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Abstract
The article analyzes the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of regulating the activities of
precinct police inspectors for the prevention and suppression of domestic violence. The analysis revealed
problematic issues related to countering domestic violence, due to the fact that the assistance provided by law
enforcement officers to victims of domestic violence is currently not effective enough. Organizational and legal
measures are proposed to solve the identified problems.
Keywords: domestic violence, district inspectors, victims of domestic violence, prevention and suppression
of domestic violence.
Work on the prevention of domestic violence is
currently a very complex and urgent problem. The importance of this problem is also due to the fact that most
of the violence in the family is considered by society as
a purely personal matter of family members, so many
facts remain ignored, while the prevention of violence
in the family and household sphere involves in-depth
study of the causes of family conflict by specially
trained persons; a combination of coercion with support
and assistance measures; participation of all interested
departments, institutions, public organizations, educational institutions and labor collectives.
At the same time, special importance is given to
the role of precinct police inspectors in detecting and
suppressing such illegal actions. Timely disclosure of
minor offenses, creating a climate of intolerance to violations of law, strict demand from those who commit
them, contributes to reducing the number of serious violent crimes, and it is natural that a timely response to
which can lead to the prevention of serious attacks on
the person.
When preventing domestic violence, the work of
precinct police inspectors is regulated by the Law of the
Republic of Kazakhstan dated April 23, 2014 "on internal Affairs bodies of the Republic of Kazakhstan", the
Law of the Republic of Kazakhstan "on the prevention
of domestic violence" dated December 4, 2009, " Regulations on the local police service of internal Affairs
bodies "(hereinafter - Position) approved by the decree
of the Government of the Republic of Kazakhstan from
December 30, 2016 No. 1142, "On additional measures
to strengthen social order and enhance the role of district police inspectors of the internal Affairs bodies" approved by decree of the Government of the Republic of

Kazakhstan dated 23 may 2001, No. 701, as well as the
order of the Minister of internal Affairs of Kazakhstan
from December 29, 2015, №1095 "Rules of the organization of activity of precinct police inspectors, responsible for organizing the work of local point of police,
police inspectors and their assistants" (hereinafter - the
Rules).
In his Message "Strategy "Kazakhstan-2050": a
new political course of the established state" on December 14, 2012, the President of the Republic of Kazakhstan N. A. Nazarbayev directly says: "I am concerned
about the situation with the growth of domestic violence against women and children in families. Disrespectful attitude towards a woman should not be. And I
will say right away that violence must be stopped
harshly. Domestic violence in the sphere of family and
domestic relations significantly damages the well-being of our society. It leads to the destruction of the family, has a negative impact on minors, which negatively
affects their positive development in the future. In addition, offenses in the sphere of family and household
relations go beyond the family and have a negative impact on relationships in other social spheres: neighborly, friendly, industrial, etc." [1].
In accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "on internal Affairs bodies of the Republic of
Kazakhstan", internal Affairs bodies are law enforcement bodies designed to protect the life, health, rights
and freedoms of citizens and individuals, the interests
of society and the state from unlawful attacks, protect
public order and ensure public safety, one of the tasks
of which is to prevent offenses. At the same time, the
internal Affairs bodies, within the limits of their tasks,
carry out a set of measures aimed at identifying and
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eliminating the causes and conditions that contribute to
the Commission of offenses [2].
Thus, the internal Affairs bodies are the leading
subject of prevention and prevention of offenses in the
sphere of family and household relations. They are the
first to go to the place of committing domestic offenses
and crimes, deliver, detain, make protective orders
against offenders, conduct proceedings on administrative offenses and criminal prosecution.
According to article 10 Of the law of the Republic
of Kazakhstan "on prevention of domestic violence",
internal Affairs bodies develop and implement together
with other state bodies program documents in the field
of prevention of domestic violence, participate in the
development of draft normative legal acts in the field of
prevention of domestic violence, implement measures
to prevent domestic violence, identify parents or persons who replace them, do not perform or improperly
perform the duties of raising children who commit illegal actions against them, keep preventive records and
carry out preventive control, consider statements and
reports about the facts of domestic violence or the threat
of their Commission with a visit to the place and take
measures to prevent them, send victims to organizations that provide assistance or health care, conduct a
preventive conversation, deliver the person who committed domestic violence to the internal Affairs bodies,
issue a protective order, apply to the Prosecutor for authorization to extend the protective order, make administrative detention, they apply to the court to establish
special requirements for the behavior of a person who
has committed domestic violence, carry out criminal
prosecution, proceedings on administrative offenses,
apply measures of criminal procedural compulsion, apply criminal and legal security measures to the victim,
provide special training courses on the prevention of
domestic violence for employees of internal Affairs
bodies, and carry out criminological forecasting in the
field of prevention of domestic violence [3].
From the above, it is obvious that the powers of
internal Affairs officers are broad enough for effective
activities in this area.
However, violent crime has a latent nature, which
makes it difficult to disclose these criminal acts and
prevent them. Therefore, the overwhelming majority of
victims turn to the local police inspector for help.
The problem of domestic violence against
women, children, and other family members is not
unique to Kazakhstan's society. This problem in family
and domestic relations is given much attention at the
level of international organizations, which is evidenced
by the adoption of Model legislation on domestic violence, which has the status of UN Recommendations.
One of the goals of this document is to increase the
capacity of law enforcement agencies to assist victims
of violence, ensure compliance with the law in cases of
domestic violence, and prevent further cases of violence (prevent further abuse). The Model legislation
also clearly defines the duties of a police officer, according to which police officers are required to respond
to every request for assistance and protection in cases
where domestic violence is suspected [4].
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To empower law enforcement in assisting victims
of violence in accordance with article 9-1 of the RK
Law "On internal Affairs bodies of the Republic of Kazakhstan" Kazakhstan has established the local police
service (the MPs).
At the same time, in the national Plan – 100 concrete steps to implement the five institutional reforms
of the Head of state Nursultan Nazarbayev from 2015,
one of the main reforms is also the creation of a local
police service that is accountable to local Executive
bodies and the local community, which are competent
to counter domestic crime and "zero" tolerance for minor offenses [5].
Thus, the IPU consists of units of precinct police
inspectors, juvenile Affairs, protection of women from
violence, etc.
One of the activities of the IPU is the prevention
of offenses, protection of public order, prevention and
suppression of criminal offenses.
Further, to determine the status and powers of the
IPU, Regulations on the local police service of internal
Affairs bodies were developed, which was approved by
the decree of the government of the Republic of Kazakhstan dated December 30, 2015 under No. 1142.
One of the important functions of the IPU for the
prevention and suppression of domestic violence is to
carry out comprehensive measures aimed at identifying, studying, and eliminating the causes and conditions that contribute to the Commission of offenses.
Also, the IPU in accordance with the Law "On internal Affairs bodies of the Republic of Kazakhstan" in
the limits of its competence, is obliged to protect the
life, health, rights and freedoms of the citizen and the
person against illegal encroachments, to provide assistance to individuals affected by illegal encroachments,
provides General and individual measures of crime prevention, establishes the causes and conditions conducive to the Commission of criminal offences, to take
steps aimed at their elimination [2].
December 29, 2015 by order of the Minister of internal Affairs approved the Rules of organization of activity of precinct police inspectors, responsible for organizing the work of local point of police, police inspectors and their assistants.
According to the Rules, the district inspector is the
main representative of the territorial body of internal
Affairs in the assigned administrative area, performing
within its competence, the duties assigned to it in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan. Assistant district inspector is a representative
of the territorial body of internal Affairs, performing
within the limits of its competence, the duties assigned
to it under the direct supervision of the district inspector, who is fully vested with the rights and duties of the
district inspector, with the exception of independent
procedural decisions on criminal offenses [6].
The local police inspector and the assistant carries
out crime prevention recurrent, domestic and alcohol
crime, identification of reasons and conditions contributing them; protect the rights, freedoms and legitimate
interests of man and citizen from unlawful encroachments; conduct individual prevention of offenses in re-
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lation to the persons consisting on the preventive account in law enforcement bodies; provides assistance to
individuals who have suffered from illegal attacks; detects, and prevents violations; collects and processes
personal data, etc.
It follows from the above that the main role in the
prevention and prevention of offenses in the field of
family and household relations falls on the district police inspectors, who, due to their functional responsibilities, deal with numerous issues related to law enforcement in the administrative district, including bringing
perpetrators to administrative responsibility.
An important role in profilactice domestic violence play units of the Ministry of internal Affairs of
Kazakhstan on the protection of women from violence.
Thus, in accordance with the Rules on the organization
of work of departments of internal Affairs of the Republic of Kazakhstan on protection of women from violence Subdivisions: protection of constitutional rights,
freedoms and legal interests of women from unlawful
encroachments; coordination of activity of divisions of
internal Affairs bodies in preventing and combating violence against women; the organization works to prevent domestic violence against women; participation in
the development and implementation jointly with the
subjects of prevention of offenses and non-governmental organizations program documents in the field of prevention of domestic violence and the elimination of all
forms of discrimination against women; provision of
legal assistance in preventing and combating violence
against women; improvement of forms and methods of
prevention of violence against women and elimination
of reasons and conditions contributing to the occurrence.
However, despite all the preventive measures carried out by the internal Affairs bodies and joint
measures with other law enforcement and state bodies,
the indicator for the Republic of crimes committed in
the sphere of family and domestic relations leaves
much to be desired.
For example, according to statistics From the
Committee for legal statistics and special accounting of
the Prosecutor General's office for 8 months of 2019, a
total of 26 women died in the family and household
sphere, and 58 women died in 12 months of 2018. This
picture is only for registered crimes [7].
As practice shows, out of 10 victims of domestic
violence, only one should apply to the internal Affairs
bodies. Thus, it is difficult to determine how many
women, children and the elderly silently tolerate violence in domestic relations.
To solve this problem, we consider it necessary to
conduct large-scale campaigns through the media, social networks and social advertising to inform the General population about state measures to protect women
and children from all types of violence. These measures
should be carried out in cooperation with law enforcement agencies, civil society and Executive authorities.
In the Concept of family and gender policy in the
Republic of Kazakhstan until 2030, it is noted that, despite the measures taken by the state to provide comprehensive support for the family, there are trends in
society that require urgent solutions. One of the trends
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is an increase in cases of domestic violence and abuse.
The concept States that, on average, every third woman
is subjected to beatings, sexual coercion or other forms
of ill-treatment throughout her life. Of particular concern is the increasing incidence of child rape. In some
schools and families (where children live with a stepfather/stepmother), there is a culture where children remain silent about issues of violence for fear of exposing
themselves to further violence or bullying.
In this case, despite the fact that the legislative
framework for the prevention and suppression of domestic violence is quite comprehensive, it can be stated
that the authorized bodies interested in the prevention
of domestic violence do not fully provide counteraction
to this violation.
For example, not every district police inspector, as
a representative of the territorial Department of internal
Affairs in the assigned administrative area, performs
their functional duties, makes a yard tour in order to
identify families that are at risk, where a family member may be a victim of domestic violence. Whereas, the
district inspector should know each resident, their
standard of living and their interests.
Since in accordance with section 15 of the Rules
for organizing the activities of precinct police inspectors responsible for organizing the work of a police station, precinct police inspectors and their assistants, the
precinct inspector keeps a passport to the administrative section, which reflects information describing the
socio-economic, demographic and other features of the
administrative section, the state of law and order [6].
In this case, we consider it necessary to monitor
the activities of district inspectors on the implementation of legislation in the field of prevention of domestic
violence. Therefore, mechanisms and tools for monitoring the implementation of legislation should be developed for this purpose.
An analysis of the situation in the field of prevention of domestic violence has shown that a special link
in the preventive activities of law enforcement agencies
is occupied by units of precinct police inspectors, since
they identify and take under control persons who have
committed domestic violence in the administrative areas they serve. They also carry out preventive work
with people who systematically violate the rules of living in everyday life, behave unworthily in public
places, abuse alcohol, etc.
In General, Kazakhstan has established a regulatory framework for the prevention and protection of
victims of domestic violence and a mechanism for interaction between state bodies and public associations
dealing with violence against women.
At the same time, practice shows significant difficulties in solving problems related to domestic violence, since the assistance provided by internal Affairs
officers to victims of domestic violence is not yet effective enough.
In view of the above, the following solutions to the
identified problems are proposed:
- it is necessary to conduct large-scale campaigns
through the media, social networks and social advertising to inform the General population about state
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measures to protect women and children from all types
of violence;
- activities should be carried out in cooperation
with law enforcement agencies, civil society and Executive authorities;
- monitoring the activities of district inspectors on
the implementation of legislation in the field of prevention of domestic violence;
- develop mechanisms and tools for monitoring the
implementation of legislation;
- develop guidelines or instructions for detecting
and preventing domestic violence;
-to provide practical and methodological assistance to district inspectors in improving their professional skills in the field of preventing violence in family
and domestic relations, to study the experience of district inspectors from foreign countries in the prevention
and elimination of domestic violence;
- to study foreign models for achieving family and
gender policy in order to effectively counteract domestic violence;
- organize regular refresher courses for law enforcement officers and social workers.
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Аннотация
В статье затронута актуальная тема, интерес к технологии виртуализации сегодня вовсе не случайность. Вычислительная мощь, которую выдают современные процессоры, растет ежегодно. Зачастую
необходимость такой производительности не оправдывается и компании продвигают улучшения лишь по
течению моды, которая устанавливает планку ежегодное обновление системы. Актуальность данной работы подкрепляется современными тенденциями развития рынка технологий и экологии. При существовании единой, но многозадачной машины, теряется необходимость затрачивания большего количества
электроэнергии для ее работы, а также места для ее содержания и вредных для окружающего мира веществ, которые останутся после срока ее утилизации.
Abstract
The article touches on a topical topic, the interest in virtualization technology today is not an accident. The
computing power that modern processors provide is growing every year. Often, the need for such performance is
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not justified and companies promote improvements only along the course of fashion, which sets the bar for annual
system updates. The relevance of this work is supported by current trends in the development of the market of
technologies and ecology. If there is a single, but multi-tasking machine, you lose the need to spend more electricity for its operation, as well as space for its content and harmful substances that will remain after the period of its
disposal.
Ключевые слова: виртуализация, цифровизация, безопасности информации, информационное право,
виртуальные машины.
Keywords: virtualization, digitalization, information security, information law, virtual machines.
По данным исследований компании аналитиков, виртуализация на современном этапе занимает
первое место среди ключевых трендов в области
информационных технологий. Существует два
типа виртуализации: виртуализация ресурсов и
виртуализация платформ. Второй вид активно развивается и прогрессируют. Также существуют и
виды виртуализации:
- полная, она же симуляция. В данном виде, машина полностью виртуализирует все аппаратное
обеспечение при сохранении гостевой оперативной
системы в неизменном виде. Основной проблемой
в данном подходе, является то, что данное обеспечение замедляет всю работу, делая ее очень неудобной.
- нативная, она же частичная. Здесь несколько
экземпляров гостевых систем могут запускаться
одновременно. Проблемой данного вида, является
зависимость виртуальных машин от схемы аппаратных платформ.
- паравиртуализация, при данном виде нет
необходимости в том, чтобы простимулировать аппаратное обеспечение, вместо этого используется
интерфейс. Однако такой подход ставится под сомнение, потому что все решения производителей
паравиртуализационных систем направлены на системы с частичной виртуализацией, например
Virtual liron [1, с. 112].
- виртуализация уровня оперативной системы
представляет собой виртуализацию физического
сервера на уровне операционной системы в целях
создания нескольких защищенных серверов на одном физическом. К примерам можно отнести
Solaris Containers и OpenVS .[2, с. 144].
- виртуализация уровня приложений - отличный от всех вышеперечисленных видов, поскольку
в данном случае приложение помещается в контейнер с необходимыми элементами для своей работы,
например softricity.
Перспективность виртуализации характеризуе6тся рядом ее достоинств, в число которых входят ее многочисленные возможности, например:
- создание требуемых конфигураций с необходимыми, заданными параметрами
- создание устройств, которые еще не существовали в вычислительной системе;
- проведение безопасных экспериментов;
- обеспечение высокой мобильности, независимо от платформ приложений;
- лучшая управляемость виртуальных машин
по сравнению с реальными.
Можно перечислить бесконечное множество
достоинств таких систем, однако наряду с ними, существуют и недостатки. Эти недостатки как раз и

