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ответственности налогоплательщиков и / или их должностных (служебных) лиц 

за занижение налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятий и / 

или налога на добавленную стоимость за любые налоговые периоды до 1 

апреля 2014 года, с учетом сроков давности, установленных статьей 102 

Налогового кодекса Украины. 

4. Месячный расчѐтный показатель (МРП) - это показатель, используемый 

в Казахстане для исчисления пенсий, пособий и иных социальных выплат, а 

также для применения штрафных санкций, расчѐта налогов и других платежей, 

а также в договорах о совместной деятельности.  

Утверждается ежегодно Законом «О республиканском бюджете» и с 1 

апреля 2020 года составляет 2 778 тенге. 
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ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ НА МОДЕЛЬ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ 

 

Тривалий період розвитку України на фоні негативного ставлення до її 

природного середовища призвів до різкого загострення економічного стану 

країни. Головними причинами такої ситуації стали три групи чинників: 

політичні – надмірна  увага партії до комплексів промислового розвитку; 

економічні – затратний розвиток економіки як наслідок нераціональної 

галузевої і територіальної структури господарства, зумовленої потребами 

радянського споживчого ринку; організаційно-технологічні — практично повна 

відсутність необхідної інфраструктури, технологічна відсталість не лише 

виробництва, а й сфери обслуговування. 

До найважливіших передумов переходу України на модель сталого 
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розвитку на національному та регіональному рівнях належать: 

- ефективне та екологічно безпечне функціонування економіки, що дасть 

можливість досягти вищих показників життєвого рівня населення, 

цілеспрямовано розв'язувати соціальні та ресурсо-екологічні проблеми розвитку 

суспільства; 

- раціональне використання, збереження і відтворення природних 

ресурсів, охорона навколишнього природного середовища як найголовніших 

передумов забезпечення ресурсо-екологічної безпеки майбутніх поколінь; 

- стабілізація демографічної ситуації та чисельності населення і 

встановлення у суспільстві принципів соціальної справедливості, тобто 

створення системи правових гарантій та ефективної демографічної політики; 

- розширення масштабів міжнародного співробітництва у сфері 

ефективного розв'язання ресурсо-екологічних проблем і завдань сталого 

розвитку, підвищення його результативності та ефективності, застосування у 

національній економіці світових досягнень науково-технологічного прогресу. 

Чітка послідовність дій, спрямованих на врегулювання якості 

навколишнього середовища як надзвичайно важливої передумови переходу на 

моделі сталого розвитку економіки, залежить від подолання негативної дії 

цілого ряду чинників. Найочевидніші з цих чинників такі : 

- відсутність консолідованої організованої цілеспрямованої сили, яка 

будує життя на засадах національних цінностей, із залученням кращого 

світового досвіду; 

- структура економіки, що не відповідає потребам та можливостям 

сучасної України; 

- відсутність чітких орієнтирів розвитку Української держави, які б 

забезпечували збереження природних ресурсів; 

- переважно несприятливий, часто катастрофічний стан екологічної 

ситуації практично на всій території України; 

- застарілі малоефективні, природоруйнівні технології у сільському 

господарстві і промисловості, що зумовлює невпинну деградацію 
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навколишнього середовища; 

- відсутність пріоритету освіти, науки, національної культури в соціально-

економічному розвитку держави; 

- відсутність політичної волі державної влади в реалізації задекларованих 

у Конституції України принципів демократії, свободи, народовладдя; 

- високий рівень злочинності і корупції (за цим показником Україна не 

краща  у світі), що зумовлює невпинне поглиблення прірви між злиденністю 

переважної більшості населення і заможністю олігархічної верхівки, що 

призводить до нестабільності в суспільстві; 

- недостатність правового поля держави, що зумовлює свавілля 

чиновництва, правоохоронних органів, маріонетковість судової влади.  

Не подолавши дії негативних факторів, Україна не зможе перейти на 

рейки стійкого розвитку. Сталий розвиток повинен реалізовуватись у рамках 

ефективного функціонування ринкової системи та державного регулювання 

економіки, координації дій у всіх сферах життя суспільства.  

