 

практично не надавались. Вбачається, що зміни, внесені законодавцем в 

профільний закон, позитивно вплинуть на функціонування вказаної інституції. 

Як один із можливих варіантів запуску діяльності ЕКА, в тому числі враховуючи 

https://zakon.rada.gov.ua/go/1792-19
https://zakon.rada.gov.ua/go/1792-19
https://zakon.rada.gov.ua/go/1792-19
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обмежену ресурсну можливість вказаної установи, доцільним є поетапне 

впровадження надання послуг виробникам, постачальникам певних товарних 

груп, починаючи з високотехнологічної продукції. 
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Міністрів України від 13.03.2022 за № 303 «Про припинення заходів державного 

нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» та 

інш.). Натомість законодавством визначено сфери, в яких лібералізаація 

недоцільна. Йдеться про запобігання неконтрольованому зростанню цін на 

товари, які мають істотну соціальну значущість, за наявності загрози, що має 

значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, 

захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави 

та ін. 

Мета контролю щодо збалансування публічих та приватних інтересів  

обумовлює значне підвищення прозорості відносин контролю. Наявні правові 

проблеми забезпечення прозорості відносин контролю в умовах цифрової 

економіки (далі – ЦЕ) актуалізували значимість публічних реєстрів, які 

підсилюють превентивну функцію контролю та послаблюють потенціал 

економічних правопорушень.  

Наприклад, у Вінницькій області Бюро економічної безпеки спромоглося 

упередили розтрату бюджетних коштів у розмірі понад 2,6 мільйони гривень 

внаслідок того, що одна з бюджетних установ зазначеної області, на офіційному 

веб-сайті prozorro.gov.ua оприлюднила звіти по договору про проведення 

закупівель товарів медичного призначення. Доступ до умов договору дозволив 

впевнитися, що ціна обладнання становить понад 2,6 млн грн. На сайті 

виробника ціна такого обладнання вказана майже 2 млн грн. Таким чином, 

завищення вартості закупівлі склало понад 600 тис. грн. 

У правовій науці вже опрацьовуються відомі та напрацьовуються нові 

знання щодо  реалізації потенціалу електронних публічних реєстрів при 

здійсненні контролю у сфері господарювання. 

Але належний рівень ефективності правового забезпечення відносин 

контролю в умовах війни потребує належно збалансованої інституціональної 

бази для його реалізації. Інституціональна база контролю з використанням  

електронних публічних реєстрів в умовах війни та у післявоєнний період  є 
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важливим  структурним складником організації й управління господарською 

діяльністю. Тому актуалізується потреба вивчення проблематики спеціальних 

принципів інституціоналізації контролю у сфері господарювання у контексті 

напрацювання наукових рекомендацій для розбудови правової інфраструктури 

контролю. Ця потреба обумовлена зміною напрямів економічної політики в 

умовах воєнного стану та у перші роки після його відміни. 

Пріоритетними спеціальними принципами здійснення контролю стають  

:пропорційність блокуючого контролю із ступенем порушення вимог при 

реалізації прав підконтрольними суб’єктами  господарювання;  підвищення рівня 

зрілості інформаційної безпеки при проведенні господарської діяльності; 

розширення меж прозорості результату самоконтролю суб’єктів 

господарювання. Ці принципи орієнтують процес правотворчості у сфері 

реалізації права на державний контроль, самоконтроль та – на  консолідацію 

функцій контролю суб’єктів господарювання з повноваженнями органів 

державного контролю. 

Значимість принципу пропорційності блокуючого контролю із ступенем 

порушення вимог при реалізації прав підконтрольними суб’єктами  

господарювання обумовлена специфічними для воєнного стану заборонами та 

обмеженими дозволами. Так, продаж товарів через мережу Інтернет став 

передумовою викриття зловживань з гуманітарною допомогою на суму понад 60 

млн грн 

Бюро економічної безпеки України виявили схему з імпорту тактичної 

амуніції і товарів військового призначення під виглядом гуманітарної допомоги. 