сдерживают широкое распространение и признание
виртуализации. К таким недостаткам можно отнести:
- высокие требования к аппаратному обеспечению
- высокая стоимость корпоративных платформ
виртуализации
- низкое быстродействие виртуальных машин
по сравнению с реальными;
- большое появление угроз безопасности информации.
Многие компании относятся с недоверчивостью к виртуализации, одними из влияющих на это
факторов являются возможные риски и угрозы информации, которые очень мало исследовались, и
еще не разработаны меры борьбы и предотвращения их [3, с. 58]. Исследование рисков и угроз безопасности информации при использовании виртуализации является актуальной проблемой. Существует достаточное количество специфических
рисков виртуализации платформ, среди которых и
внутренние угрозы безопасности: возможность сетевых атак между виртуальными машинами (виртуальными серверами); нарушение основного принципа виртуализации - изоляции процессов (виртуальных машин) и так далее [4].
Существуют некоторые разработки для того,
чтобы минимизировать появление новых рисков,
так, например, хорошие процессоры содержат в
себе специальные программы, которые обеспечивают защиту от сетевых атак. Однако основной
проблемой остается то, что на сегодняшний день не
создано единой системы, которая даст гарантию исключения рисков и угроз виртуализации платформ.
При этом, сама виртуализация в последнее время
все активнее применяется для нарушения сохранности информации, например, в шпионских целях
[5, с. 162]. Потенциальные угрозы можно выявить
на ранних стадиях [6, с. 62], для этого уже созданы
специальные инструменты. Так, например:
- инструменты для разведки используются для
того, чтобы можно было собрать данные либо по
сети в целом, либо по отдельным ее устройствам.
- инструменты веб-приложений используются
для проверки уязвимости на сайтах.
- инструменты для атаки на пароли, созданы
для того, чтобы блокировать возможные угроз;
взлома или узнавания пароля;
- инструменты для захвата сетевых пакетов,
манипуляции с сетевыми пакетами;
- инструменты криминалистики в целях мониторинга и анализа компьютера, сетевого трафика и
приложений;
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Изучив основные плюсы и недостатки виртуализации, можно говорить о самом правовом регулировании виртуализации, его проблемах и их решении. Для того чтобы любая система функционировала должным
образом,
должно
быть
предусмотрено эффективное законодательное регулирование. Виртуализация и информационные технологии регулируются большим количеством законодательных актов, таких как Трудовой Кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон «Об
охране окружающей среды», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другими. Исследование позволило выявить
ряд проблем правового регулирования в части стимулирования развития информационных технологий, в который вошло то, что:
- большинство нормативных правовых актов
ориентировано не на развитие, а на применение информационных технологий и масштабное создание
новых государственных информационных систем;
- в нормативных правовых актах стратегического планирования не хватает взаимосвязи в части
определения понятий целей развития информационных технологий;
- практически отсутствует определение рисков
и правовых ограничений развития информационных технологий.
На основании этого, было предложено, следующее решение:
- определить стимулирование развития информационных технологий как требование государственного управления и регулирования в Федеральном законе «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» [6];
- закрепить предотвращение, выявление и
устранение барьеров, как цель государственного
управления в сфере информационных технологий.
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Аннотация
В статье анализируются нормы законодательства в сфере осуществления государственного контроля
за субъектами предпринимательской деятельности. Дается оценка внедрения в практику контролирующих
органов нововведений, позволяющих применять эффективный механизм надзора за деятельностью хозяйствующих субъектов.
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Abstract
The article analyzes the norms of legislation in the field of state control over business entities. An assessment
is given of the introduction of innovations into the practice of the regulatory authorities, which allows the use of
an effective mechanism for monitoring the activities of business entities.
Ключевые слова: контроль, государственный орган, предпринимательская деятельность, проверка,
индикаторы риска.
Keywords: control, state body, entrepreneurial activity, verification, risk indicators.
В механизме государственного регулирования
предпринимательской деятельности значительная
роль отведена контролю, который позволяет обеспечить публичные интересы государства, а также
защитить права субъектов предпринимательства
при осуществлении контрольных мероприятий. В
современных экономических условиях проблемы
оптимизации государственного контроля приобретают особую остроту. Экономическое благополучие государства во многом зависит от усилий частного бизнеса - источника пополнения бюджета.
Государственный контроль предпринимательской
деятельности выполняет важные функции, являясь
системой экономического, правого, социального, а
также политического обеспечения государством
наиболее благоприятной среды для устойчивого
развития предпринимательской деятельности.
Актуальность проблематики подтверждается
официальными статистическими данными. Так, в
марте 2019 г. служба специальной связи и информации ФСО России провела социологический
опрос с целью оценить влияние административной
среды на развитие бизнеса в Российской Федерации. Согласно результатам опроса, две трети респондентов (66,5 %) негативно оценивают ситуацию с защитой прав и законных интересов предпринимателей: 50,1 % опрошенных полагают, что эти
права защищены недостаточно, а 16,4 % - что абсолютно не защищены. Лишь каждый пятый предприниматель (18,9 %) уверен в надежной защите своих
прав и законных интересов. Практически половина
респондентов (49,1 %) считает, что за последний
год ситуация с защитой прав и законных интересов
предпринимателей ухудшилась, это произошло как
из-за действий чиновников (6,4 %) и постоянных
изменений правил (17,1 %), так и из-за растущих затрат при ведении бизнеса (25,6 %) [3].
Государственный контроль представляет собой деятельность уполномоченных органов государственной власти, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений субъектами
предпринимательской
деятельности
требований, установленных законодательством
Российской Федерации. Контроль осуществляется
посредством организации и проведения проверок и
иных мероприятий по профилактике нарушений, по
систематическому наблюдению за исполнением
обязательных требований, а также путем анализа и
прогнозирования состояния исполнения установленных правил при осуществлении предпринимательской деятельности.
В научной литературе в зависимости от стадии
контроля и цели проверки различают предварительный, текущий и последующий контроль. Принимая во внимание большой объем деятельности,

подлежащей контролю, выделяют общий и специальный контроль. К общему можно отнести судебный контроль и прокурорский надзор. Большинство же видов контрольной деятельности имеют
специальный характер (например, налоговый, валютный, страховой, финансовый и др.). Учитывая
тенденцию к усилению контроля за предпринимательской деятельностью, государство принимает
меры по защите прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности от злоупотреблений со стороны контролирующих органов.
Правовое регулирование организации и осуществления государственного и муниципального
контроля, защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
контрольных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Изменения, вступившие в
силу с 1 января 2017 года, ввели целый ряд нововведений. Так, помимо традиционных контрольных
проверок, контролирующим органам предоставлено полномочие по проведению профилактических мероприятий с целью устранения причин,
условий и факторов, способствующих нарушениям
обязательных требований. В числе таких мероприятий разработка и опубликование соответствующих руководств, рекомендаций, разъяснительная
работа, обобщение типичных нарушений, вынесение предостережений и др. Вместе с тем, в докладе
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей за 2019
г. отмечается, что только 29 % предпринимателей
посещали мероприятия по профилактике и предупреждению нарушений, проводимые контрольнонадзорными органами. При этом половина респондентов, участвовавших в этих мероприятиях, разочаровалась в них [3].
Нормативные положения предусматривают
превентивный контроль без взаимодействия с конкретными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями путем организации плановых (рейдовых) осмотров, обследований, наблюдений, анализа. С октября 2017 года вступили в
силу новые правила проведения плановых проверок бизнеса, ограничивающие административный
произвол. При проведении плановой проверки
должностные лица контролирующих органов в
ряде случаев обязаны использовать проверочные
листы, включающие список контрольных вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении предпри-

10
нимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки. Чек-листы используются
сотрудниками ряда контрольно-надзорных ведомств в рамках экологического, санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, земельного и противопожарного контроля. В перспективе использование чек-листов должно охватить 90% всех
плановых проверок, что, на наш взгляд, существенно повышает инструментарий защиты прав
предпринимателей.
Основанием для проведения незапланированной проверки служит заявление субъекта предпринимательской деятельности о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов
деятельности или на осуществление юридически
значимых действий. Вторым основанием является
мотивированное представление должностного лица
контролирующего органа, составленное по результатам мероприятия по контролю без взаимодействия с предпринимателями.
Еще одной новеллой является контрольная закупка, представляющая собой мероприятие, в ходе
которого контрольным органом осуществляются
действия по созданию ситуации для совершения
сделки в целях проверки соблюдения субъектами
предпринимательской деятельности обязательных
требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг потребителям. Основания данного мероприятия аналогичны предусмотренным
для проведения внеплановых выездных проверок.
Предварительного уведомления проверяемых лиц
не предусмотрено. Однако контрольная закупка согласуется с органами прокуратуры, в ходе закупки
должны присутствовать два свидетеля, могут применяться способы фиксации (видеозапись, фотосъемка и иные).
Позитивной тенденцией в административном
оздоровлении предпринимательского климата, на
наш взгляд, является внедрение риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Постановлением Правительства Российской Федерации утверждены
правила отнесения деятельности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к
определенной категории риска или определенному
классу (категории) опасности [2]. В отношении организации или индивидуального предпринимателя,
деятельность которых отнесена к категории низкого
риска, плановые проверки не проводятся (так называемые «надзорные каникулы»), что определяется
положениями Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ст. 26.1, 26.2) [1].
В законодательство введено понятие «индикаторы риска нарушения обязательных требований»,
которые разрабатываются и утверждаются федеральными органами исполнительной власти и подлежат размещению в интернете. Отклонение от параметров само по себе не является доказательством
нарушения обязательных требований, но свидетельствует о высокой вероятности такого нарушения. Индикаторы риска выявляются в ходе проведении контрольных мероприятий без взаимодействия с организациями и индивидуальными
предпринимателями.
В отношении вопроса обоснованности выявленных нарушений наблюдается положительная
динамика, о чем свидетельствуют результаты социологических опросов предпринимателей в 20172019 гг. Более 45 % предпринимателей, в работе которых были выявлены нарушения, согласились с
тем, что все или большая часть претензий обоснованы, в то время как в марте 2017 г. об этом заявляло менее трети опрошенных (30 %). Вместе с тем,
каждый пятый предприниматель (18,3 %) считает,
что у него нет никаких шансов выиграть судебное
разбирательство в случае, если его оппонентом будут государственные органы, а 28,5 % респондентов полагают, что эти шансы в основном низкие [3].
Оценка проведенных нововведений в целом
демонстрирует положительные тенденции в повышении эффективности контрольно-надзорной деятельности и необходимость дальнейшего совершенствования механизма защиты прав и законных
интересов предпринимателей.
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Аннотация
В статье рассматривается концепция криптовалютного ETF фонда. Кратко описано функционирование криптовалютной системы и деятельность ETF фондов. Делается вывод о том, что создание криптовалютного ETF фонда позволит инвестору осуществлять вложения в паи, стоимость которых коррелирует
со стоимостью криптовалюты, и, в то же время, на него будут распространяться гарантии государства,
предоставленные владельцам ценных бумаг.
Abstract
The article discusses the concept of a cryptocurrency ETF fund. The functioning of the cryptocurrency system
and the activities of ETF funds are briefly described. It is concluded that the creation of a cryptocurrency ETF
fund will allow an investor to invest in units whose value correlates with the value of the cryptocurrency, and at
the same time, state guarantees provided to holders of securities will apply to it.
Ключевые слова: ETF фонд, паевой инвестиционный фонд, криптовалюта, инвестиции, диверсификация.
Keywords: ETF fund, mutual investment fund, cryptocurrency, investments, diversification.
Последнее десятилетие ознаменовалось появлением и широким распространением нового вида
имущества – криптовалют. Многие экономисты,
справедливо, относят их к новому виду денег. Я не
буду подробно описывать все технические особенности обращения криптовалют и их квалификацию
в качестве экономической ценности, поскольку они
уже хорошо исследованы как в экономической, так
и юридической литературе. Я остановлюсь только
на основных моментах, чтобы читателю было понятно, как можно реализовать идею объединения
двух перспективных финансовых инструментов –
криптовалют и паев ETF фондов с целью преодоления противоречий государственных и частных интересов в криптовалютной сфере.
Криптовалютная система функционирует на
основе блокчейна – распределённой базы данных, в
которой учитываются права на криптовалюту.
Объём прав определяется посредством цифровых
единиц: биткойнов, литикойнов и др. Таким образом, цифровые единицы напоминают национальную и иностранную валюты (рубли, доллары
США). Для того чтобы стать пользователем криптовалютной системы, лицо должно либо скачать
весь блокчейн, что на сегодняшний день крайне затруднительно сделать, либо установить специальное приложение и уже с помощью него осуществлять операции с цифровыми единицами [1, с. 163].
После регистрации в системе, пользователь получает открытый ключ, он напоминает логин электронной почты и закрытый (приватный) ключ, который является своего рода подписью владельца
криптовалютного кошелька. Открытый ключ пользователь может опубликовать, чтобы его контрагенты знали на какой кошелёк ему перечислять
цифровые единицы. Приватный ключ публиковать

нельзя, в противном случае недоброжелатель может списать все цифровые единицы без согласия
пользователя.
Для совершения транзакции, то есть передачи
криптовалюты другому лицу, пользователь открывает приложение, куда вводит свой открытый ключ,
указывает количество перечисляемых цифровых
единиц и подписывает транзакцию своим приватным ключом. После этого она будет проверена майнерами, которые исследуют всю историю транзакций пользователя и, на основе полученных данных,
подтвердят или откажут в подтверждении транзакции. Отказ может быть следствием отсутствия цифровых единиц у пользователя. После подтверждения, вносится запись в блокчейн о списании цифровых единиц со счёта (кошелька) плательщика и
зачислении их на счёт получателя. Криптовалютная
система очень напоминает систему банковских счетов, поэтому, чтобы понять, как она функционирует, достаточно провести сравнительный анализ.
Криптовалюты благодаря своей мобильности,
глобальности и способности заменять традиционные платёжные системы приобрели популярность,
как у энтузиастов и спекулянтов, так и у представителей финансового сообщества. Поэтому они обладают ценностью и рассматриваются в науке как новый финансовый инструмент.
Но оптимизм частных лиц не разделяет государство. Пока криптовалютные системы были малоизвестны, государству не было до них никакого
дела, но после того, как они стали вытеснять национальную валюту, а также использоваться в целях
финансирования преступной деятельности и применяться в качестве средства уклонения от уплаты
налогов, государства сразу стали смотреть на них
подозрительно. Некоторые и вовсе запретили оборот криптовалют на своей территории [2].
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В финансовой сфере у государства присутствуют три интереса. Первый из них – это защита
финансового суверенитета. Деньги являются кровью экономики, тот, кто контролирует финансовые
потоки, контролирует и всю экономику, а вместе с
ней и политику. Этим можно объяснить существование валютного законодательства и запрет на выпуск и обращение денежных суррогатов.
Второй интерес – фискальный. Государству
для своего существования и надлежащего выполнения возложенных на него обществом функций,
необходимо собирать с населения денежные средства, для дальнейшего их использования по целевому назначению. Стремление государства узнать
сколько каждый экономический субъект получил
дохода и сколько у него имущества, вызваны,
прежде всего, необходимостью обеспечения принципа равного налогообложения. Если кто-то уклоняется от уплаты налогов, то его «доля» ложится на
других лиц. Таким образом, государство пресекает
попытки использования лазеек в налоговом законодательстве, с целью выравнивания бремени налогового обложения.
Третий интерес заключается в пресечении противоправных действий в финансовой сфере и защите прав инвесторов. Финансирование террористической и экстремисткой деятельности приводит
к усилению позиций радикальных группировок,
терактам и подрыву стабильности и правопорядка
на территории государства. Защита инвесторов вызвана необходимостью развития экономики и обеспечению возможности получения кредита.
Три вышеназванных интереса проявляются в
законодательстве. В России к таким законам можно
отнести Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» [3], Налоговый кодекс [4], а также Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» [5]. Существует большое количество и
других нормативных правовых актов, содержащих
положения о защите финансовых интересов государства.
Поскольку экономика постоянно развивается,
появляются новые финансовые инструменты, которые должны получить оценку законодателя на основе вышеназванных факторов.
В XX веке получили развитие два подхода к
управлению активами и определению стратегии инвестирования. Первый – фундаментальный анализ,
основные положения которого освещены в книге
Бенджамина Грэма «Разумный инвестор» [6]. Другой подход – технический анализ, который основывался на изучении статистики изменения цены акций и других инструментов. Классикой технического анализа можно считать книгу Эдвина
Лефёвра «Воспоминания биржевого спекулянта»
[7], а также произведение Джека Швагера «Технический анализ. Полный курс» [8]. Фундаментальный анализ применялся, в основном, руководителями крупных инвестиционных фирм, а технический анализ, из-за своего полумистического
характера – только небольшой группой трейдеров.
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Но фундаментальный анализ устарел ещё до
наступления нового тысячелетия, поскольку он
оперировал инструментами, рассчитанными для
промышленных предприятий, и с затруднением
применялся для оценки кредитных организаций.
Его методы с трудом можно использовать для
оценки нематериальных активов, таких как репутация организации (гудвилл), её положение на рынке
и т.д. Также фундаменталисты не застрахованы от
проявлений человеческого фактора, например, подделки отчётов компаний и банальных ошибок аналитиков [9, с. 221]. Стало понятно, что необходимо
найти новый способ осуществления доходных инвестиций при минимальном уровне риска.
Большинство инвестиций носит пассивный характер, это связано с функционированием таких
крупных финансовых организаций как банки и пенсионные фонды. Регуляторы предъявляют к их деятельности большое количество требований, направленных на уменьшение риска инвестирования
средств их клиентов. Основным правилом пассивного инвестирования является диверсификация активов. Чтобы снизить риск инвестирования, вложения нужно делать не в одни акции, а в несколько и
чем больше акций будет в портфеле, тем ниже риск.
Поскольку диверсификация требует вложения
денег в большое количество акций, цена за которые
может варьироваться от нескольких рублей, до нескольких тысяч и больше, инвестор, особенно представитель среднего класса, не может приобрести
большое количество акций, поскольку он не обладает достаточным количеством денег. Ограничение
возможностей диверсификации ведёт к повышению риска инвестиций, что отпугивает многих потенциальных инвесторов. Проблема включения
большого количества мелких инвесторов в финансовую систему была решена посредством создания
ETF фондов.
ETF фонд (Exchange Traded Fund) – это, дословно, торгуемый на бирже фонд. Однако стоит
уточнить, торгуются не фонд, а его паи (акции).
Взаимные и трастовые фонды появились ещё в
конце XIX века, однако после ряда связанных с
ними скандалов во время краха 1929 г., к их деятельность стали применяться строгие меры закона,
что сделало их недоступными для частных инвесторов [10, с. 84 – 88]. В 1990 г. в Канаде появился первый ETF фонд, он содержал акции, входившие в
Toronto Stock Exchange 35 Index – индекс Торонтской фондовой биржи. Несколько позже стали появляться фонды в США, их развитие связано с деятельностью компании The Vanguard Group.
ETF фонд – это не организация, а имущественный комплекс, состоящий из акций, облигаций, золота недвижимости и другого имущества, выбор
которого зависит от учредителей фонда. Вначале,
учредители делают имущественные взносы,
обычно в денежной форме, на которые управляющий фондом приобретает активы, допустим акции,
входящие в индекс Доу-Джонса. В обмен на имущественные взносы, учредители фонда получают
его паи, пропорционально сделанному вкладу. Дан-
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ные паи они могут продать на бирже, где эти ценные бумаги прошли листинг. Стоимость пая зависит от стоимости приходящегося на его долю имущества фонда. Например, если фонд разделён на 1
000 паев, а стоимость его имущества составляет 1
млн. руб., тогда стоимость одного пая будет равна
1 000 руб.
В отличие от паевых инвестиционных фондов
(ПИФов), паи ETF фонда более ликвидны, так как
они торгуются на организованных торгах. Также
цена пая ETF фонда определяется в течение всего
торгового дня и зависит от спроса и предложения
на них. Стоимость пая ПИФа определяется в конце
дня на основе стоимости чистых активов фонда. За
покупку и продажу пая ПИФа взимается достаточно большая комиссия, за приобретение и отчуждение пая ETF фонда комиссию взимают только
брокер и биржа, а также управляющий фондом, размер этих комиссий гораздо меньше [11]. Таким образом, ETF фонды, благодаря своим преимуществам стали чрезвычайно популярны.
Но вернёмся к проблеме криптовалют. Криптовалюты, как я уже отметил, стали привлекательным инструментом для различных групп экономических субъектов, однако права инвесторов в криптовалюту государством не защищены. Строгие
правила функционирования финансового рынка,
гарантирующие права инвесторов в ценные бумаги
и другие активы, на них не распространяются. Таким образом, возник вопрос: как можно легализовать оборот криптовалюты таким образом, чтобы
соблюсти интересы и общества и государства?
В США было объявлено о создании первого в
мире ETF фонда, активом которого будет биткойн
[12]. Представляется, что создать ETF фонд можно
и на другие криптовалюты, а также на несколько
криптовалют. Функционировать такой фонд будет,
как и традиционные: учредители делают взносы, на
которые приобретаются криптовалюты, потом паи
фонда поступают в свободное обращение на бирже.
Появление криптовалютного фонда поможет
преодолеть проблему неприязни государства к
криптовалютам, а также защитить интересы инвесторов. Приобретатель пая косвенно инвестирует
свои деньги в криптовалюту. Но он в то же время
приобретает ценные бумаги, оборот которых регулируется государством, следовательно, на него распространяются меры по защите инвесторов. Таким
образом, инвестиции в криптовалюты становятся
безопасными. Государству же легче контролировать деятельность управляющего фондом, чем бесчисленное множество мелких пользователей криптовалютной системы. Контроль над управляющим
фондом поможет государству более эффективно
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осуществлять меры, направленные на борьбу с преступлениями в финансовой сфере.
В итоге можно заключит, что концепция криптовалютного ETF фонда соответствует интересам,
как инвесторов, желающих осуществлять инвестиции в криптовалюту, так и государства, стремящегося уменьшить количество преступлений в финансовой сфере и обеспечить налоговые поступления в
бюджет. Поскольку деятельность ETF фондов уже
урегулирована законодателем, потребуется внести
лишь небольшие изменения в действующее законодательство с той целью, чтобы подстроить его под
деятельность криптовалютных ETF фондов.
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Анотація
Стаття присвячена визначенню критеріїв систематизації вказаних досліджень, визначенню на цій основі методологічно значимих властивостей економічних відносин як об’єкту адміністративно-правових
досліджень забезпечення економічних інтересів України, окресленню перспективних напрямів подальшого розвитку адміністративно-правових досліджень у цій сфері. В результаті дослідження обґрунтовано,
що адміністративно-правові дослідження у сфері забезпечення економічних інтересів України можуть
бути систематизовані за критерієм його сфери: адміністративно-правове забезпечення протидії тіньовій
економіці; сфера дозвільної діяльності, що розглядається передусім, як засіб правового регулювання, що
передбачає погодження інтересів держави та інтересів приватних осіб щодо здійснення дій, що становлять
суспільну небезпеку; адміністративно-правове забезпечення митної діяльності.
Abstract
The article is devoted to defining the criteria for the systematization of these studies, to determine on this
basis methodologically significant properties of economic relations as an object of administrative and legal studies
to ensure the economic interests of Ukraine, to outline perspective directions for further development of administrative and legal studies in this field. As a result of the research it is substantiated that administrative and legal
researches in the sphere of ensuring the economic interests of Ukraine can be systematized according to the criterion of its sphere: administrative and legal support of counteraction to the shadow economy; the sphere of permitting activity, which is considered primarily as a means of legal regulation, providing for the reconciliation of the
interests of the state and the interests of individuals with regard to actions that pose a public danger; administrative
and legal support of customs activity.
Ключові слова: адміністративно-правові засоби, економічні інтереси, методологія, охоронюваний
законом інтерес, систематизація.
Keywords: administrative and legal means, economic interests, methodology, interest protected by law, systematization.
Актуальність теми. Оновлення сучасної парадигми праворозуміння, набуття антропоцентричними категоріями вихідного значення зумовлює відповідні зміни й у методології правового пізнання,
в тому числі – й у сфері адміністративного права.
Зокрема, сучасна парадигма у методології правового пізнання зумовлює тісну взаємодію та взаємовплив суб’єкта та об’єкта пізнання. На противагу
класичній парадигмі, що передбачала виокремлення об’єктивної правової реальності, незалежної
від суб’єкта пізнання [1, с. 461]. Як слушно вказує
О.П. Рябченко, державне управління економікою
має враховувати конкурентний характер взаємодії
суб’єктів господарювання, а отже – бути достатньо
гнучким. При цьому вчена вказує на ринкову орієнтацію економіки, її соціальну спрямованість [2, с.
3]. Ці положення зберігають актуальність і сьогодні. Такий підхід можна вважати притаманним для
переважної більшості досліджень у сфері публічноправових відносин, в тому числі – відносин, що виникають у сфері правосуддя [3, с. 91-92].