При розробці Концепції сталого розвитку України були враховані такі 

моменти: активна структурна перебудова матеріального виробництва на основі 

побудови соціально орієнтованої ринкової економіки, узгодження 

загальнодержавних інтересів та економічних пріоритетів з регіональними і 

місцевими, екологізація виробництва, зменшення техногенного навантаження 

на довкілля, підвищення рівня збалансованості економіки за рахунок 

переорієнтації виробництва засобів виробництва на задоволення потреб 

населення, проведення екологічної експертизи та оцінювання впливу на 

навколишнє природне середовище всіх проектів господарської діяльності. 

Макроекономічні перетворення передбачають максимальне усунення 

бар'єрів суб'єктам господарювання з метою їх виходу на регіональні і 

міжрегіональні ринки, стимулювання випуску екологічно безпечної продукції, 

забезпечення сприятливого режиму для прискореного розвитку  МСП.  

У промисловості необхідно забезпечити формування ефективної 

міжгалузевої структури виробництва, підвищити соціально-екологічну 
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орієнтацію галузей, збільшити у структурі промислового виробництва частку 

переробної промисловості, напівфабрикатних виробництв.  

Передбачається здійснити перебудову техногенного середовища, технічне 

переозброєння виробництва на основі впровадження новітніх наукових 

досягнень, енерго- і ресурсозберігаючих технологій, безвідходних та екологічно 

орієнтованих технологічних процесів, застосування відновлюваних джерел 

енергії. Важливі завдання стоять перед аграрною сферою економіки, зокрема 

збільшення обсягу виробництва високоякісних продуктів харчування. 

Необхідно завершити соціально-економічні перетворення на селі, 

реформу земельних та майнових відносин власності. Вкрай доцільними є 

впровадження екологічно прогресивних і адаптованих до місцевих умов 

технологій, реалізація заходів щодо підвищення родючості ґрунтів, 

прискорений розвиток та модернізація переробної сфери, зменшення втрат. 

Заходи держави щодо забезпечення сталого розвитку знаходять прояви у 

розробці та впровадженні нормативно-законодавчих актів стосовно переходу на 

засади сталого розвитку, реалізації пріоритетних загальнонаціональних програм 

соціально-економічного і екологічного розвитку. Держава зобов'язана 

активізувати  соціальну політику, забезпечити соціальні гарантії населенню. 

Вона повинна визначитись щодо основних напрямів і параметрів розвитку 

економіки, шляхів здійснення екологічної програми та прискорення 

інвестиційної діяльності. 

Регіональний рівень реалізації принципів сталого розвитку передбачає 

розробку соціально-економічних та екологічних програм розвитку територій, 

формування місцевих бюджетів з урахуванням пріоритетності завдань сталого 

розвитку, реалізацію комплексу заходів збалансованого розвитку регіонів. На 

місцевому рівні доцільно забезпечити активну взаємодію органів місцевого 

самоврядування і громадськості з питань здійснення заходів щодо захисту 

довкілля від несприятливого впливу на екосистеми, оздоровлення середовища. 
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ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ WHITE-COLLAR CRIME В УКРАЇНІ 

 
White-Collar Crime, яка часто іменується «білокомірцевою 

злочинністю» або так званою  «злочинністю еліт», сьогодні є одним із 

найбільш шкідливих та загрозливих деструктивних  явищ у сучасному світі. 

White-collar crime в нашій країні розквітла в умовах своєрідного реверсного 

руху суспільства в напрямку декомунізації (без чіткої визначеності моделі 

нового суспільства), що супроводжувалось масштабним привласнення 

державної власності. Та східна мудрість каже «Коли караван повертається 

назад, попереду може опинитись кульгавий верблюд».  

Окрім негативного фактору експлуатації земель і інших природних 

ресурсів,  бідою української економіки є низький рівень само інвестицій та 

офшоризація здобутих надприбутків. Згідно даних міжнародної організації 