З матеріалів ЗМІ стало відомо. що декілька громадян України виїхали з України 

за підробленими документами. З метою наживи, за волонтерські кошти, почали 

імпортувати бронежилети, каски, наколінники, тепловізори, біноклі, оптичні 

приціли, безпілотні літальні апарати тощо. У подальшому продавали їх на 

внутрішньому ринку України за цінами втричі вищими від ціни закупівлі. За 

наявною на даний час у слідства інформацією, зловмисники реалізували товарів 
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військового та подвійного призначення на загальну суму понад 60 млн грн. Аби 

не сплачувати митні та інші платежі в Україні, вони завозили продукцію під 

виглядом благодійної допомоги (відбулося ухилення від сплати податків на суму 

понад 20 млн грн.) 

Здійснено заходи блокуючого контролю (1) вилучення документації, яка 

підтверджує, що зазначені товари в’їхали в Україну під виглядом гуманітарної 

допомоги; (2) накладено арешт на банківські рахунки, що використовувалися 

при здійсненні протиправної діяльності; (3)  вирішується питання про передачу 

арештованого майна на потреби ЗСУ.  

Наступний принцип - підвищення рівня зрілості інформаційної безпеки 

при проведенні господарської діяльності . Він має конкретизуватися щодо умов 

воєнного стану та у перші роки після його відміни щодо забезпечення адекватних 

можливостей релокації суб’єктів господарювання за межі України. Однією з 

важливих проблем для переміщення бізнесу за кордон є розрахунок податкового 

навантаження на підприємця за весь отриманий дохід після релокації за 

вимогами місцевих органів влади (іноді  після релокації великі витрат нівелюють 

інші переваги переміщення бізнесу). 

Тому актуалізується питання ведення паспорта інформаційно-

комунікаційної безпеки для конкретного кола суб’єктів господарювання. 

Розширення меж прозорості результату самоконтролю суб’єктів 

господарювання спирається на обсяг розширення, обраний за сферами 

діяльності, суб’єктами здійснення діяльності та видами загроз. Наприклад, для 

банківської діяльності наявність державного реєстру банків не вирішує проблему 

задоволення потреби у ознайомленні з гнучкими показниками поточних 

результатів фінансового моніторингу, банківського нагляду, самоконтролю. 

Реальні та потенційні споживачі банківських послуг не усвідомлюють 

наближення кінцевої стадії, коли за такими негативними результатами 

відбудеться ліквідація банку. Початкова стадія відстеження ризику здійснення 

неправомірних дій – стадія підозри та спостереження також має електронний   
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інформаційний ресурс, який утримує Фіскальна служба України та її підрозділи. 

Цей ресурс створений з метою інформаційно-аналітичного забезпечення 

превентивних заходів щодо ризикових суб’єктів господарювання та потребує 

особливої уваги під час війни. 

Забезпечення прозорості відносин контролю у сфері господарювання в 

умовах війни відбувається за соціальними та управлінськими показниками, 

оприлюднення яких стає каталізатором попередження гуманітарних та  

економічних ризиків. За таких умов спеціальні принципи інституціоналізації 

контролю у сфері господарювання мають призначення -  створити  належні 

правові умови для гнучкості системи функціонування контролю.  
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політика Amazon в галузі інтелектуальної власності формує обізнаність серед продавців та 

інших бізнесменів причетних до комерційної діяльності на платформі через її обов’язковий 

характер, а також через переваги, які компанія надає у зв'язку з її дотриманням. Визначено 

важливість оптимізації процедур повідомлення та видалення, більшої концентрації на якісних 

характеристиках впровадження політики, а також доцільності ширшої імплементації практик, 

що показали свою ефективність у межах Brand Registry. 

Ключові слова: Амазон, інтелектуальна власність, продавці, електронна комерція, 

процедури повідомлення та видалення. 
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APPROACHES TO INTELLECTUAL PROPERTY FROM THE STANDPOINT 

OF AMAZON SELLERS 

 

The article discusses intellectual property policies and programs on the Amazon platform. 