Сучасні дослідження, що торкаються адміністративно-правового забезпечення вказаних інтересів, виконані переважно, на засадах класичної парадигми правового розуміння, що передбачає побудову єдиної правової моделі (концепту)
врегулювання певних суспільних відносин [4, с.
171-172, 173; 5, с. 157; 6, с. 16-17; 7, с. 17]. Попри
відомі переваги такого підходу, необхідно вказати
на певну нестачу саме гнучкості його результатів,
оскільки єдина модель як правило не здатна повною
мірою охопити та забезпечити належне існування
та розвиток швидкоплинних економічних відносин.
Втім, цінність зазначених досліджень у тому, що
вони торкають найбільш актуальні сфери змін адміністративно-правового забезпечення економічних
інтересів України, а тому їх систематизація може
бути підґрунтям для виявлення властивостей розглядуваної категорії, що мають методологічне значення для визначення подальших напрямів вдосконалення вказаного адміністративно-правового забезпечення.
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Огляд останніх досліджень і публікацій.
Проблематика адміністративно-правового забезпечення економічних інтересів України не отримала
централізованого висвітлення на сторінках наукових публікацій, як і систематизація наукових досліджень у цій сфері. Вказана сфера представлена роботами, присвяченими окремим питанням адміністративно-правового забезпечення цих інтересів:
І.С. Орехова (Державний контроль у сфері господарської діяльності: адміністративно-правові засади, 2009 р.) [5], Р.С. Веприцький (Протидія корупції на регіональному рівні, 2015 р.) [8], А.В. Денисова (Теоретико-правові та організаційні основи
адміністративного нагляду органів виконавчої
влади в Україні, 2019 р.) [9], О.В. Тильчик (Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації
економіки: теорія і практика, 2019 р.) [10] та деякі
інші. Крім того, необхідно відмітити окремі роботи,
спрямовані щодо загальних питань державного управління, в тому числі і у досліджуваній сфері (О.Ф.
Андрійко, 2014 р.) [11].
Метою статті є визначення критеріїв систематизації вказаних досліджень, визначення на цій основі методологічно значимих властивостей економічних відносин як об’єкту адміністративно-правових досліджень забезпечення економічних
інтересів України, окреслення перспективних напрямів подальшого розвитку адміністративно-правових досліджень у цій сфері.
Основний матеріал. Поняття економічних інтересів України як об’єкту адміністративно-правового забезпечення не знайшло широкої уваги у роботах науковців. Національний економічний інтерес як загальна категорія знайшла відображення у
статті С. Мельника, І. Горбана та М. Цупа, які розглядають такі інтереси з двох позицій: 1) як прагнення держави до забезпечення своїх економічних
потреб; 2) як співвідношення між задоволенням
цих потреб та витраченими на це ресурсами. Національні економічні інтереси розглядаються як складова системи основних чинників рушійних сил економічної безпеки, іншими складовими якої визначено національні цінності і національні цілі. При
цьому дослідниками виділяється як об’єктивна, так
і суб’єктивна складові національного економічного
інтересу. Об’єктивна складова виражається у
об’єктивному існуванні відповідної потреби держави. Суб’єктивна складова виражається у прагнення до задоволенні цієї потреби [12, с. 64]. Конституційний Суд України у своєму рішенні від
08.04.1999 р. № 3-рп/99 вказав на визначальні
ознаки інтересів держави, за якими їх можна відрізнити від приватного інтересу: вони засновані на
необхідності реалізації дій, програм загальнодержавного значення. Такі дії, програми можуть бути
спрямовані на: забезпечення безпеки України, захист суверенітету та територіальної цілісності, охорону земель, захист права власності тощо [13]. Таким чином, Конституційним Судом України вказано на формальні ознаки відповідних інтересів.
Такими ознаками є відповідні цінності, цілі, закріплені у програмах загальнодержавного значення або
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інших правових актах, на підставі яких здійснюються дій загальнодержавного значення.
Економічний інтерес держави може розглядатись як видове поняття щодо категорії «інтерес».
Конституційний Суд України у своєму рішенні від
01.12.2004 р. № 18-рп/2004 вказав на такі визначальні властивості охоронюваного законом інтересу:
1) прагнення; 2) на яке поширюється простий легітимний дозвіл [14]. Розгляд держави як субєкта такого прагнення обумовлює можливість використання поняття охоронюваного законом інтересу і
стосовно економічних інтересів держави.
У сучасній доктрині адміністративного права
відсутнє усталене поняття адміністративно-правового забезпечення. Зокрема, О. Тильчик, у контексті дослідження адміністративно-правового забезпечення протидії тінізації економіки, не наводить єдиного поняття такого забезпечення та його
ознак. Втім, з положень, що наводяться нею, можна
вказати, що таке забезпечення фактично ототожнюється із відповідними засобами, зокрема організаційними. Зокрема, з її здобутків можна виокремити
наступні засоби: організація системи (як зав’язків)
суб’єктів такого забезпечення, діяльність конкретних суб’єктів забезпечення, в тому числі – засобів
такої діяльності. При цьому сутність тінізації економіки у адміністративно-правовому вимірі розглядається як вихідне поняття щодо побудови системи
засобів адміністративно-правового забезпечення
протидії такій тінізації [10, с. 19]. Ю.П. Лісовська
досліджує питання адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки в Україні. Вчена
наводить визначення такого забезпечення з позиції
комплексу заходів, дій, причому не тільки юридичного, але й технологічного, економічного та іншого
характеру [15, с. 11]. А.В. Матвійчук досліджує механізм адміністративно-правового забезпечення
державної регуляторної політики. З положень, що
наводяться дослідником, можна виокремити такі
складові зазначеного забезпечення: власне нормативна модель системи забезпечення, організаційні
засоби її реалізації. При цьому вчений також приділяє значну увагу визначенню поняття регуляторної
політики як об’єкту адміністративно-правового забезпечення, виділяючи його у широкому та вузькому сенсах [16, с. 26-28]. З наведених позицій можна зробити висновок методологічного характеру,
що об’єкт адміністративно-правового забезпечення
та його властивості мають вихідний характер для
визначення системи та кола адміністративно-правових засобів його забезпечення.
Аналізуючи зміст визначень об’єктів адміністративно-правового забезпечення, що надаються
вказаними дослідниками, необхідно зауважити про
їх змістовно звужений характер порівняно із їх вихідним, галузевим розумінням. Це є природним,
оскільки завдання правового регулювання охоплюють собою тільки окремі аспекти відповідних явищ.
Так, О.В. Тильчик виділяє наступні ознаки тіньової
економіки: діяльність економічного характеру; відсутність включення матеріального результату такої
діяльності до ВВП; певна межа обсягу такої діяльності, за якою вона становить загрозу економічній
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безпеці [10, с. 20]. Зокрема, вчені-економісти виділяють й такі ознаки тіньової економіки: сфери її поширення, суб’єкти здійснення, неофіційний характер не тільки отримуваного доходу, а й самої діяльності тощо [17]. Така відмінність у результатах
досліджень зумовлена, у першу чергу, їх завданнями, що є різними у дослідженнях економічного та
правового спрямування.
Юридичні наукові дослідження є одним з явищ
правової реальності. Тому напрями таких досліджень не можуть виходити за межі власне призначення права як самостійної соціальної системи.
Таке призначення у вузькому сенсі виражається у
понятті «правове регулювання», що передбачає наступні специфічні його завдання, порівняно із родовим поняттям соціального регулювання: 1) упорядкування; 2) закріплення; 3) охорона; 4) захист; 5)
розвиток [18, с. 248; 19, с. 134]. Окреслюючи методологічно значимі властивості категорії «економічні інтереси України», необхідно враховувати призначення правового регулювання, оскільки далеко
не всі суспільні відносини врегульовуються правом
[19, с. 135]. Зокрема, О.П. Рябченко, у контексті дослідження державного управління економікою, акцентує увагу на наступних відносинах у економічній сфері як таких, що потребують найбільш термінового врегулювання: податкові та митні
відносини, зовнішньоекономічні зв’язки, монополії, спеціальні (вільні) економічні зони, банківська
діяльність, фінансова основа діяльності органів місцевого самоврядування та деякі інші [2, с. 222,
238-239, 240-241, 254-255, 266, 267].
В юридичній літературі виділяють напрямки
публічного адміністрування у сфері економіки, що
відображають властивості відповідних економічних відносин як об’єкту правового регулювання:
стратегічне значення; відносини недержавної власності; зовнішньоекономічна діяльність. Крім того,
вказується на постійну актуальність проблеми обрання належних засобів правового регулювання
економічних відносин [20, с. 340-343].
Проведене дослідження надає можливість попередньо визначити наступні властивості економічних відносин як об’єкту правового регулювання:
1) відносини мають носити базовий характер для інших економічних відносин; 2) необхідність врахування окремих видів економічних відносин у правовому регулюванні зумовлюється й пріоритетами
правового регулювання (наприклад, відносини приватної власності та пріоритет приватних інтересів у
правовому регулюванні). Положення щодо адміністративно-правового забезпечення мають будуватись виходячи зі змісту засобів адміністративного
права. Тому важливого значення набуває вибір
форм та методів такого забезпечення у конкретному випадку.
Подібні методологічні властивості можна
стверджувати й стосовно економічних інтересів
держави як предмету дослідження. Такий висновок
слідує з наявних сьогодні наукових адміністративно-правових досліджень.
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Істотну роль в економічних процесах відіграє
тіньова економіка. Сьогодні обсяг тіньової економіки у загальноекономічних показниках складає від
10-15 % до 50 % і більше. Відносини тіньової економіки з точки зору методів правового регулювання поділяють на дві основні групи: пов’язані із
криміналом та не пов’язані. Щодо других застосовуються методи їх врегулювання, не спрямовані на
знищення бізнесу [17]. Проблематика адміністративно-правового забезпечення протидії тіньовій економіці отримала широку увагу науковців у сфері
адміністративного права, державного управління, а
також деяких суміжних сферах правового пізнання,
таких як кримінологія. Зокрема, у контексті адміністративно-правових досліджень необхідно вказати
на роботу О.В. Тильчик [10].
До цієї ж групи можна віднести дослідження,
що безпосередньо не торкають проблематику протидії тіньовій економіці, але мають своїм предметом окремі суспільні інститути, діяльність яких
сприяє її зменшенню. До цієї групи можна віднести
не тільки вже наведені раніше роботи І.С. Орехової
та Ю.Я. Грошовика, але й А.В. Денисової (Теоретико-правові та організаційні основи адміністративного нагляду органів виконавчої влади в Україні,
2019 р.) [9], О.П. Пащенко (Правове регулювання
процесу фінансового контролю (за законодавством
України), 2005 р.) [4], О.М. Половка (Правове регулювання банківських валютних операцій в Україні,
2004 р.) [21]. Необхідно відмітити, крім того, на роботи Г.М. Остапович, А.О. Клименка, О.В. Київець,
Є.В. Павліченка, В.С. Коваленка. Узагальнюючи
підходи зазначених та інших дослідників, необхідно вказати на превалююче застосування методу
державного контролю при врегулюванні відносин у
сфері тіньової економіки. Частина досліджень присвячується адміністративно-правовому статусу окремих суб’єктів протидії тіньової економіки: банки
(С.М. Половко, А.О. Клименко), суб’єкти здійснення державного контролю (І.С. Орехова, Г.М.
Остапович), процесуальна компетенція органів
прокуратури (В.В. Карпунцов) тощо. Необхідно
вказати, що переважна більшість робіт, присвячених вказаній тематиці відноситься до періоду 20042011 року, коли відбувалось зміцнення ринкових
засад економіки України.
Окрему підгрупу становлять юридичні дослідження кримінологічного спрямування. У цьому
аспекті необхідно відмітити роботи Ю.А. Комісарчук (Детінізація економічних відносин в Україні:
(кримінально-правове та кримінологічне забезпечення, 2006 р.) [6, с. 16-17], О.Г. Кальман (Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми попередження, 2004 р.) [22], Л.О.
Ужва (Кримінально-правова охорона економічної
системи України і деяких країн зарубіжжя (порівняльне дослідження), 2004 р.) [23]. Необхідно відмітити також роботи І.В. Маслія, М.Б. Бучка, В.П.
Корж, А.М. Бойка та деяких інших дослідників.
Отже, в аспекті адміністративно-правового та кримінологічного забезпечення протидії тіньовій економіці необхідно вказати на базовий характер еко-

The scientific heritage No 45 (2020)
номічних відносин у таких сферах, як банківська діяльність, зовнішньоекономічні відносини. Застосування дослідниками правового інструментарію зумовлює приділення уваги адміністративно-правовому статусу суб’єктів протидії тіньовій економіці.
Кримінологічні дослідження спрямовані на побудову теоретичних засад протидії тим аспектам тіньової економіки, що становить кримінальну діяльність.
Іншу групу наукових досліджень становлять
роботи з питань дозвільної діяльності у сфері господарювання. Зокрема, необхідно вказати на роботи І.С. Орехової (Державний контроль у сфері господарської діяльності: адміністративно-правові
засади, 2009 р.), О.В. Джафарової (Дозвільна діяльність органів публічної адміністрації в Україні: адміністративно-правові засади, 2015 р.) [24], О.П.
Рябченко (модель дозвільної діяльності у сфері підприємництва) [25], Я.Г. Воронін (Дозвільна діяльність у нафтогазовому комплексі України: адміністративно-правовий аспект, 2016) [26]. О.В. Джафарова, визначаючи характерні риси відносин у сфері
дозвільної діяльності, слушно відмічає зокрема,
такі як: сферою їх виникнення є дії, що становлять
особливу суспільну, державну небезпеку чи небезпеку для конкретної особи; у результаті їх здійснення відбувається погодження інтересів учасників
таких відносин, що дозволяє забезпечувати реалізацію прав невизначеного кола осіб [24, с. 616-617].
Отже, дозвільна діяльність розглядається передусім, як засіб правового регулювання, що передбачає
погодження інтересів держави та інтересів приватних осіб щодо здійснення дій, що становлять суспільну небезпеку.
Іншу групу складають наукові дослідження у
сфері адміністративно-правового забезпечення митної діяльності. У цій сфері необхідно відмітити дослідження, що як безпосередньо торкаються проблематики визначення сфер економічних відносин,
із якими взаємодіє митна діяльність, так і питання
методів адміністративно-правового регулювання.
Зокрема, у першому контексті слід відмітити роботи таких дослідників, як: Л.М. Дорофеєва (Адміністративно-правове регулювання організації та діяльності митних органів в контексті євроінтеграційного вибору України, 2019 р.) [27], І.В. Яромій
(Адміністративно-правовий механізм запобігання
та протидії порушенням митних правил в Україні,
2018) [28], П.М. Шеремета (Правове регулювання
митної діяльності в Україні, 1999) [29]. Необхідно
відмітити, крім того, роботи таких дослідників, як:
А.М. Гуд, Д.В. Приймаченко, В.В. Ченцов, А.В.
Мазур, В.В. Прокопенко та інші. Прикладом досліджень другої підгрупи можна навести роботу А.І.
Педешка (Адміністративна відповідальність за порушення митних правил, 2000 р.) [30].
Останнім напрямом адміністративно-правових
досліджень, що мають безпосереднє відношення до
забезпечення економічних інтересів України, є дослідження, присвячені адміністративно-правовим
засобам протидії корупції. Запобігання та протидія
корупції сьогодні є фактично окремим напрямом
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політики держави у сфері забезпечення правопорядку, в тому числі і стосовно реалізації економічних
інтересів держави, що виявилось у зокрема, прийнятті Закону України «Про запобігання корупції»
від 14.10.2014 р. № 1700-VII [31]. Дослідження,
присвячені адміністративно-правовим засадам запобігання та протидії корупції можуть бути виділені в окрему групу не тільки за специфічним предметом дослідження, що має надзвичайне значення
для забезпечення економічних інтересів України з
позицій протидії тіньовій економіці. Активна наукова увага до цієї тематики зумовила становлення у
цій сфері відносно сталої системи засад відповідної
діяльності, що й отримали закріплення у ст. 1 зазначеного вище Закону. У контексті цілей цього дослідження необхідно вказати на наукові напрацювання таких вчених, як: І.С. Бондар, В.А. Бабич, А.І.
Берлач, О.С. Вавренюк, К.О. Вербицький, В.А. Завгородній, Р.А. Калюжний, Ю.В. Коваленко, О.Ю.
Ленкевич та інші. Окремо необхідно виділити роботи, присвячені загальним засадам адміністративної діяльності щодо запобігання та протидії корупції: В.О. Бєлік (Поняття та структура механізму адміністративно-правової
протидії
корупції
прокуратурою України, 2013 р.) [32]; І.В. Валюшко
(Соціальні чинники протидії корупції в Україні,
2013 р.) [33]; В.Д. Гвоздецький (Організаційно-правові засади запобігання і протидії корупції в Україні, 2011 р.) [34]; О.О. Гейц (Публічно-правовий механізм протидії корупції в Україні, 2019 р.) [35],
Д.В. Гудков (Адміністративно-правові засоби запобігання і протидії корупції, 2018 р.) [36]; Т.В. Хабарова (Адміністративно-процесуальні засади запобігання корупції в Україні, 2017 р.) [37]. Виходячи з
наведеного, можна вказати, що корупційні відносини як один з видів відносин тіньової економіки,
отримали самостійну увагу у наукових адміністративно-правових дослідженнях.
Таким чином, сьогодні сформувались певні
групи адміністративно-правових досліджень, що
достатньо чітко вказують напрями подальшого розвитку адміністративно-правового забезпечення
економічних інтересів України. Водночас, такі напрями формувались хаотично, під впливом випадкових пріоритетів, що виникали на різних етапах
розвитку національної економіки та національного
адміністративного права. Окреслений на початку
цієї статті підхід дозволяє виділити додаткові властивості економічних відносин, що є актуальними як
предмет адміністративно-правових наукових досліджень у контексті забезпечення економічних інтересів України: високий рівень небезпеки для держави та суспільства, що зумовлює необхідність
державного контролю зазначених відносин. Окремим напрямом адміністративно-правових досліджень щодо забезпечення економічних інтересів
України є пошук його оптимальних адміністративно-правових засобів: дозвільна діяльність, притягнення до адміністративної відповідальності, вдосконалення адміністративних процесуальних засобів тощо.
Проведене дослідження надає можливість зробити наступні висновки.
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Адміністративно-правові дослідження у сфері
забезпечення економічних інтересів України можуть бути систематизовані за критерієм його
сфери: адміністративно-правове забезпечення протидії тіньовій економіці; сфера дозвільної діяльності, що розглядається передусім, як засіб правового
регулювання, що передбачає погодження інтересів
держави та інтересів приватних осіб щодо здійснення дій, що становлять суспільну небезпеку; адміністративно-правове забезпечення митної діяльності. Такі дослідження носять елементи міждисциплінарності, оскільки враховують особливості
економічних відносин відповідно до свого предмету.
Окремою групою необхідно визначити адміністративно-правові дослідження, присвячені безпосередньо адміністративно-правовим методам та засобам забезпечення вказаних інтересів, які не носять міждисциплінарного характеру.
Проведене дослідження надає можливість визначити наступні методологічно значимі властивості економічних відносин, що складають сферу економічних інтересів України як об’єкт адміністративно-правового дослідження: високий рівень
небезпеки їх реалізації для інших відносин та економічної системи в цілому. При цьому така небезпека може виявлятись як у істотній вартості об’єкта
таких відносин, так і у їх управлінському характері
(наприклад, організаційні економічні відносини
або відносини, пов’язані із виводом економічних
ресурсів за кордон, зокрема зовнішньоекономічні
відносини). Це зумовлює необхідність застосування адміністративно-правових засобів регулювання до них. По-друге, такі відносини знаходяться
у пріоритетних сферах правового регулювання (наприклад, забезпечення приватних інтересів).
Перспективними напрямами подальшого вдосконалення методології адміністративно-правових
досліджень у сфері забезпечення економічних інтересів України є: поширення сучасного парадигмального підходу у адміністративно-правових дослідженнях, що стосуються сфери економіки, в тому
числі – й адміністративно-правового забезпечення
економічних інтересів України; розширення співпраці із фахівцями у галузі економіки, що дозволить врахувати у належній мірі особливості тієї чи
іншої сфери економічних відносин.
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Аннотация
В статье исследованы особенности классификации участников конституционного судопроизводства
в Украине. По результатам исследования автором установлено, что классификация участников конституционного производства имеет не только научное, но и практически-прикладное значение. Она определяет
место Конституционного Суда Украины в системе государственного аппарата Украины в целом, а также
детерминирует значимость его процессуальных решений в конституционном производстве в частности.
Вместе с тем, классификация участников конституционного производства по их правовому статусу и способами реализации их прав и обязанностей дает возможность определить, с одной стороны, степень их
ответственности, а с другой – способствовать повышению эффективности самого конституционного производства.
Abstract
The article explores the features of the classification of participants in constitutional proceedings in Ukraine.
According to the results of the study, the author found that the classification of participants in constitutional proceedings is not only scientific, but also practically applied. It determines the place of the Constitutional Court of
Ukraine in the system of the state apparatus of Ukraine as a whole, and also determines the significance of its
procedural decisions in constitutional proceedings in particular. At the same time, the classification of participants
in constitutional proceedings according to their legal status and ways of exercising their rights and obligations
makes it possible to determine, on the one hand, the degree of their responsibility, and on the other, to help increase
the efficiency of constitutional proceedings themselves.
Ключевые слова: конституционный суд, конституционный процесс, конституционное производство,
участники конституционного производства, классификация участников производства.
Keywords: constitutional court, constitutional process, constitutional proceedings, participants in constitutional proceedings, classification of participants in proceedings.
Постановка проблемы. Проблематика классификации участников конституционного производства обусловлена изменениями в законодательство Украины в части функций Конституционного
Суда Украины, новых форм обращения к нему, а
также динамикой правового статуса участников
конституционного производства.
Все вышесказанное требует обоснования нового подхода к проблеме классификации субъектов
конституционного производства, особенно, в связи
с расширением их состава за счет физических лиц и
юридических лиц частного права, получили право
на подачу конституционной жалобы.
Актуальность темы исследования подтверждается наличием реформ в сфере конституционного производства, которые в очередной раз на законодательном уровне были инициированы в Украине в 2017 году и на организационном уровне
продолжаются по настоящее время.