Programs such as Project Zero, Transparency, Brand Registry, Utility Patent Neutral Evaluation 
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Process, and ASIN creation policy were analyzed. Amazon intellectual property policy raises 

awareness among vendors and other stakeholders involved in the platform's business through its 

mandatory nature and the benefits it offers. The importance of optimizing notice-and-takedown 

procedures, greater focus on the quality characteristics of policy implementation, as well as the 

feasibility of wider implementation of practices that have proven effective within the Brand Registry 

were identified.  

Keywords: Amazon, intellectual property, sellers, e-commerce, notice-and-takedown 

procedures. 

 

Активний розвиток IT сьогодні торкається всіх сфер соціальних відносин. 

Електронна комерція є символом цих трансформацій. Використання електронної 

комерції сприяє зростанню малих та середніх підприємств (МСП) [1; 2]. Галузь 

демонструє тенденції до зростання за обсягом продажів за доходом та іншим 

важливим змінним. Цифрові технології можуть суттєво знизити багато видів 

витрат, такі як, наприклад, операційні витрати [3]. Онлайн-платформи відіграють 

центральну роль у розвитку цифрової економіки та суспільства [4]. Особливо 

важливими ці переваги постануть в умовах подолання економічної кризи, з якою 

стикнеться Україна після війни з Російською Федерацією. 

Онлайн-платформи також можуть підвищувати ризики, пов'язані зі 

спотворенням конкуренції [4]. Вони розширюють вибір споживачів та їх почуття 

комфорту та безпеки, але водночас приваблюють недоброчесних учасників 

ринку. Масштаби цього бізнесу вражають – наприклад, у 2020 фінансовому році, 

роздрібна ціна вилучених контрафактних товарів у США, якби вони були 

справжніми, становила понад 1,3 мільярда доларів [5]. Частка контрафактних 

товарів у 2019 році оцінювалась у 3,3% [6]. 

Однією з найуспішніших компаній у світі є Amazon із майже 2 мільйонами 

МСП, які активно здійснюють продажі на майданчику. При цьому, окрім 

amazon.com, значну кількість контрафактної продукції фіксують на сайтах 

amazon.co.uk, amazon.de, amazon.es, amazon.fr, amazon.it, amazon.ca та amazon.in 

[7]. Компанія-гігант у свою чергу охарактеризувала включення своїх сайтів до 

списку сумнозвісних ринків підробок та піратства як «помилкове» [8]. Крім 
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загальної незгоди, Amazon також навів низку політик, партнерств та програм 

(Project Zero, Transparency та Brand Registry), спрямованих на боротьбу з 

контрафактом. Ці програми компанія також просувала на конференції у 

Всесвітній організації інтелектуальної власності у 2019 році [9]. 

В своїй заяві віцепрезидент зі всесвітньої підтримки клієнтів і партнерів 

Amazon.com Services LLC перед Комітетом Палати представників з питань 

енергетики та торгівлі підкомітету із захисту прав споживачів та торгівлі, 

представленій 4 березня 2020 р., крім перелічених програм, згадав також «Utility 

Patent Neutral Evaluation Process» та «IP Accelerator» [10].  

Програма «Utility Patent Neutral Evaluation Process», хоч і містить низку 

недоліків, сприймається як зрушення у правильному напрямку, оскільки створює 

механізм відстоювання прав МСП, чиї патенти на винаходи були порушені на 

торговому майданчику Amazon [11]. «IP Accelerator» можна розглядати як пул 

рекомендованих Amazon компаній у галузі інтелектуальної власності (ІВ). 

Крім перелічених програм, важливо також виокремити політику 

допустимості повернення товару протягом 30 днів із моменту отримання 

посилки, якщо покупець сумнівається у справжності придбаного продукту [12]; 

політику підтвердження взаємозв'язку UPC/EAN/JAN і SKU з ASIN та ім'ям 

бренду, а також бренду, що продається, з виробником товару чи продукту. Крім 

того, з точки зору створення робіт, захищених авторським правом, цікавими є 

такі програми, як «A+ Content» та «Merch by Amazon» – ці програми також слід 

розглядати в контексті політики Amazon з управління та захисту ІВ на 

платформі. Авторське право може бути цінним активом на різних рівнях 

менеджменту ІВ [13]. 

В цілому управління ІВ на Amazon представляє інтерес для дослідників. 

Хоча більшість досліджень та аналітичних звітів розглядає підняті питання з 

позиції покупців (їх безпеки, захисту від підробок тощо) та економічної безпеки, 

особливості взаємодії з ІВ іншої сторони, а саме продавців та інших бізнесменів, 

причетних до торгівлі на Amazon, залишається в тіні. Тому взаємодія з ІВ на 
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Amazon продавців та інших бізнесменів, причетних до комерційної діяльності на 

платформі, є цікавою для науки. При цьому, важливість зростання ВВП країн та 

підвищення безпеки покупців як результатів боротьби з контрафактом [6], 

звичайно, не применшується у контексті проаналізованого матеріалу. 

ІВ має вирішальне значення створення конкурентних переваг серед МСП 

[14]. Нематеріальні активи розглядаються багатьма МСП як життєво важливі 

[15]. Але на Amazon це виживання швидше нагадує відповідність правилам, 

«примусове управління», ніж побудова продуманих кастомізованих бізнес-

моделей, заснованих на ІВ. 

Підхід не вимагати професійного управління ІВ, якщо МСП не завдають 

значного занепокоєння своїм конкурентам [16], є дещо обмеженим. Він не 

враховує зростання цих компаній за рахунок отримання платежів від 

використання їх ІВ або більш гнучких моделей комерціалізації IP, а також не 

враховує очікування споживачів. Тому ті продавці, які почали використовувати 

більш ускладнені стратегії управління ІВ, аніж захисний рівень, знаходяться на 

вірному шляху. 

Програма «Utility Patent Neutral Evaluation» досить аргументовано 

критикується через необ'єктивність запропонованої специфіки залучення 

експертів вирішення суперечок [11]. Цікавими в даному контексті є й процедури, 

які пропонуються в «Utility Patent Neutral Evaluation», але ці процедури повинні 

пройти кілька ітерацій, щоб з упевненістю судити про їх ефективність. 

Програми «Transparency» (привласнення кожній виробленій під брендом 

одиниці товару унікального захищеного буквено-цифрового коду) та «Project 

Zero» (програма, що дозволяє власникам брендів брати участь у боротьбі з 

контрафактними товарами) можуть не характеризуватися об'єктивною потребою 

і розумінням переваг програм більшістю продавців. Компанія заявляє про те, що 

більше 7500 брендів доєдналося до програми «Transparency» та більше 9000 

брендів доєдналося до «Project Zero» станом на березень 2020 [10]. Ці програми, 

на відміну від «Brand Registry» (з 350000 брендами у програмі), не 
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несуть/показують таку ж очевидну кількість переваг і не позиціонуються як 

обов'язкові. Крім того, відповідальність за боротьбу з контрафактними товарами 

перекладається на (чесних) продавців. 

«ASIN creation policy» є політикою Amazon, яку компанія залишає у тіні у 

своїх відповідей на звинувачення у наявності підробних товарів на платформі, 

але ця політика викликає зацікавленість та дискусії серед людей, які ведуть 

бізнес на платформі. Основною темою таких дискусій може бути отримання 

інвойсів, ліцензій або договорів про дистрибуцію від виробника, підтвердження 

зв'язку ASIN, UPC or EAN із торговою маркою. Слід зазначити, що 

підтвердження зв'язку з виробником може бути запитане у продавця не одразу 

під час створення ASIN, якщо товар, що продається, не входить у категорії та 

продукти, які це вимагають. 

Загалом «ASIN creation policy» є корисним засобом для боротьби з 

підробками особливо у разі додавання товару в категорії, які вимагає додаткових 

процедур затвердження. Однак ця політика трохи ускладнюється тим фактом, що 

як тільки власник бренду погоджується продавати свої продукти на ринку 

електронної комерції, Amazon отримуватиме продукти не тільки від власника 

бренду, але й від інших сторонніх постачальників, які продають продукти під 

брендом. 