Состояние исследования. Проблемы деятельности Конституционного Суда Украины исследовали ряд ученых. В частности, вопросы правового
статуса личности в целом и их правового положения в конституционном производстве в частности в
той или иной степени исследовали Н. Витрук,
В. Кампо, В. Котюк, Е. Лукашева, А. Марцеляк,
Н. Матузов, Н. Онищенко, В. Патюлин, М. Строгович и другие ученые.
Однако открытым остается вопрос классификации субъектов и их статуса с учетом конституционных и законодательных изменений, касающихся
конституционного производства в Украине, начиная с 2017 года.
Цель и задачи статьи. Целью указанной статьи является обоснование на законодательных основах обновленной классификации участников
конституционного производства. К основным задачам относятся: анализ законодательных изменений
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в части статуса участников конституционного процесса, разработка на этой основе авторской классификации участников конституционного производства, обобщение основных результатов исследования в выводах.
Изложение основного материала. Согласно
ч. 1 ст. 70 Закона Украины «О Конституционном
Суде Украины», участниками конституционного
производства является субъект права на конституционное представление, конституционное обращение, конституционную жалобу (уполномоченное
лицо, действующее от его имени) и орган или должностное лицо, которые приняли акт, является предметом рассмотрения в суде, а также привлечены судом к участию в рассмотрении дела органы и должностные лица, свидетели, эксперты, специалисты,
переводчики и другие лица, участие которых необходимо для обеспечения объективного и полного
рассмотрения дела [1].
Учитывая указанное положение, можно выделить следующие виды участников конституционного производства:
1. Конституционный Суд Украины и его структурные элементы как главный субъект данного производства;
2. Субъекты-инициаторы конституционного
производства, к которым относятся: а) субъект
права на конституционное представление; б) субъект права на конституционное обращение; в) субъект права на конституционную жалобу; г) уполномоченные лица;
3. Субъекты обжалования – орган или должностное лицо, которые приняли акт, является предметом рассмотрения в суде;
4. Привлеченные субъекты (участники) конституционного производства – органы и должностные лица, свидетели, эксперты, специалисты, переводчики и другие лица, участие которых необходимо для обеспечения объективного и полного
рассмотрения дела.
Если говорить о Конституционном Суде Украины как о главном участнике конституционного
производства, то такой его правовой статус определяют полномочия, предусмотренные в ч. 1 ст. 7 Закона «О Конституционном Суде Украины», в частности:
1) решение вопросов о соответствии Конституции Украины (конституционности) законов Украины и других правовых актов Верховной Рады
Украины, актов Президента Украины, актов Кабинета Министров Украины, правовых актов Верховной Рады Автономной Республики Крым;
2) официальное толкование Конституции
Украины;
3) предоставление по обращению Президента
Украины или не менее сорока пяти народных депутатов Украины, или Кабинета Министров Украины
заключений, касающихся соответствия Конституции Украины действующих международных договоров Украины или тех международных договоров,
которые вносятся в Верховную Раду Украины для
дачи согласия на их обязательность;
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4) предоставление по обращению Президента
Украины или не менее сорока пяти народных депутатов Украины заключений о соответствии Конституции Украины (конституционности) вопросов,
предлагаемых для вынесения на всеукраинский референдум по народной инициативе;
5) предоставление по обращению Верховной
Рады Украины заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об устранении Президента Украины с поста в порядке импичмента в пределах, определенных статьями 111 и 151 Конституции Украины;
6) предоставление по обращению Верховной
Рады Украины заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию
Украины требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины;
7) предоставление по обращению Верховной
Рады Украины вывода о нарушении Верховной Радой Автономной Республики Крым Конституции
Украины или законов Украины;
8) решение вопросов о соответствии Конституции Украины и законам Украины нормативно-правовых актов Верховной Рады Автономной Республики Крым по обращению Президента Украины согласно части второй статьи 137 Конституции
Украины;
9) решение вопросов о соответствии Конституции Украины (конституционности) законов Украины (их отдельных положений) по конституционной жалобе лица, считающего, что примененный в
конечном судебном решении в ее деле закон Украины противоречит Конституции Украины [1].
Далее целесообразно перейти к характеристике субъекты-инициаторов конституционного
производства (субъектов права на конституционное представление, субъектов права на конституционное обращение, субъектов права на конституционную жалобу, уполномоченных лиц, действующих от имени субъекта права на конституционное
представление, конституционное обращение или
конституционную жалобу). При этом, субъектов
права на конституционное представление, по ч. 1
ст. 52 указанного Закона, являются: 1) Президент
Украины; 2) не менее сорока пяти народных депутатов Украины; 3) Верховный Суд Украины; 4)
Уполномоченный Верховной Рады Украины по
правам человека; 5) Верховная Рада Автономной
Республики Крым [1].
Указанные субъекты могут обращаться в Конституционный Суд Украины по следующим вопросам: 1) о признании акта (его отдельных положений) неконституционным; 2) относительно официального толкования Конституции Украины (ч. 1 ст.
51 Закона «О Конституционном Суде Украины»)
[1].
Субъектами права на конституционное обращение по ст. 154 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» являются:
1) Президент Украины – о соответствии Конституции Украины действующего международного
договора Украины или международного договора,
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вносится в Верховную Раду Украины для дачи согласия на его обязательность; соответствия Конституции Украины (конституционности) вопросов,
предлагаемых для вынесения на всеукраинский референдум по народной инициативе; соответствия
нормативно-правовых актов Верховной Рады Автономной Республики Крым Конституции Украины и
законам Украины.
2) Верховная Рада Украины – по вопросам соблюдения конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об устранении Президента Украины с поста в порядке импичмента; соответствия законопроекта о внесении изменений в
Конституцию Украины требованиям статей 157 и
158 Конституции Украины; нарушения Верховной
Радой Автономной Республики Крым Конституции
Украины или законов Украины;
3) Кабинет Министров Украины – относительно соответствия Конституции Украины действующего международного договора Украины
или международного договора, вносится в Верховную Раду Украины для дачи согласия на его обязательность, что следует из статьи 151 Конституции
Украины;
4) не менее сорока пяти народных депутатов
Украины – в вопросах соответствия Конституции
Украины действующего международного договора
Украины или международного договора, вносится
в Верховную Раду Украины для дачи согласия на
его обязательность; соответствия Конституции
Украины (конституционности) вопросов, предлагаемых для вынесения на всеукраинский референдум
по народной инициативе, что следует из статьи 151
Конституции Украины [1].
Своеобразной новеллой конституционного судопроизводства является введение института конституционной жалобы. В связи с этим, по ст. 56 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» субъектом права на конституционную жалобу
является лицо, которое считает, что примененный в
конечном судебном решении в ее деле закон Украины (его отдельные положения) противоречит Конституции Украины [1].
В данном случае речь идет о физических лицах
и юридических лиц частного права, поскольку в Законе четко предусмотрено, что к субъектам права
на конституционную жалобу не относятся юридические лица публичного права. Следует также
учесть, что конституционную жалобу физическое
лицо подписывает лично. Если субъектом права на
конституционную жалобу является дееспособное
физическое лицо, по состоянию здоровья или физическим недостатком не в состоянии лично подписать конституционную жалобу, ее подписывает
уполномоченное в установленном законом порядке
лицо, действующее от его имени. Конституционную жалобу юридического лица подписывает уполномоченное лицо, полномочия которого должны
быть подтверждены учредительными документами
этого юридического лица и актом о назначении (избрании) на должность уполномоченного лица [1].
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Участники конституционного производства
(как субъекты-инициаторы конституционного производства, так и субъекты обжалования, решение
которых обжалуется) в соответствии с ч. 1 ст. 71 Закона «О Конституционном Суде Украины» имеют
следующие права: 1) знакомиться с материалами
дела; 2) давать устные и письменные объяснения;
3) излагать свои мысли по вопросам, которые рассматриваются; 4) задавать с разрешения председательствующего вопрос другим участникам конституционного производства; 5) заявлять ходатайства;
6) подавать заявления об отводе судьи; 7) пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим Законом и Регламентом.
С другой стороны, по ч. 3 ст. 71 указанного Закона, субъекты-инициаторы конституционного
производства и субъекты обжалования имеют ряд
обязанностей: 1) в случае приглашения являться на
заседания, пленарное заседание Сената, Палаты; 2)
давать правдивые объяснения; 3) предоставлять документы, материалы и другую информацию, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения дела; 4) нести ответственность за не предоставление информации или предоставление заведомо
недостоверных документов, материалов, другой недостоверной информации [1].
Отдельную категорию участников конституционного производства составляют так называемые
привлеченные участники. Данная группа участников отличается тем, что не выступает самостоятельной стороной конституционного производства, играет вспомогательную роль в решении дела по существу и не выдвигает собственных требований.
Сюда относятся эксперты, специалисты, свидетели
и другие лица, участие которых должно способствовать объективному и полному рассмотрению
дела.
Согласно ч. 1 ст. 72 Закона «О Конституционном Суде Украины» общими правами привлеченного участника конституционного производства
выступают: 1) право подавать письменные объяснения, которые прилагаются к материалам дела;
2) право знакомиться с объяснениями других участников производства [1].
В свою очередь, согласно ч. 2 ст. 72 данного
Закона, эксперты, специалисты, свидетели и другие
лица, участие которых должно способствовать объективному и полному рассмотрению дела, в случае
приглашения обязаны: 1) прибыть на заседание или
пленарное заседание Сената, Палаты; 2) давать
правдивые объяснения; 3) представить документы,
материалы и другую информацию, необходимые
для полного и всестороннего рассмотрения дела; 4)
нести ответственность за не предоставление информации или предоставление заведомо недостоверных документов, материалов, другой недостоверной информации [1].
Специальный правовой статус отдельных привлеченных субъектов (экспертов, специалистов, переводчиков) определен в Регламенте Конституционного Суда Украины от 22 февраля 2018 года № 1пс / 2018.
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Согласно п. 1 § 63 Регламента Конституционного Суда Украины, экспертом является лицо, имеющее необходимые специальные знания и которому в порядке, установленном Законом и Регламентом, поручается дать заключение по вопросам,
возникающим во время рассмотрения дела и касающихся специальных знаний этого лица [2].
По п. 5 § 63 указанного Регламента, эксперт
имеет право: 1) знакомиться с материалами дела,
касающиеся предмета исследования; 2) излагать в
заключении экспертизы обнаруженные во время ее
проведения факты, имеющие значение для дела и в
отношении которых ему не были поставлены вопросы; 3) с разрешения председательствующего на
пленарном заседании Сената, Палаты задавать вопросы участникам конституционного производства, привлеченным участникам конституционного
производства; 4) отказаться от дачи заключения,
если недостаточно материалов для выполнения возложенных на него обязанностей или если он не обладает необходимыми знаниями для выполнения
возложенных на него обязанностей [2].
На эксперта согласно п. 2 - 4 § 63 Регламента
Конституционного Суда Украины на эксперта
также возлагается ряд обязанностей, в частности: 1)
провести полное исследование и предоставить
обоснованное и объективное письменное заключение по поставленным ему вопросов; 2) в случае
необходимости – прибыть на заседание Коллегии,
заседание или пленарное заседание Сената, Палаты; 3) дать заключение или разъяснить его суда;
4) безотлагательно сообщить Коллегию, Сенат
Большой Палаты о невозможности проведения им
экспертизы из-за отсутствия у него необходимых
знаний или без привлечения других экспертов; 5) в
случае возникновения сомнения относительно содержания и объема поручения безотлагательно заявить Конституционному Суду Украины ходатайство об уточнении такого поручения; 6) сообщить
Конституционный Суд Украины о невозможности
проведения им экспертизы по определенным вопросам.
Что же касается специалиста и его правового
положения в конституционном производстве, то
его правовой статус детерминировано в п. 2 § 65 Регламента Конституционного Суда Украины, согласно которому специалистом может быть лицо,
обладал специальными знаниями и навыками применения технических средств и может предоставить консультации при исследовании материалов
дела. В то же время, п. 6 § 65 указанного Регламента
определяет следующие права специалиста в конституционном производстве: 1) знакомиться с материалами дела, касающиеся предмета исследования; 2) с разрешения председательствующего на
пленарном заседании Сената, Палаты задавать вопросы участникам конституционного производства, привлеченным участникам конституционного
производства; 3) отказаться от предоставления устных консультаций или письменных разъяснений
(заключений), если он не обладает необходимыми
знаниями и навыками [2].
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Специалисту также отводится целый ряд обязанностей. Согласно п. 3 § 65 Регламента Конституционного Суда Украины, специалист обязан: 1)
явиться по приглашению на заседание Коллегии,
заседание или пленарное заседание Сената или Палаты; 2) отвечать на вопросы; 3) давать устные консультации и письменные разъяснения; 4) обращать
внимание на характерные особенности материалов,
которые исследуются; 5) в случае необходимости
оказывать техническую помощь [2].
Свои особенности также имеют специальные
права и обязанности переводчика в конституционном производстве. По п. 1 § 65 Регламента Конституционного Суда Украины, переводчиком может
быть лицо, свободно владеющее государственным
языком и на другом языке, знание которого необходимо для устного или письменного перевода с одного языка на другой, а также лицо, владеющее техникой общения с глухими, немыми или глухонемыми.
В соответствии с п. 4 § 65 указанного Регламента, переводчик имеет право: 1) задавать вопросы с целью уточнения перевода; 2) отказаться от
участия в конституционном производстве, если он
не обладает достаточными знаниями языка или техники общения с глухими, немыми или глухонемыми, необходимыми для перевода [2].
Вместе с тем, в порядке п. П. 5 - 6 Регламента
Конституционного Суда Украины, переводчик обязан: 1) появляться по приглашению Суда на заседание Коллегии, заседание или пленарное заседание
Сената или Палаты; 2) осуществлять полный и правильный перевод; 3) удостоверять правильность перевода своей подписью в процессуальных документах, которые предоставляются участникам конституционного производства в переводе на их родном
языке или языке, которым они владеют; 4) нести
уголовную ответственность за заведомо неправильный перевод или за отказ без уважительных причин
от исполнения возложенных на него обязанностей,
а за невыполнение других обязанностей – ответственность, установленную законом [2].
Выводы. Таким образом, классификация
участников конституционного производства имеет
не только научное, но и практически-прикладное
значение. Это объясняется следующими факторами: 1) она определяет Конституционного Суда
Украины в системе государственного аппарата
Украины в целом, а также детерминирует значимость его процессуальных решений в конституционном производстве в частности; 2) классификация
участников конституционного производства дает
возможность четко определить правовой статус как
основных участников конституционного производства (субъектов-инициаторов и субъектов обжалования), так и вспомогательных участников (свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков и
т.д.); 3) классификация участников конституционного производства по их правовому статусу и способами реализации их прав и обязанностей дает
возможность определить, с одной стороны, степень
их ответственности, а с другой – способствовать
повышению эффективности самого конституционного производства.
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Аннотация
В статье исследуются потери, образующиеся вследствие естественной убыли для целей уменьшения
сумм акциза на алкогольную продукцию, выявляются недостатки понятийного аппарата в указанной
сфере. В частности, выявлена проблема отсутствия в налоговом законодательстве термина «естественной
убыли». Также обнаружен проблемный момент в части не закрепления в законе перечня исключений – тех
расходов, которые не относятся к естественной убыли, предложена их возможная классификация во избежание неправильной квалификации потерь на практике. Кроме того, предлагается критерий разграничения
потерь вследствие естественной убыли и технологических потерь. Отмечается, что расходы вследствие
естественной убыли регулируются преимущественно актам рекомендательного характера. Недостатки
указанного регулирования проанализированы на примере из судебной практики.
Abstract
The article examines the losses resulting from natural attrition for the purpose of reducing the amount of
excise tax on alcoholic beverages, identifies the shortcomings of the conceptual apparatus in this area. In particular,
the problem of the absence of the term “natural loss” in tax legislation has been identified. A problematic point
was also discovered in terms of not fixing the list of exceptions in the law - those expenses that are not related to
natural attrition, their possible classification was proposed in order to avoid incorrect qualification of losses in
practice. In addition, a criterion is proposed for distinguishing between losses due to natural losses and technological losses. It is noted that expenses due to natural attrition are regulated mainly by acts of a recommendatory
nature. The disadvantages of this regulation are analyzed by the example of judicial practice.
Ключевые слова: естественная убыль, материальные расходы, технологические потери, пределы допустимых безвозвратных потерь, уничтожение, акцизы, алкоголь.
Keywords: natural decline, material costs, technological losses, limits of permissible irretrievable losses,
destruction, excise taxes, alcohol.
Естественная убыль является фактором, который уменьшает материальные ценности предприятия. Ввиду того, что некоторые запасы организации
обладают сроком годности, нуждаются в особых
условиях хранения, то нередко возникают ситуации, когда образуются недостачи этих материальных ценностей в силу естественного изменения их
свойств. Недостача товара вследствие естественной
убыли относится законодательством не только к
группе расходов, уменьшающим налоговую базу по
налогу на прибыль (пп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ), но и
позволяющим реализовать право налогоплательщика на налоговые вычеты по суммам акциза за алкогольную продукцию, которая оказалась утерянной (абз. 2 п. 2 ст. 200 НК РФ).
Вместе с тем, анализируя действующее законодательство я пришла к выводу о несовершенстве
понятийного аппарата, регулирующего естественную убыль. В частности, в законе не раскрывается
понятие естественной убыли, также не выделены

группы расходов, которые нельзя относить к потерям вследствие естественных изменений свойств
товаров. Кроме того, если и можно найти расходы,
не относящиеся к естественной убыли в актах не законодательного характера, то можно заметить, что
они совершенно не структурированы. К тому же,
очень близкими по своему содержанию к потерям
вследствие естественной убыли являются технологические потери. К сожалению, законодательство
не даёт ответа на вопрос, по какому критерию их
можно было бы разграничить с потерями от естественных причин, какими нормами должны руководствоваться налогоплательщики и налоговые органы в указанных ситуациях. Попробуем выявить
возможные пути решения обозначенных выше проблем.
Налоговый кодекс РФ в абз. 2 п. 2 ст. 200 НК
РФ устанавливает, что подлежат вычету суммы акциза, уплаченные в отношении подакцизных товаров, которые безвозвратно утеряны в процессе их
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производства, хранения, перемещения и последующей технологической обработки. Вместе с тем, акциз будет вычтен в том случае, если он будет относиться к товарам, которые безвозвратно утеряны в
пределах норм технологических потерь и (или)
норм естественной убыли, утверждённых уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти для соответствующей группы товаров.
Термин «естественная убыль» в налоговом законодательстве не закреплён. Его содержание раскрывается только в «Методических рекомендациях
по разработке норм естественной убыли» [5]. Так,
под естественной убылью товарно-материальных
ценностей понимают потерю (т.е. уменьшение
массы товара при сохранении его качества в пределах требований (норм), устанавливаемых НПА), которая является следствием естественного изменения биологических и (или) физико-химических
свойств товаров. Представляется, что естественная
убыль может образоваться вследствие усушки, выветривания, улетучивания этилового спирта из алкогольной продукции. По сути соответствующие
нормы являются пределами допустимых безвозвратных потерь.
Нормы естественной убыли при производстве
и обороте (за исключением розничной продажи)
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции закреплены Приказом Минсельхоза
РФ от 26.06.2008 N 273 «Об утверждении норм
естественной убыли» [7]. Так, например, установлены нормы убыли для хранения, закупки и поставки этилового спирта, при производстве алкогольной продукции, винодельческой продукции,
виноматериалов, спиртосодержащей продукции и
т.п. Также для этилового спирта отдельно утверждены нормы для его перевозки автомобильным,
железнодорожным, водным и в смешанном железнодорожно-водном сообщениях [8], а также для
хранения этого сырья [6].
Вместе с тем, анализируя Приказ Минэкономразвития № 95, можно выявить, что в нём упоминаются расходы, которые не относятся к естественной убыли. Соответственно, если налоговый орган
в ходе проверки выявит, что потери сырья были вызваны именно этими причинами (за исключением
технологических потерь), то инспекция доначислит
акциз на соответствующую продукцию, начислит
пени и штраф. Однако Минэкономразвития упоминает эти расходы совершенно вскользь, не делая на
них акцента. Проанализировав приказ, я выявила,
что к естественной убыли не относятся:
1) технологические потери;
2) потери от брака;
3) потери товарно-материальных ценностей
при их хранении и транспортировке, вызванные
нарушением требований стандартов, технических и
технологических условий, правил технической эксплуатации, повреждением тары, несовершенством
средств защиты товаров от потерь и состоянием
применяемого технологического оборудования;
4) потери товарно-материальных ценностей
при ремонте и (или) профилактике применяемого
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для хранения и транспортировки технологического
оборудования;
5) потери товарно-материальных ценностей
при внутрискладских операциях;
6) все виды аварийных потерь.
Минэкономразвития называет данные виды
расходов, как не относящиеся к естественной
убыли, в рекомендательной форме. Так, в Приказе
используются такие фразы, как «к естественной
убыли не стоит относить», «в нормы естественной
убыли не стоит включать». Совершенно точно, что
для целей правильного исчисления налогов (и
налога на прибыль, и акцизов) подобные рекомендательные положения недопустимы. Поэтому необходимо закрепить их в налоговом законодательстве, чтобы исключить неточность их понимания со
стороны налогоплательщиков.
По моему мнению чрезвычайно важно классифицировать основания, не относящиеся к естественной убыли, поскольку это действие позволит
выяснить суть данных потерь, а также причины их
возникновения. Узнав причину и соотнеся ситуацию с классификационной группой потерь, организации – изготовителю алкогольной продукции будет намного проще избежать конфликтов с налоговой инспекцией в части толкования потерь, не
относящихся к убыли вследствие изменения биологических и физико-химических свойств товаров.
Мною предложена следующая классификация,
которая, возможно, будет нуждаться в доработке
коллег:
1. Потери, обусловленные неисполнением
установленных правил, стандартов, нормативов и
проч.
Сюда можно отнести:
 потери от брака;
 потери товарно-материальных ценностей
при их хранении и транспортировке, вызванные
нарушением требований стандартов, технических и
технологических условий, правил технической эксплуатации.
2. Организационные потери (т.е. связанные с
организационным процессом на предприятии).
Такими могут стать:
 технологические потери;
 потери товарно-материальных ценностей
при ремонте и (или) профилактике применяемого
для хранения и транспортировки технологического
оборудования;
 потери товарно-материальных ценностей
при внутрискладских операциях.
3. Потери, вызванные действием чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности
(стихийного бедствия, пожара, аварии и т.п.).
Сюда можно отнести лишь 1 вид потерь: аварийные потери.
Отдельно стоит остановиться на разграничении потерь вследствие естественной убыли и технологических потерь, поскольку именно они являются единственно возможными основаниями для
принятия сумм акциза к вычету на спиртное по абз.
2 п. 2 ст. 200 НК РФ. Для начала нужно определить,