Найпопулярнішою на платформі є програма «Brand Registry». Amazon 

зробив таку програму, що вимагає реєстрацію знака для товарів та послуг 

(торгової марки), привабливою для продавців через розблокування набору 

корисних інструментів (наприклад, «A+ Content»). Крім того, через «Brand 

Registry» правовласникам, стурбованим можливим порушенням своїх прав ІВ, 

зручно використовувати функцію повідомлення про порушення [9]. ««Brand 

Registry» забезпечує автоматизований захист бренду, який використовує 

машинне навчання для прогнозування порушень та проактивного захисту ІВ 

брендів» [10]. 
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Не применшуючи переваг програми, слід зазначити, що продавці не 

завжди отримують від неї обіцяне. Наприклад, нещодавно суд ухвалив, що 

справа Maglula, Ltd. проти Amazon було «прямою справою про контрафакт» – 

серед іншого було встановлено, що Amazon не припинив пропонувати, 

продавати і доставляти підробки навіть після того, як Maglula включила деякі зі 

своїх товарних знаків у «Brand Registry». Amazon навіть продавав товар, на 

якому було написано "X" і слово "COUNETRFEIT" [17]. 

Хоча на Amazon представлено велику кількість оригінальних об'єктів, 

захищених авторським правом компанія недостатньо просуває програми схожі 

на вже згадані програми, що більше стосуються галузі торгових марок. При 

цьому, сфера авторського права є безумовно важливою для всіх зацікавлених 

сторін на платформі [18; 19].  

Тривалість «notice-and-takedown» процедур в авторському праві чітко 

прописана у DMCA – після отримання зустрічного сповіщення Інтернет-

провайдер замінює видалений матеріал та припиняє доступ до нього не менше 

ніж через 10, не більше ніж через 14 робочих днів після отримання зустрічного 

повідомлення. У національному законодавстві європейських країн ці процедури 

також описані та можуть становити як 10 днів, так і кілька місяців, що не може 

задовольняти продавців, особливо у випадках брехливих обвинувачень.  

В обговорюваному контексті важливо зазначити також, що Бразилією в 

СОТ запропоновано питання для подальшого обговорення, яке полягає в тому, 

як гарантувати, що виключення та обмеження авторського права в цифровому 

середовищі не будуть зірвані внаслідок зловживання або неналежного 

використання заходів щодо запобігання обходу та засобів технічного захисту 

[20]. Можливо, що додаткові засоби з ідентифікації покупців та співвідношення 

їх з учасниками ринку серед продавців могли б полегшити цю проблему. 

Необхідно погодитися з думкою, що закон ефективніший за саморегулювання 

[21], але закон має бути актуальним і враховувати інтереси всіх зацікавлених 

сторін. 
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Політика Amazon в галузі ІВ безумовно формує обізнаність серед 

продавців та інших бізнесменів причетних до комерційної діяльності на 

платформі через її обов’язковий характер, а також через переваги, які компанія 

надає у зв'язку з її дотриманням – в цьому полягає перевага програм Amazon. 

Проте важливим є доопрацювання деяких аспектів для підвищення цінності 

політики: 

 оптимізація процедур повідомлення та видалення; 

 замість декларативної кількості (блокування мільярдів підозрілих 

лістингів) важливіше отримувати кількісні показники на основі якісних 

зважених рішень (блокування підтверджених лістингів, блокування 

підтверджених хайджекерів тощо); 

 для того, щоб зберігати довіру користувачів до програм та мотивацію 

користувачів до відповідального ставлення до ІВ компрометація успішних 

програм (таких як, наприклад, «Brand Registry») не може допускатися навіть у 

поодиноких випадках. 