26
что входит в содержание термина «технологические потери».
Согласно пп. 3 п. 7 ст. 254 НК РФ понятием
технологические потери обозначают потери при
производстве и (или) транспортировке товаров (работ, услуг), обусловленные технологическими особенностями производственного цикла и (или) процесса транспортировки, а также физико-химическими характеристиками применяемого сырья. Тем
не менее, проанализировав отечественное законодательство, можно увидеть, что никаких нормативов технологических потерь (аналогично нормам
естественной убыли) не установлено. Минфин России в своём Письме от 20.08.2018 [2] отмечает, что
технологические потери конкретного производственного процесса определяется организациями
самостоятельно, исходя из принципа их экономической обоснованности и отраслевой специфики, а
также условий хозяйственной деятельности. Также
в Письме от 16.02.2017 [1] сказано, что организация
должна самостоятельно определить соответствующие нормативы по каждому конкретному виду производимой алкогольной продукции (включая каждый вид сырья, материалов, полуфабрикатов, используемых для производства, каждый отдельный
процесс их обработки). Обычно такие нормативы
закрепляются в таких внутренних документах, как
технологическая карта, смета технологического
процесса или иной документ, который не имеет
унифицированной формы. Соответствующие локальные акты разрабатываются специалистами
каждой конкретной организации, на которых возложена функция по контролю технологического процесса производства алкогольной продукции, и подписываются руководителями организации.
Таким образом, законодатель относит регулирование того, что именно относить к технологическим потерям, на поприще налогоплательщика. Но
так ли это правильно? По моему мнению, это,
напротив, усложняет деятельность по оценке потерь. Так, например, в ходе налоговых проверок в
части отнесения потерь к группе технологических в
целях получения вычета по ст. 200 НК РФ, налоговый орган будет призван оценивать локальные акты
налогоплательщика. Иными словами, инспекции
нужно будет знакомиться с технической документацией конкретного оборудования, регламентами,
правилами и т.п., чтобы оценить потери с точки зрения обоснованности. По моему мнению, гораздо
проще налоговым инспекциям руководствоваться
какими-то общими критериями отнесения потерь к
технологическим. В связи с этим, считаю, что указанные нормы необходимо закрепить на законодательном уровне.
Кроме того, чтобы не возникло противоречий
между налогоплательщиком и налоговым органом,
в некоторых ситуациях важно правильно классифицировать потерю для целей получения вычета по ст.
200 НК РФ, чтобы указанные субъекты чётко понимали, что предприятие имеет право на льготу.
Опять же, налоговое законодательство не содержит
критерия, по которому можно было бы четко пони-
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мать, какие расходы образовались вследствие естественной убыли, а какие вследствие перебоев в технологическом процессе. На мой взгляд, таким критерием может выступить причина их возникновения: если произошли изменения физикохимических свойств сырья, то потери учитываются
как естественная убыль. Если указанные свойства
остались неизменными, то произошли технологические потери.
В целом важность закрепления на законодательном уровне исключений из естественной
убыли и их группировки, критериев разграничения
естественной убыли и технологических потерь
можно проиллюстрировать на следующем примере
из судебной практики. Арбитражным судом Московского округа [3] было установлено, что налоговым органом была проведена проверка уточнённой
декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию. По результатам проверки инспекцией был доначислен
авансовый платёж по акцизу, начислены пени
ввиду неправомерного отражения в декларации 2
видов расходов в пределах норм естественной
убыли. Первым расходом являлся слитый безводный спирт из всего технологического оборудования, поскольку один из филиалов организации прекращал свою деятельность, вторым – слитые забракованные ликёро-водочные изделия, в которых
образовался осадок по причине длительного хранения. Проанализировав ситуацию, кассационная инстанция отметила, что указанные расходы не относятся ни к естественной убыли, ни технологическим потерям. А потому оснований для вычетов на
соответствующую продукцию у налогоплательщика не имелось.
Если обратиться к постановлению апелляционной инстанции [4], можно увидеть мотивировку
решения суда о неотносимости указанных расходов
к естественной убыли. Ссылаясь на Методические
рекомендации по разработке норм естественной
убыли [5], апелляция отметила, что к естественной
убыли не относятся технологические потери и потери от брака, а также потери товарно-материальных ценностей при их хранении и транспортировке,
вызванные нарушением требований стандартов,
технических и технологических условий, правил
технической эксплуатации, повреждением тары,
несовершенством средств защиты товаров от потерь и состоянием применяемого технологического
оборудования. Более того, суд апелляционной инстанции указал, что для полного слива из ёмкостного оборудования полуфабрикатов ликёроводочного производства (спирт), а также самих ликёроводочных изделий нормы естественной убыли
приказами Минсельхоза России не установлены
[7],[8],[6].
Что касается неотнесения также этих расходов
и к технологическим потерям, такой категоричный
вывод выносит только кассационная инстанция.
При этом, не совсем ясно, чем при этом руководствовался Арбитражный суд Московского округа.
Полагаю, что позиция суда основана на всё тех же
Методических рекомендациях по разработке норм
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естественной убыли [5], которые выделяют брак в
отдельную группу, не относя его к технологическим потерям.
Из приведенного выше примера видно, что судебные инстанции обосновывают свои выводы Методическими рекомендациями. Но суть указанного
документа в том, чтобы «дать совет». Иными словами, Минэкономразвития не обязывает, а предлагает выбор варианта поведения. Вместе с тем, подобное предложение так и не нашло отклика в законодательной практике. Однако, это не значит, что
суды должны толковать данный акт таким образом,
чтобы устанавливать ответственность за все те случаи, когда налогоплательщик данных рекомендаций не придерживался. Это противоречит духу закона, поскольку законодательная техника сроится
прежде всего на постулатах четкости, ясности, исключения двусмысленности.
Подводя итог всему вышеизложенному, стоит
признать, что законодательная техника в части
естественной убыли - несовершенна. Для наилучшей защиты прав налогоплательщика, мною предлагается: включить в налоговое законодательство
понятие естественной убыли, закрепить в нем перечень исключений (расходов, не относящихся к естественной убыли), классифицировать данные случаи
во избежание неправильной квалификации потерь
на практике. Отдельно стоит включить положение
о том, как разграничить потери вследствие естественной убыли и вследствие нарушения технологического процесса, выявить критерий их разделения. Отмечу, что указанные положения должны
найти своё отражение именно в законе, чтобы исправить сегодняшнюю ситуацию регулирования
вопроса актом рекомендательного характера. Вышеназванные улучшения позволят налогоплательщикам не только сориентироваться во всём многообразии расходов, но и избежать ситуаций, когда
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налоговые органы и суды не признают производственные потери в качестве основания для принятия к вычету сумм акциза за алкогольную продукцию.
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Анотація
У статті досліджується правовий статус іншої особи, як учасника кримінального провадження, права
чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування. Звертається увага на відсутності
чітких повноважень у вказаного учасника, що в свою чергу породжує проблемні питання щодо реалізації
ним своїх повноважень під час досудового розслідування.
Abstract
The article is exploring the legal status of another person, as a participant in criminal proceedings, whose
rights or legitimate interests are limited during the pre-trial investigation.It draws attention to the lack of clear
powers of the specified participant, which in turn raises problematic issues regarding the exercise of their powers
during the pre-trial investigation.
Ключові слова: слідчий, учасники кримінального провадження, інша особа, досудове розслідування,
слідчі та інші процесуальні дії.
Keywords: investigator, participants in criminal proceedings, other person, pre-trial investigation,
investigators and other procedural actions.
Серед правових критеріїв визначення учасниВітчизняний законодавець продовжуючи ре- ків кримінального процесу одним із обов’язкових
формування правової системи України, у тому чи- його елементів можна вважати наявність процесуаслі й у кримінальній процесуальній сфері, прагнучі льних правовідносин між ними у рамках, що визназабезпечити дотримання основоположних консти- чені кримінальним процесуальним законодавсттуційних прав та свобод людини, вніс вже чимало вом, з одночасним набуттям такими учасниками назмін до чинного КПК. До того ж, починаючи з лис- даних їм законом повноважень.
топада 2017 року розширив і коло учасників криміМіж тим, якщо проаналізувати положення
нального провадження доповнивши його таким чинного КПК, то можна побачити, що серед визнаучасником як «інша особа» (п. 16-1 ч. 1 ст. 3 КПК) чених законом учасників кримінального процесу,
[1].
які наділені відповідним процесуальним статусом,
Дійсно, враховуючи певні особливості кримі- та участь яких у кримінальному процесі належним
нального провадження, не можна виключати вини- чином регламентується, взагалі відсутній такий
кнення певних обставини, що дозволяють уповно- учасник - як «інша особа». Про нього законодавець
важеним суб’єктам кримінального процесу здійс- згадує лише один раз, при визначенні основних тенювати процесуальні дії відносно іншої особи (у рмінів КПК, і до того ж, не прописує права та
тому числі щодо її майнових прав), тим самим за- обов’язки такого учасника.
лучаючи його вже як учасника кримінального проНе викликає жодного сумніву, що визначені
вадження, хоча на цей момент така особа, ще не є законом суб’єкти кримінального процесу, які уповпідозрюваним, свідком, потерпілим, понятим тощо, новаженні здійснювати кримінальне провадження
а існує саме як інша особа, права чи законні інте- та приймати у ньому відповідні процесуальні ріреси якої (у тому числі й майнові) обмежуються у шення, не змогли б реалізувати надані повновазв’язку із залученням до кримінального прова- ження без залучення інших учасників такого продження та проведення за її участю процесуальних цесу. Саме з моменту залучення, особа (особи), яка
дій .
в силу певних обставин, або обставин, які на цей
Вказане нововведення заслуговує на підтри- момент склалися, і стає (стають) учасником кримімку, і дійсно є доцільним, оскільки особа, права чи нального процесу. Адже, невипадково положензаконні інтереси якої обмежуються у зв’язку із за- нями чинного КПК передбачена вимога про необлученням до кримінального провадження та прове- хідність роз’яснення визначених законом прав та
дення за її участю процесуальних дій, де вона, ще обов’язків всім особам, які присутні під час провене має жодного процесуального статусу, а існує дення певних процесуальних дій. Існує вимога і
саме як інша особа, повинна мати також свій пев- щодо їх попередження про юридичну відповідальний процесуальний статус з відповідним колом визначених прав та обов’язків.
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ність, що може настати у випадку невиконання покладених на них законом обов’язків щодо їх участі
у цьому кримінальному провадженні.
Звичайно ж, така участь без вступу у правовідносини одного учасника з іншим неможлива. А
якщо один з учасників, не наділений ще й певним
обсягом прав та обов’язків, то у переважній більшості його участь у кримінальному провадженні буде,
ще й неефективною, незалежно від того до якої сторони цей учасник відноситься. До того ж, вказані
правовідносини не відповідатимуть і засаді змагальності сторін.
Законодавче запровадження до правової конструкції КПК такого учасника кримінального процесу як інша особа, свідчить перш за все про намагання законодавця уникнути ризиків щодо можливості порушення іншими суб’єктами (слідчим,
прокурором) прав чи законних інтересів таких осіб
шляхом незаконного обмеження їх прав під час досудового розслідування.
Одразу ж виникає закономірне питання, якщо
«інша особа», як учасник кримінального процесу
передбачена, то при проведенні яких саме процесуальних дій він може існувати, і якими правами та
обов’язками його законодавець наділяє? Адже діяти у кримінальному процесі вказаний учасник, як
і всі до речі інші учасники, повинен в установленому законом порядку, відповідно до наданих законодавцем прав та обов’язків! Але, відповіді на це,
та інші питання законодавець не має. Можна лише
здогадуватися, що існування вказаного учасника за
задумом законодавця передбачене лише на стадії
досудового розслідування. Але, учасник правовідносин без належним чином визначених прав - це імпотентний учасник. А тому, відсутність у такої «іншої особи» відповідного правового статусу, створює реальну загрозу щодо можливості визначеним
законом суб’єктам кримінального процесу використовувати вказаного учасника під час кримінального провадження при проведенні з ними певних
процесуальних (слідчих) дій за його участі, як кому
забажається. Не можна виключати і покладання на
таку особу обов’язків, які законом не передбачені.
За положеннями чинного КПК, якщо проаналізувати слідче (розшукову) дію обшук. А саме, коли
його об’єктом виступає житло чи інше володіння
особи, то можна бачити, що за ухвалою слідчого судді вказану процесуальну дію слідчий має право
провести не лише у підозрюваного, свідка, потерпілого, обвинуваченого, але й у будь якої іншої
особи, яка на момент проведення обшуку, ще не є
підозрюваним,свідком, потерпілим, чи обвинуваченим, а існує саме як інша особа – права чи законні
інтереси якої обмежуються під час обшуку. В цілому проведення вказаної процесуальної дії завжди
пов’язане з обмеженням прав особи визначених
Конституцією України щодо недоторканності її житла чи іншого володіння, як і невтручання у приватне життя особи та недоторканності її права власності. А тому, законодавцем повинні бути передбаченні певні правові гарантії щодо забезпечення
можливості їх реалізації у кримінальній процесуа-
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льній діяльності. А якщо так, то чому правовий статус іншої особи, як учасника кримінального процесу законодавець не визначив, як і не визначив можливість нею оскаржити в апеляційному порядку
факт здійснення обшуку в тому числі й особистого
обшуку. Не слід забувати, що трапляється й так,
коли під час обшуку житла, чи іншого володіння
особи, або в іншому приміщенні де проводиться обшук, разом з особою, у якої він проводиться, присутня, чи присутні інші особи, які не є понятими, але
в силу певних обставин, не маючи стосунку до такого провадження знаходяться на час обшуку у
цьому житлі, іншому володінні чи приміщенні [2, с.
122]. Вказане, породжує ситуацію, за якої зазначені
інші особи (особа) спостерігаючи за тим, що відбувається вже приймають (неактивну) участь в проведенні такої слідчої (розшукової) дії. А якщо так, то
закон зобов’язує перед її проведенням всім особам,
які у ній беруть участь, роз’яснювати передбачені
положеннями КПК їх права та обов’язки. Про це,
прямо зазначено у загальних положеннях з проведення слідчих (розшукових) дій (ч. 3 ст. 223 КПК).
Дотримуючись таких вимог, слідчий зобов’язаний
здійснити відповідну процедуру роз’яснивши як
права так і обов’язки на початку проведення слідчої
(розшукової) дії. Але, про які права можна вести
мову, якщо законодавець їх не визначив. Хіба що
право на відповідні заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку. Не слід забувати і про
обов’язки, зміст яких необхідно повідомляти та
роз’яснювати іншим присутнім особам. Але їх законодавець також не визначив. Хоча, водночас надав слідчому право, як і прокурору здійснювати
особистий обшук особи за наявності достатніх підстав вважати, що вона при собі переховує предмети
або документи, що мають значення для кримінального провадження. З усього наведеного випливає,
що перед початком обшуку, в змісті протоколу його
проведення необхідно зазначити факт присутності
не лише іншої особи, на обшук житла якої отримано ухвалу слідчого судді, але й факт присутності
як учасника обшуку, ще й другої іншої особи, яка
не має до такого кримінального провадження жодного відношення, але на час обшуку знаходяться у
цьому житлі. Ну і обов’язково роз’яснити вказаним
особам їх права та обов’язки, а на підтвердження
цього, отримати їх підписи у протоколі. А інакше,
юридичного підтвердження присутності другої іншої особи, як і роз’яснення таким учасникам їх прав
та обов’язків під час проведення обшуку може й не
бути.
Оскільки обшук, за часом проведення як правило триває не одну годину, то звичайно вказана
друга інша особа (особи) спостерігаючи за тим, що
відбувається може (можуть) у будь який час забажати покинути місце проведення обшуку. І тоді виникає ситуація, за якої таку особу (осіб) з метою нерозголошення даного факту до завершення обшуку
не доцільно випускати з житла чи приміщення.
Все вказане породжує конфліктну ситуацію,
оскільки другій іншій особі – учаснику обшуку не
було роз’яснено скажімо про її обов’язок бути до
завершення обшуку присутнім, не покидати місце
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його проведення і не спілкуватися з ким би то не
було, без дозволу слідчого, чи іншої уповноваженої
особи, яка цей обшук проводить, що відносно такої
особи може бути проведено особистий обшук за порушення зазначених вимог. Як і не було роз’яснено
право засвідчити своїм підписом факт того, що під
час проведення обшуку вона перебувала у відповідному житлі чи приміщенні, а у випадку її особистого обшуку, ще й знайомитися зі змістом протоколу обшуку та оскаржувати його до суду.
Доцільність зазначеної регламентації випливає
з передбаченої законом можливості слідчого провести особистий обшук іншої особи, яка перебуває в
цьому житлі чи іншому володінні. Навіть, якщо і не
існує реальних підстав вважати, що вона може переховувати при собі певні речі, які мають значення
для кримінального провадження. Не слід забувати,
що особистий обшук може супроводжуватися із застосуванням примусу, який істотно може обмежувати права громадян, а тому особистий обшук іншої
особи має бути не лише передбачений, але й детально врегульований законом [3, с. 137]. У тому числі і щодо можливості та підстав його оскарження
іншою особою, як учасником кримінального процесу.
В теорії кримінального процесу досудове розслідування умовно поділяється на декілька стадій
починаючи з прийняття заяви чи повідомлення про
вчинене кримінальне правопорушення, і завершуючи прийняттям одного з підсумкових рішень у такому кримінальному провадженні. Іншими словами
досудове розслідування з самого початку, і до його
завершення супроводжується проведенням певної
сукупності слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій.
Уважно проаналізувавши положення кримінального процесуального законодавства, можна бачити, що під час проведення досудового розслідування, до кримінального процесу, як його учасники
залучаються, ще й інші особи, права, чи законні інтереси яких також можуть обмежуватися під час
проведення конкретної слідчої (розшукової) дії. До
таких можна віднести скажімо педагога, психолога
чи лікаря, які у випадках визначених законом зобов’язані з’явитися, оскільки законодавцем передбачена пряма вимога щодо їх обов’язкової присутності при проведенні відповідної слідчої (розшукової) дії. (ч 4 ст. 226, ч. 2 ст. 227, ч. 8 ст. 228, ч. 2 ст.
491). А, у випадку неявки без поважних причин, до
них може бути навіть застосовано такий фінансовопримусовий захід забезпечення кримінального провадження як накладення грошового стягнення,
оскільки закон не визначає на кого саме може бути
накладене грошове стягнення, лише зазначає, що
воно накладається у відповідних розмірах за невиконання покладених на такого учасника процесуальних обов’язків (ст. 144 КПК).
Звичайно присутність педагога, психолога чи
лікаря не повинні зашкодити проведенню слідчої
дії за їх участю [4, с. 131]. Якщо ж проаналізувати
права, які вони набувають у випадку їх залучення
1