В цілому Amazon дійсно прагне стати стандартом правомірного 

використання прав ІВ серед подібних онлайн платформ і багато його 

імплементацій знаходяться на вірному шляху. Без підтримки законотворчою 

діяльністю з боку держав та сталого підходу, заснованого на якісному управлінні 

ІВ всередині платформи, цей шлях буде більш довгим та тернистим. 
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Відповідно до Концепції Державної цільової програми розвитку 

дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 322-р. [1] 

однією із проблем, яка потребує розв’язання є незадовільний стан матеріально-

технічної бази дослідницьких інфраструктур, відсутність гідних умов праці для 

вчених та комфортних для їх роботи приміщень. Хоча за ініціативою Уряду 

нашої держави у 2016 р. представниками міністерств, вченими НАН України, 

міжнародним експертним середовищем здійснювалася підготовка Національної 

доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна» – адаптованого документу з питань 

стратегічного планування сталого розвитку України на довгострокову 

перспективу, у завданні 8 якої передбачене зобов’язання нашої держави сприяти 

забезпеченню гідної праці й економічному зростанню, зокрема, забезпеченню 

надійних та безпечних умов праці для всіх працюючих шляхом застосування 

інноваційних технологій у сфері охорони праці і промислової безпеки й ін. 

Безпечні умови праці виступають ключовим складником Концепції гідної 

праці. Україна як член МОП активно підтримує ідеї гідної праці та впроваджує 

їх у життя завдяки національній Програмі гідної праці МОП для України. Нині 

розроблюється вже п’ята така Програма на 2020–2024 роки [2], яка стала 

результатом тристоронніх консультацій щодо підтримки МОП в Україні та має 

на меті вирішення проблем, які належать до сфери ключових технічних 
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експертних знань МОП. Програма на 2020-2024 роки передбачає три пріоритети 

з 9-ма кінцевими результатами, а саме: 1) покращений соціальний діалог, 2) 

інклюзивна та продуктивна зайнятість, 3) поліпшені умови праці та соціальний 

захист.  

Відповідно до ст. 4 Конвенції МОП № 155 про безпеку й гігієну праці та 

виробниче середовище від 22.06.1981 р. [3] (ратифікована Україною 02.11.2011 

р. та діє в нашій державі з 04.01.2013 р.) кожна держава-член з урахуванням 

національних умов і практики та після консультації з найбільш 

представницькими організаціями роботодавців і працівників розробляє, 

здійснює та періодично переглядає погоджену національну політику в галузі 

безпеки й гігієни праці та виробничого середовища, метою якої є запобігання 

нещасним випадкам і завданню шкоди здоров’ю, що виникають унаслідок 

роботи або в її ході, пов’язані з нею, мінімізуючи настільки, наскільки це є 

обґрунтовано практично можливим, причини небезпек, притаманних 

виробничому середовищу.  

Право на безпечні і здорові умови праці визначено також на 

конституційному рівні (відповідно до ст. 3 Основного Закону країни людина, її 

життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави) та знайшло своє втілення 

в нормативно-правових актах у сфері охорони праці і, перш за все в Кодексі 

законів про працю України. Зокрема, на власника або уповноважений ним орган 

покладається обов’язок: (а) створювати безпечні і нешкідливі умови праці на 

підприємствах, в установах, організаціях. Умови праці на робочому місці, 

безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших 

засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що 

використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні 

відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці. Сучасні засоби 

техніки безпеки, які запобігають виробничому травматизмові та санітарно-
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гігієнічні умови, що запобігають виникненню професійних захворювань 

працівників повинен впроваджувати та забезпечувати власник або 

уповноважений ним орган (ст. 153); (б) вживати заходів щодо полегшення й 

оздоровлення умов праці працівників шляхом впровадження прогресивних 

технологій, досягнень науки і техніки, засобів механізації та автоматизації 

виробництва, вимог ергономіки, позитивного досвіду з охорони праці, зниження 

та усунення запиленості та загазованості повітря у виробничих приміщеннях, 

зниження інтенсивності шуму, вібрації, випромінювань тощо (ст. 158).  

Отже, умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, 

стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються 

працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам 

нормативних актів про охорону праці. Хоча стан справ у цій сфері не можна 

визнати таким, що повною мірою відповідає вимогам часу. Це проявилося за 

умов економічної кризи, що призвело до незаконних масових звільнень 

працівників, відправлення їх у відпустки без збереження заробітної плати на 

невизначений термін, встановлення режиму неповного робочого часу, невиплати 

заробітної плати тощо. Особливо сьогодні, коли Україна перебуває в стані війни, 

діяльність працівників в умовах руйнування інфраструктури та порушення 

нормального порядку функціонування трудових відносин вимагають суттєвого 

перегляду чинної системи їх організації, щоб захистити права найманих 

працівників на працю на безпечних територіях та отримання заробітної плати в 

період та після завершення режиму воєнного стану.  