Раніше таких осіб називали статистами.
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до кримінального провадження під час допиту,
пред’явлення для впізнання, або іншої слідчої (розшукової) дії, то видно, що вказані права окреслені
лише можливістю заперечувати проти запитань, та
можливістю ставити запитання під час допиту. В
тому числі й уточнюючі запитання малолітньому
чи неповнолітньому свідку, потерпілому. А також,
ставити вказані запитання неповнолітньому підозрюваному, обвинуваченому. Втім, в останньому випадку, озвучені запитання слідчий, прокурор хоча й
заносить до протоколу, але має право їх відвести.
Виникає питання чому законодавець не передбачив право педагога, психолога чи лікаря знайомитися з протоколом проведення відповідної слідчої (розшукової) дії, адже зрозуміло, що данні отриманні за таких умов їм стають у повному обсязі
відомі. А звідси існує реальна загроза розголошення ними цих даних. Тому доцільно передбачити
їх право на ознайомлення зі змістом відповідного
протоколу, як і їх обов’язок не розголошувати данні
досудового розслідування без дозволу слідчого,
прокурора.
Такі ж права на ознайомлення з протоколом, як
і обов’язки щодо нерозголошення даних досудового розслідування доцільно передбачити відносно
інших осіб, які в силу тих чи інших обставин спостерігаючи за тим, що відбувається, також приймають, хай і неактивну, але участь в проведенні слідчої (розшукової) дії, скажімо такої як слідчий експеримент в житлі, чи іншому володінні особи, чи
іншому приміщені.
Аналогічну правову норму необхідно передбачити і в положеннях чинного КПК щодо інших осіб,
які під час проведення такої слідчої (розшукової)
дії як впізнання особи, пред’являються для впізнання разом з цією особою1.
Юридично підтверджений факт присутності
вказаних «інших осіб» під час проведення відповідної слідчої (розшукової) дії з роз’ясненням їх прав
та обов’язків, як і факт їх ознайомлення зі змістом
протоколу, в якому відображено хід та результати
такої слідчої (розшукової) дії, дає можливість в подальшому допитати вказаних осіб як свідків, і навіть накласти грошове стягнення, у випадку невиконання ними покладених на них законом обов’язків.
У більшості перерахованих випадків, навряд
чи можна вести мову про відсутність існування загрози обмеження прав чи законних інтересів такої
особи. А якщо так, то на запитання чи необхідно певні відомості про таких осіб вносити також до протоколу? Відповідь може бути лише одна - так необхідно, оскільки всі вони залучаються до сфери кримінального провадження в силу обставин, які
склалися під час проведення конкретної слідчої (розшукової) дії, і в подальшому можуть виступати
свідками ходу та результатів її проведення. Більш
того, до такої особи може бути застосовано привід,
а крім цього, до більшості з них, і такий захід забезпечення кримінального провадження як накладення грошового стягнення.
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Таким чином правова визначеність та вдале
врегулювання правового статусу іншої особи –
права чи законні інтереси якої обмежуються під час
досудового розслідування, не лише сприятиме вдосконаленню теоретичних положень з питань правової конструкції його суб’єктів, їх функціонального
призначення та правового статусу, але й дозволить
уникати нечітких трактувань стосовно участі таких
учасників, з одночасною можливістю як реалізації
ними визначених законом прав, так і одночасним
покладенням на них визначених законом обов’язків
з моменту їх участі у відповідній (слідчій) розшуковій дії.
А тому, поява нового учасника кримінального
процесу «інша особа» вимагає і подальшого дослідження, як з питань його участі у кримінальному
провадженні під час досудового розслідування, так
і з питань з’ясування всіх положень щодо його правового статусу, оскільки в положеннях чинного
КПК про іншу особу, як учасника кримінального
провадження згадується лише один раз без чіткого
визначення його прав та обов’язків.
До того ж, вимога кримінального процесуального законодавства про обов’язковість роз’яснення
прав та обов’язків всім учасникам, які приймають
участь чи залучаються до кримінального процесу,
має імперативний (обов’язків) характер та не містить виключень. А тому, вдале вирішення окреслених питань є актуальним не лише для теорії кримінального процесу, але й для правозастосовної практики органів досудового розслідування щодо участі

31
інших осіб, як учасників кримінального провадження під час досудового розслідування.
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The public sector of the economy is an integral
part of the national economy, which is a mixed socioeconomic system. The state is no longer seen as a competitor to market relations, but on the contrary, a competent state economic policy plays a key role in ensuring economic growth [5, p.137]. The main functions of
the public sector are the production of public goods and
state regulation of the economy. Practice has proved the
importance of the public sector in meeting public
needs, ensuring national security, social protection of
the population, providing them with the necessary public goods and providing public services.
In modern conditions of development, the role of
the state sector of the economy in solving the main social problems is increasing. It serves as a regulator of
the market economy, promotes innovation processes,
and is designed to meet public needs and provide social
protection for the population. At the same time, the
public sector performs stimulating and controlling
functions, as well as creates prerequisites for sustainable economic growth, both at the state and regional levels. The need for state regulation is caused by the imperfection of the market mechanism and the shortcomings of the market economy. Market failure is a
situation in which the market cannot coordinate its processes through economic choice so that it can ensure
the efficiency of distribution, as well as the full use of
resources [2, p.6]. The shortcomings of the market
economy include:
- socio-economic systems develop cyclically,
which periodically leads to the emergence of crisis phenomena;
- market structures are not able to fully ensure the
normal process of expanded reproduction;
- subjects of the market economy are characterized
by instability, periodically there are «external effects»
and «incomplete markets»;
- the emergence of monopolies in various sectors
of the national economy leads to problems and the fight
against monopoly power;
- the market economy is often characterized by the
presence of factors of unfair competition and asymmetric information;

- business structures do not try to organize the production of public goods due to low profitability;
- the need for state support for basic scientific research and solutions to environmental problems;
- only the state provides social protection for the
population, and measures are being developed to reduce inflation and unemployment;
- the need to meet public needs aimed at improving
the quality of life and the level of public welfare.
Therefore, when the market economy itself is not
able to cope with the crisis phenomena and negative
trends that occur in the socio-economic system of the
national economy, the public sector takes the necessary
measures and develops a set of measures aimed at regulating the economy. It «... relies on the state's right to
compel, which is manifested in the state's establishment
of rules, requirements, incentives» [4, p.9]. In essence,
state regulation is a set of governmental measures taken
by the state to establish and eliminate the consequences
of crisis phenomena in the national economy, as well as
to stabilize the necessary socio-economic processes.
In recent years, have added new functions of the
public sector was the expansion of the boundaries of
state regulation aimed at strengthening the country's defense, information and environmental safety, issues of
import substitution, especially for food products. Important issues in the system of state regulation are the
development of human capital, the introduction of innovative processes and scientific and technical changes
in the system of national economy. The presence of crisis phenomena in the economy, various socio-economic and social problems in the country, as well as the
emergence of new state strategic tasks, become the
main prerequisite for the transformation of the system
of state regulation of the economy.
State regulation of the economy sets as its main
goal the observance of the interests of the state, society
as a whole, and socially unprotected segments of the
population [8, p.116]. The purpose of the functioning
of the system of state regulation of the economy is the
development and formation by the state of an integrated
set of legal, administrative, organizational, methodological, managerial and financial mechanisms that

The scientific heritage No 45 (2020)
would allow the national economy to function normally, eliminating or minimizing the negative consequences of existing market regulators in a timely manner. Therefore, the main tasks of state regulation are:
- development of the legal framework for conducting business by economic entities;
- distribution and redistribution of national income
through the system of taxation, subsidies and social
transfers;
- implementation of antitrust policy, restriction of
monopoly power and maintenance of healthy competition in the market;
- financing of fundamental and applied research
and development, support and implementation of innovative technologies;
- state control over inflationary processes, as well
as price levels and organized business communities;
- reducing unemployment and maintaining employment, improving the quality of life and improving
the demographic situation;
- improving the quality and availability of public
goods, as well as regulating the process of expanded reproduction.
In order to determine the priority directions of
state regulation, state authorities form a socio-economic policy, which is the main reference point for progressive social development. State policy is developed
for the short-term or long-term perspective of development is a set of particularly important management decisions in the social and economic sphere and is aimed
at «... achieving stabilization at the macroeconomic
level...» [7, p.6]. It is the basis for the active implementation of state regulation mechanisms to achieve sustainable socio-oriented economic growth in the country. The state economic policy of Russia is the main reference point for industrial and social development. It is
a set of particularly important economic decisions developed at the state level and aimed at achieving sustainable economic growth in the short or long term. The
goals of state policy are determined based on the real
socio-economic situation of the country, and its implementation involves the achievement of the most significant public goals set at the macroeconomic level.
This policy is characterized by different directions
and types of government activities, and also has a different degree of influence on the dynamics of macroeconomic indicators of the Russian Federation. The
main elements that form the state economic policy are:
fiscal and monetary policy, information security and
defense policy, foreign economic policy, innovation,
technology and investment and industrial policy, social
and environmental policy, employment policy, health
and education, demographic policy, and a number of
others. All elements of Russia's state economic policy
are interconnected and complement each other. Without such a policy, it is simply impossible to ensure sustainable economic growth in the state.
All economic entities and society participate in the
implementation of state policy. But first of all, its implementation takes place through the public sector of
the economy, which includes authorities and management at all levels of the Russian Federation, state cor-
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porations and enterprises, as well as budgetary institutions and socio-public institutions. Social, structural,
innovative, and anti-crisis activities of government
bodies are currently determining in the state economic
policy [1, p. 166]. The formation of state policy and,
consequently, the regulation of the national economy
takes place in the following areas:
- the sphere of taxation of economic entities of the
country, which constitutes the state fiscal policy;
- formation of the state budget, through which the
accumulation of state revenues and their distribution
occurs;
- monetary area characterized by state regulation
of monetary circulation, credit relations and Finance;
- social sphere, which is regulated by providing
state guarantees and protection of the population;
- foreign trade activity, where the state regulates
business relations in the course of export-import operations.
The directions of state regulation are determined
based on the real socio-economic situation of the country. At the same time, this regulation is focused on three
interrelated aspects of the market economy, namely, the
distribution of economic resources, the process of expanded reproduction and the financial sphere. The processes of state regulation of the economy can be
strengthened during the period of crisis phenomena in
order to eliminate the consequences of the economic
crisis and relieve social tension. Such regulation, undoubtedly, often plays a constructive role [6, p. 50].
The main mechanisms of state regulation of the
economy are fiscal and monetary policy, as well as foreign economic policy. The state's implementation of
fiscal policy involves taking the necessary measures to
fulfill the fiscal function and is aimed at stabilizing socio-economic development, eliminating negative
trends in society and preventing crisis situations. Monetary policy is based on strict state control over the
amount of money in the country. The state's foreign
economic policy contributes to the effective conduct of
foreign trade activities.
Government regulation methods can be classified
into two main groups, namely, direct and indirect impact:
- methods of direct influence are based on the creation of a legal framework and its development,
namely, the introduction of prohibitions and restrictions, the establishment of state quality standards,
etc.;
- indirect impact methods are based on monetary
and fiscal regulation, antitrust policy, etc.
Methods of direct influence are characterized by a
strong influence of the state on economic entities, that
is, «...the introduction of certain laws and restrictions
by the state...» [3, 106]. These include business registration, licensing of certain types of activities, defining
government contracts, setting standards, quotas, restrictions and limits, applying administrative enforcement measures, state control, etc. Methods of direct influence have an impact on the activities of the public
sector of the economy, and, first of all, on the use of
state property and budget funds.
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Methods of indirect influence stimulate the entrepreneur in the process of making managerial decisions.
These include monetary and fiscal regulation, the state's
antitrust policy, macroeconomic forecasting, the development of state target programs, and the impact on the
economy through state structures. At the state level, interest rates are set and conditions for lending to economic entities are developed, tax incentives are provided, price and tariff levels are monitored, monopoly
power is restricted, and so on.
The objects of state regulation are defined as certain situations, industries and regions where problems
may arise that are not resolved automatically [9, p.
212]. These include the structure of branches of the national economy, cash turnover in the country, inflationary processes, the level of employment, the environmental situation, fluctuations in economic cycles, social security of citizens, foreign economic relations, etc.
Thus, state regulation of the economy has the status of the most important element of the economic
mechanism in the activities of the public sector as a
means of achieving its goals. Its necessity is justified
by the shortcomings of the market economy, the presence of large players in the market and the desire to
strengthen monopoly power, as well as the need to produce public goods and the presence of a number of negative phenomena in the process of social development.
At the same time, state regulation should not put the
interests of the public sector of the economy above the
private interests of households, as well as the business
sector. State regulation should be aimed at achieving
social stability in society and the economic well-being
of the entire country.
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Анотація
В статті розглянуто основні напрямки стратегічного управління будівельної галузі країн ЄС, США. В
роботі відзначається підхід до використання стратегії коопетиції, яка широко застосовується в діяльності
суб’єктів будівельної галузі Польщі.
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Ефективність функціонування суб’єктів будівельної галузі пов’язана з використанням стратегій
розвитку, які б відповідали потребам ринкового
простору, фінансово-економічним та технологічним критеріям функціонування в даній сфері. Досвід економічно розвинених країн в сфері стратегічного управління в будівельній галузі може бути
адаптований до сучасних умов діяльності вітчизняних суб’єктів. Розглянемо основні напрямки стратегічного управління будівельної галузі країн ЄС,
США.
По-перше, в наукових працях, аналітичних дослідженнях відзначається підхід до використання
стратегії коопетиції, яка широко застосовується в
діяльності суб’єктів будівельної галузі Польщі. Досвід Польщі розглядається зважаючи на стрімкий
ріст будівельної галузі країни, перевагу над Україною за обсягами виробленої будівельної продукції
(виконаних будівельних робіт) підприємствами
країни на 8,39 разів (даний показник в Україні складав 4901,8 млн. дол. США в 2018 р., а в Польщі –
41129,784 млн. дол. США [1, 2]. Відповідно до положень наукових досліджень, стратегія коопетиції,
є:
- суперництвом між будівельними підприємствами певної стратегічної групи, явною або прихованою кооперацією, яка встановлюється для спільної реалізації певних цілей в сфері будівництва в
країні (регіоні, території) [3, 4];
- одночасно співпрацею та конкуренцією між
компаніями однієї галузі, співпрацею в обраному
сегменті з конкурентом [5].
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Як свідчать матеріали дослідження, до основних напрямків діяльності суб’єктів будівельної галузі Польщі в рамках цієї стратегії, можна віднести:
1) спільну участь у будівельних торгах: пошук
контрактів; укладення консорціуму;
2) надання власних засобів виробництва фірмам, що співпрацюють;
3) використання непрямого потенціалу при реалізації великих контрактів: субпідряд, аутсорсинг.
Вивчення наукових праць, сучасної практики
впровадження стратегій розвитку дозволило розробити підходи до стратегічного управління
суб’єктами будівельної галузі Польщі, які використовують стратегію коопетиції. В табл. 1 наведено
перелік та характеристику вказаних підходів. Встановлено, що на нинішньому етапі функціонування
будівельної галузі Польщі існує чотири загальних
підходи (напрямки) реалізації стратегії коопетиції,
типи та характер яких залежить від наступних організаційно-правових, економічних, технічних ознак,
серед яких можна виокремити наступні:
1) коопетицію 1-ї стратегічної групи,
пов’язану з співпрацею та конкуренцією на рівні
малих суб’єктів будівельної галузі в рамках певних
проектів для інших стратегічних груп, для замовників місцевого ринку. Визначено, що використання
цього стратегічного підходу притаманне об’єднанням груп підприємців-фізичних осіб будівельної галузі, які працюють для виконання локальних завдань, роботи над певними проектами, конкурують
між собою в межах місцевого ринку. Зазначена
стратегічна група є середовищем розвитку мікро- та
малого бізнесу будівельної галузі.

Таблиця 1
Перелік та характеристика сучасних підходів до стратегічного управління суб’єктами будівельної галузі
Польщі, які використовують стратегію коопетиції
Підходи до стратегічного управління
№
суб’єктами будівельної
Характеристика
п/п
галузі Польщі, які використовують стратегію
коопетиції
Склад 1-ї стратегічної групи: невеликі майстерні (ремісничі), що
пропонують різноманітні послуги, які невеликі за масштабом для
місцевого ринку. Напрямки діяльності: виконання локальних заКоопетиція 1-ї стратегіч- вдань; виступають підрядниками за окремими проектами будівельної групи (співпраця та них робіт (оздоблювальні роботи, укладання підлоги, покрівельні
конкуренція на рівні ма- роботи тощо). Ціновий сегмент реалізації стратегії: низька вартість
лих суб’єктів будівельної виробництва, що дозволяє учасниками 1-ї стратегічної групи про1
галузі в рамках певних понувати свої послуги за низькими цінами. Територіальне пошипроектів для інших стра- рення: місцевий ринок. Форми функціонування: суб’єкти будівельтегічних груп, для замов- ної галузі, об’єднані в малі конкурентні групи, що конкурують на
ників місцевого ринку)
місцевому ринку за: ціновими, асортиментними ознаками. До
складу 1-ї стратегічної групи входять: 315 тис. підприємців-фізичних осіб суб’єктів будівельної галузі; дрібні посередники будівельної галузі
Коопетиція 2-ї стратегіч- Склад 2-ї стратегічної групи: вузькоспеціалізовані суб’єкти будівеної групи (співпраця та льної галузі, що пропонують обмежений перелік будівельних робіт
2
конкуренція на рівні ву- (послуг) різних масштабів. Склад працівників даних суб’єктів бузькоспеціалізованих
дівельної галузі: професіонали з досвідом, рекомендаціями, висосуб’єктів будівельної га- кою кваліфікацією. Структура даних суб’єктів будівельної галузі:

36
лузі, незалежна співпраця вузькоспеціалізованих суб’єктів будівельної галузі з суб’єктами
будівельної галузі інших
стратегічних груп, більших за масштабами, клієнтськими та територіальними сегментами)
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вертикальна структура з найманим персоналом; вертикально-горизонтальна структура, представлена загальним керівництвом, якому
підпорядковуються керівники мобільних груп, до яких входять фахівці певних спеціальностей в будівництві (фізичні особи та фізичні особи-підприємці). Напрямки діяльності: виконання замовлень
крупних будівельних компаній (через високу якість роботи) в якості субпідрядників.