З урахуванням викладеного, зазначимо, що забезпечення права 

працівників на безпечні та здорові умови праці є основним складником концепції 

гідної праці, без якого неможливо реалізувати їх конституційне право на працю, 

забезпечити чіткий і прозорий механізм у справі її охорони. Тому створення 

належних, безпечних і здорових умов праці в сучасних умовах набуває 

важливого значення. Для цього у першу чергу потрібно поліпшити фінансування 

загальнодержавних і регіональних програм, що стосуються охорони праці 
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вчених, посилити відповідальність керівників установ за неналежне 

забезпечення умов праці, встановлених у законодавстві, провадити 

інформаційну політику серед науковців з приводу встановлення належних умов 

праці, необхідних для виконання ними своїх трудових обов’язків. Усе це в 

підсумку надасть можливості створити належні, безпечні і здорові умови праці, 

понизити рівень виробничого травматизму і професійної захворюваності. 

Водночас незадовільні умови праці та неспроможність через це повноцінно 

займатися науковою діяльністю призведе до виштовхування вчених з науки (за 

кордон або в інші сфери діяльності), що в подальшому створить суттєву загрозу 

майбутньому розвитку науки в Україні. Тому державі слід вжити заходів до 

забезпечення вченим таких умов праці й винагороди за працю, котрі 

відповідають їх становищу, вислузі років і заслугам. 

Водночас це не лише обов’язок держави щодо виконання конституційних 

гарантій, а й обов’язок, особливо зараз у період війни, й роботодавця щодо 

створення безпечних для працівників умов праці, який передбачено, зокрема, ст. 

2 КЗпП України. Але якщо раніше роботодавець мав проводити певний аналіз 

(атестацію) робочого місця, встановити усі небезпечні фактори, за можливості 

прибрати або зменшити їх, та повідомити про них працівника (провести 

інструктаж). То сьогодні небезпека інша, зовнішня, воєнна. І тому роботодавці в 

цей складний час насамперед повинні дбати про безпеку працівників. Зокрема, 

щоб забезпечити безпечні умови праці переїжджати в більш-менш безпечне 

місце, або організовувати роботу так, щоб у працівників була можливість швидко 

перейти у безпечне місце (наприклад, в бомбосховище, обладнане усім 

необхідним), швидко отримати першу медичну допомогу або швидко 

повернутися додому.  

Стосовно ж науковців, то доцільним є запровадження керівництвом 

наукових установ дистанційної форми зайнятості. Оскільки бойові дії на 

території України суттєво ускладнюють діяльність наукових установ, окремі з 

яких опинилися на територіях, захоплених російськими загарбниками. Зазнали 
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пошкоджень об’єкти наукової інфраструктури, зокрема 68 наукових установ 

частково пошкоджено, 2 зруйновано повністю, немає інформації про стан 9 таких 

установ, що розташовані на окупованій території. Також пошкоджено близько 

15% дослідницької інфраструктури закладів вищої освіти та наукових установ 

[4]. І як наслідок, значна кількість наукових працівників змушена 

евакуйовуватися у пошуках безпечного місцезнаходження. Тому відповідно до 

Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» 

від 15.03.2022 р. № 2136-IX [5] у разі можливості виконання роботи віддалено 

роботодавцю доцільно прийняти рішення про тимчасове переведення 

працівників на дистанційну або надомну роботу, залежно від специфіки роботи 

підприємства, кожного структурного підрозділу чи окремих працівників. І 

взагалі, вважаємо, дистанційну роботу слід вважати не лише тимчасовим явищем 

на період воєнного стану, а й цілком прийнятною сучасною формою трудових 

відносин, яка, окрім того, є оптимальною для значної частини наукових 

співробітників і, людей інтелектуальної праці загалом. 
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