Територіальне поширення: місцевий ринок. Форми функціонування: суб’єкти будівельної галузі, об’єднані в конкурентні групи,
що конкурують за: якісними, ціновими, асортиментними ознаками.
До складу 2-ї стратегічної групи входять: підприємці-фізичні особи
суб’єкти будівельної галузі; вузькоспеціалізовані фірми будівельної галузі
Склад 3-ї стратегічної групи: середні підприємства будівельної галузі, що реалізують на рівні співпраці один з одним або окремо (можливо із співпрацею з суб’єктами інших стратегічних груп) інвесКоопетиція 3-ї стратегічтиційні будівельні проекти (великі та середні інвестиції регіональної групи (комплексна
них ринків). Структура даних суб’єктів будівельної галузі:
співпраця та конкуренція
вертикальна структура з найманим персоналом; вертикально-горина рівні середніх підпризонтальна структура, представлена загальним керівництвом, якому
3
ємств будівельної галузі,
підпорядковуються керівники груп, сформованих на рівні суб’єктів
незалежна співпраця з
1-ї, 2-ї стратегічних груп будівельної галузі. Напрямки діяльності:
суб’єктами 1-ї, 2-ї та 4-ї
реалізація середніх та крупних інвестиційних будівельних проектів
стратегічних груп будіверегіональних масштабів. Територіальне поширення: регіональний
льної галузі)
ринок. Форми функціонування: середні підприємства будівельної
галузі, об’єднані в конкурентні групи, що конкурують за: ціновими
ознаками
Склад 4-ї стратегічної групи: великі підприємства будівельної галузі, об’єднані в великі фінансові групи. Структура даних суб’єктів
Коопетиція 4-ї стратегіч- будівельної галузі: вертикальна структура з найманим персоналом;
ної групи (комплексна вертикально-горизонтальна структура, представлена загальним кеспівпраця великих підп- рівництвом, якому підпорядковуються керівники груп, сформовариємств будівельної га- них на рівні суб’єктів 1-ї, 2-ї, 3-ї стратегічних груп будівельної га4
лузі, об’єднаних у великі лузі. Напрямки діяльності: реалізація великих інвестиційних будіфінансові групи, які спів- вельних проектів національного та зарубіжних масштабів.
працюють з суб’єктами Територіальне поширення: національний та зарубіжний ринок. Фоінших стратегічних груп рми функціонування: великі підприємства будівельної галузі,
будівельної галузі)
об’єднані в великі фінансові групи, що конкурують за: високотехнологічними, організаційними, якісними, асортиментними ознаками, ознаками масштабу діяльності та інвестицій
Джерело: складено автором за матеріалами [3,4,5,6]
Важливо відмітити, що учасники 1-ї стратегічної групи функціонують в Польщі керуючись певними вимогами до забезпечення конкурентних переваг, зокрема: ціновими та асортиментними. Також потрібно відзначити, що учасники цієї групи,
як і відповідних малих груп, які є її складовими не
створюють перешкод для входження нових членів,
що свідчить про високу конкуренцію на ринку [6];
2) коопетицію 2-ї стратегічної групи, орієнтовану на співпрацю та конкуренцією на рівні вузькоспеціалізованих суб’єктів будівельної галузі, незалежну співпрацю вузькоспеціалізованих суб’єктів
будівельної галузі з суб’єктами будівельної галузі
інших стратегічних груп, більших за масштабами,
клієнтськими та територіальними сегментам. Вказано, що даний стратегічний підхід використовують як об’єднання груп суб’єктів будівельної галузі, так і окремі суб’єкти в цій сфері, націлені на

виконання вузькопрофільних робіт в сфері будівельних робіт високої якості (з відповідним використанням високотехнологічного обладнання, технологій). Вказана стратегічна група є середовищем
розвитку малого вузькопрофільного будівельного
бізнесу. Доведено, що учасники 2-ї стратегічної
групи працюють в Польщі керуючись певними вимогами до забезпечення конкурентних переваг, а
саме: якісними, ціновими та асортиментними. Вхід
до 2-ї стратегічної групи не передбачає певних перешкод з боку конкурентів, що демонструє високу
конкуренцію ринку;
3) коопетицію 3-ї стратегічної групи, орієнтовану на комплексну співпрацю та конкуренцію на
рівні середніх підприємств будівельної галузі, незалежну співпрацю з суб’єктами 1-ї, 2-ї та 4-ї стратегічних груп будівельної галузі. Визначається, що
вказаний стратегічний підхід використовують як
об’єднання груп суб’єктів будівельної галузі, так і
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окремі суб’єкти в цій сфері, орієнтовані на реалізацію середніх та крупних інвестиційних будівельних
проектів регіональних масштабів. Зазначена стратегічна група є середовищем розвитку середнього
будівельного бізнесу. Виявлено, що учасники 3-ї
стратегічної групи досягають конкурентних переваг більшою мірою завдяки орієнтиру на цінові параметри. Як і стосовно учасників 1-ї, 2-ї стратегічних груп, вхід до 3-ї стратегічної групи не пов’язаний з певними перешкодами з боку конкурентів, що
вказує на високу конкуренцію ринку [6];
4) коопетицію 4-ї стратегічної групи, орієнтовану на комплексну співпрацю великих підприємств будівельної галузі, об’єднаних у великі фінансові групи, які співпрацюють з суб’єктами інших стратегічних груп будівельної галузі.
Відмічено, що даний стратегічний підхід використовується для реалізації великих інвестиційних будівельних проектів національного та зарубіжних
масштабів. Вказана стратегічна група є середовищем розвитку великого будівельного бізнесу. Виявлено, що учасники 4-ї стратегічної групи досягають
конкурентних переваг більшою мірою завдяки орієнтиру на параметри технологічності, організаційні, якісні, асортиментні ознаки, ознаки масштабу діяльності та інвестицій. Як і стосовно учасників 1-ї, 2-ї, 3-ї стратегічних груп, вхід до 4-ї
стратегічної групи не пов’язаний з певними перешкодами з боку конкурентів, що демонструє високу
конкуренцію ринку [6].
Дослідження наукових матеріалів, практичних
аспектів функціонування суб’єктів будівельної галузі Польщі дозволило констатувати, що стратегія
коопетиції може мати загальну назву стратегії розвитку організованого інституційного багаторівневого господарства, керованого із застосуванням ринкових методів. Впровадження основних засад вказаної стратегії відповідно до умов української
будівельної галузі України щодо учасників чотирьох стратегічних груп суб’єктів має певні характеристики, які необхідно враховувати при прийнятті
рішень стосовно використання.
В дослідженні розглянуто зарубіжний досвід
оптимізації стратегічного управління будівельної
галузі. Серед основних підходів до удосконалення
проаналізовано: перспективи адаптації стратегії коопетиції (стратегія розвитку організованого інституційного багаторівневого господарства, керова-
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ного із застосуванням ринкових методів), яка використовується суб’єктами будівельної галузі
Польщі; можливість впровадження стратегії енергоефективності, яка є основою стратегічного управління будівельною продукцією з нульовим енергоспоживанням; ймовірність застосування німецького
досвіду
використання
інноваційних
технологічних стратегій, що передбачають впровадження у виробничих процесах високотехнологічної техніки, обладнання, технологій (зокрема, дронів, роботів, 3-D моделювання у виробництві певних частин будівельної продукції).
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Анотація
У статті здійснено узагальнення поглядів наукової спільноти щодо особливостей оцінювання соціально-економічної ефективності формування корпоративної культури. Виявлено, що відсутність обґрунтованого методичного підходу до рейтингового оцінювання працівників й належних засобів мотивації до
професійного розвитку, може призвести до втрати наявного інтелектуального потенціалу та конкурентних
позицій на ринку послуг взагалі. Обґрунтовано доцільність формування ефективної корпоративної культури як основи підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання всіх форм власності.
Abstract
The article summarizes the views of the scientific community on the features of assessing the socio-economic
effectiveness of corporate culture. It has been revealed that the lack of a sound methodological approach to employee rating and appropriate means of motivation for professional development can lead to the loss of existing
intellectual potential and competitive positions in the market services in general. The expediency of forming an
effective corporate culture as a basis for increasing competitiveness of the enterprises of all forms of ownership is
substantiated.
Ключові слова: менеджмент, корпоративна культура, конкурентоспроможність, трудові ресурси, інтегральний показник.
Keywords: management, corporate culture, competitiveness, labor resources, integral indicator.
Постановка проблеми. У сучасних умовах
розвитку ринкової економіки суб’єкти господарювання всіх форм власності повинні розуміти, що не
тільки матеріальний капітал є основою їх стабільної
діяльності та підвищення конкурентоспроможності, а й інтелектуальний, моральний та етичний потенціал стають запорукою ефективності й стабільності ведення бізнесу. ТОП-менеджмент вітчизняних підприємств повинен враховувати, що
розвиток людського потенціалу є головною передумовою та необхідністю для ефективного та своєчасного виконання визначених функціональних
обов’язків, особливо в сфері ІТ-послуг. Одним із
основних важелів впливу на ефективність використання трудових ресурсів зазначених об’єктів є сформована та обґрунтована корпоративна культура як

основа забезпечення зростання конкурентоспроможності та ефективності діяльності підприємства
взагалі. Зазначене визначило актуальність теми дослідження, її завдання та зміст.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблемами формування корпоративної культури
як певної соціально-економічної категорії займалися світові та вітчизняні класики теорії управління. Чималу вклад у становлення даної наукової
галузі управління привнесли С. Білоусова [1], Є.
Гресь, Н. Язвінська [2], І. Грибик [3], А. Зінченко
[4], Г. Захарчина [5], Г. Назарова [6], В. Парсяк [7],
К. Фокіна-Мезенцева [8; 9], Л. Харрісон, С. Хантінгтон [10], Е. Шейн [11] та ін. Незважаючи на вагомі
напрацювання, залишаються проблеми, що потре-
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бують додаткового наукового аналізу. Зокрема, недостатньо уваги приділяється дослідженню специфіки й обґрунтованості використання сучасних методичних підходів до оцінювання соціально-економічної ефективності формування корпоративної
культури.
Постановка завдання. Мета статті полягає у
дослідженні різних методик та обґрунтуванні оптимального методичного підходу щодо оцінювання
соціально-економічної ефективності формування
корпоративної культури на прикладі підприємств
ІТ-галузі.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Формування корпоративної культури підприємства
– це постійний процес перевірки та підвищення відповідності культури підприємства цінностям, закладеним в основу його функціонування. Неодмінною умовою успішного входження особистості на
підприємство є дотримання нею концепції цінностей, загальновизнаних норм, законів, а також поведінкових стандартів, властивих певному підприємству, без знання яких швидше за все виникнуть виробничі й особисті конфлікти [10]. Розвинена
корпоративна культуру формує єдиний стандарт
поведінки для всіх людей на підприємстві незалежно від національності, релігійних поглядів, фізичних даних тощо. Ще в процесі прийому на роботу
кандидати зобов'язані ознайомитися зі законами і
нормами поведінки, встановленими в цій системі.
Невідповідність поведінки нового працівника сформованій корпоративній культурі може спровокувати серйозні проблеми з адаптацією в колективі,
збільшити ймовірність виникнення конфліктів,
зменшити продуктивність праці особистості та колективу в цілому.
Формування корпоративної культури сприяє
тому, що з першого дня роботи на підприємстві
працівник має можливість відчувати атмосферу доброзичливості, раціональності, доцільності у
всьому, починаючи з вибору та розташування обладнання, робочих місць, меблів, закінчуючи режимом праці, який включає короткострокові перерви
для відновлення психічної і фізичної енергії, що
була витрачена за час роботи. Як свідчить світовий
досвід, саме на підприємствах з високорозвинутою
корпоративною культурою створюється атмосфера
постійної турботи про працівника завдяки демократичному стилю управління та ефективній соціальній і кадровій політиці [9]. Соціальна політика
спрямована на задоволення потреб у високій якості
трудової діяльності і створення сприятливих умов
для її здійснення. Принциповим моментом є залучення працівників до розробки колективного договору і оцінки плану соціального розвитку трудового колективу підприємства (організації).
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Формування дієвої корпоративної культури
дозволяє створити додаткові переваги для ефективного вмотивованого функціонування персоналу, зокрема високий рівень продуктивності, прихильність кожного співробітника цінностям компанії,
прагнення постійного самовдосконалення задля
зростання ефективності роботи в компанії, тощо.
Також дослідники відзначили, що на підприємствах, об'єднаних навколо, так званої, надідеї, співробітники відчувають значно менше стресів і більш
задоволені роботою. Варто відзначити переваги,
викликані унікальними цінностями культури підприємства, наприклад, висока дисципліна, турбота
про колег, здатність ризикувати, заохочення до нестандартного мислення [9].
Оцінювання соціально-економічної ефективності формування корпоративної культури є складним багатофакторним завданням, яке зводиться до
виявлення найбільш значущих кількісних та якісних показників і їх інтеграції до сучасних умов ведення бізнесу та специфіки функціонування досліджуваного об’єкта. На сьогодні не існує єдиної методики оцінювання ефективності формування
корпоративної культури суб’єкта господарювання.
Дослідники-практики розходяться в підходах і методах її діагностики [6; 8]. Слід відзначити, що на
методи оцінювання та на їхню мету здійснюють
безпосередній вплив такі фактори як бажання до
ефективних трансформацій компанії, рішуча позиція керівника стосовно курсу на реформування культури, тощо. Паралельно оцінювання характеризується методами одержання потрібних відомостей
про системні параметри. Значущою задачею є формування інструментарію набуття інформації задля
знаходження характеристик обраних параметрів.
Такий інструментарій повинен містити можливості
неодноразового, регулярного, стійкого здійснення з
одночасною мінімізацією витрат виробничих ресурсів та часу.
Запропонована методика визначення соціально-економічної ефективності сформованої корпоративної культури вітчизняного ІТ-підприємства
відображена на рис. 1. Зазначена методика повинна
складатися з наступних п’яти основних етапів:
– збирання інформації;
– обробка отриманої інформації з використанням експертних та економіко-математичних моделей;
– розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності підприємства;
– проєктування та впровадження заходів щодо
покращення корпоративної культури на основі визначених пріоритетів;
– аналіз результатів та визначення ефективності від впровадження заходів щодо покращення корпоративної культури.
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Визначення основних показників для оцінювання соціально-економічної ефективності
корпоративної культури
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Моделі обробки з використанням експертних методів

Математичні моделі обробки

Визначення коефіцієнтів компетентності експертів; відсів несуттєвих чинників упливу;
перевірка наявності мультіколінеарності; визначення питомої ваги чинників упливу на
результативний показник

Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності підприємства

Проєктування заходів щодо покращення корпоративної культури на основі визначених
пріоритетів

Розподіл фінансових ресурсів суб’єкта господарювання для покращення корпоративної
культури

5

обладнання, сировини та фінансових ресурсів; розвиток інформаційної складової

е
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а
п

Впровадження розроблених заходів

Аналіз результатів та визначення
ефективності від впровадження заходів щодо
покращення корпоративної культури

Кінець. Негативний результат

Кінець. Позитивний результат

Рис. 1. Методика оцінювання соціально-економічної ефективності корпоративної культури
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Результати попередніх досліджень [16; 17] свідчать про наступне: під час збирання інформації
потрібно враховувати, що наявність широкого кола
показників при проведенні оцінювання може призвести до зменшення питомої ваги найбільш впливових факторів, збільшення вірогідності похибки при
оцінюванні та прогнозуванні, і менш ефективного
перерозподілу фінансових ресурсів для впровадження комплексу заходів стосовно покращення
значень несуттєвих для підприємства показників.
Враховуючи зазначене, для проведення достовірної
й обґрунтованої процедури оцінювання соціальноекономічної ефективності від впровадження заходів щодо покращення корпоративної культури, необхідно визначити вплив кожного із запропонованих показників на загальний результативний показник, використовуючи формулу для обчислення
коефіцієнтів парної кореляції.
Також однією із умов доцільності використання зазначеної групи чинників у подальших дослідженнях є здійснення перевірки можливої наявності мультіколінеарності між запропонованими
чинниками.
Проведений аналіз стану функціонування ІТгалузі в Україні у 2017–2019 роках свідчить, що у
короткостроковому періоді, при відсутності джерел
фінансування для розвитку ринку ІТ-послуг, суттєвий вплив на обсяг реалізованих послуг з комп’ютерного програмування, консультування та надання
інформаційних послуг має розмір нарахованої середньомісячної заробітної плати відповідним фахівцям. Отже, ТОП-керівництву вітчизняних ІТпідприємств необхідно першочергово забезпечити
розроблення дієвої системи мотивації працівників
для ефективного виконання функціональних
обов’язків та подальшого самовдосконалення у позаробочий час. Також потрібно враховувати, що необґрунтоване зростання загального розміру фонду
оплати праці на ІТ-підприємствах може зменшити
не лише рівень рентабельності їх господарської діяльності, а й зробити запропоновані послуги з
комп’ютерного програмування, консультування та
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надання інформаційних послуг неконкурентоспроможними на відповідному вітчизняному та закордонному сегментах ринках.
Під час розроблення системи мотивації працівників на підприємствах ІТ-галузі потрібно враховувати, що обґрунтована система оплати праці є
лише одним із факторів, які впливають на задоволеність роботою, та в подальшому можуть призвести до зростання продуктивності праці. ТОПкерівництву ІТ-підприємств необхідно також акцентувати увагу на забезпеченні належних санітарногігієнічних та психологічних умов праці, особливостях участі працівників у прийнятті важливих рішень, розробці та впровадженні етичного кодексу
взаємодії як в середині підприємства, так і при взаємодії з оточуючим бізнес-середовищем.
На рис. 2 відображено методику оцінювання
результатів в аспекті створення ефективної корпоративної культури вітчизняного ІТ-підприємства.
Враховуючи, що найкращою моделлю функціонування підприємства є робота персоналу як єдиної команди зі спільними цінностями, нормами і
правилами поведінки, необхідно додатково досліджувати рівень зміни конкурентоспроможності ІТпідприємства в динаміці останніх років та здійснювати заходи з побудови достовірної моделі прогнозування на майбутнє.
Висновки з проведеного дослідження. Результати проведеного дослідження свідчать, що у
сучасних умовах функціонування бізнесу розроблення методичного підходу щодо оцінювання соціально-економічної ефективності від впровадження
заходів стосовно покращення корпоративної культури дозволить керівництву суб’єктів господарювання всіх форм власності визначити обґрунтованість та підвищити результативність інвестованих
коштів. Зазначене дозволить не лише покращити
психологічні умови праці та знизити рівень соціальної напруги в колективі, а й сприятиме згуртованості колективу, що в подальшому призведе до підвищення продуктивності праці та ефективності господарської діяльності й конкурентоспроможності
підприємства взагалі.
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Проєктування заходів щодо покращення корпоративної культури
Запропоновані заходи

Соціально-економічна ефективність від проведення (зростання продуктивності праці, чистого прибутку від
господарської діяльності, тощо)

розроблення норм і правил поведінки працівників як по відношенню до
клієнтів і партнерів, так і безпосередньо до керівництва, колег, підлеглих

Витрати на проведення

спільно з первинною профспілковою організацією проведення постійних
корпоративних заходів: Спартакіад (мікрорівень: між відділами, цехами,
змінами; мезорівень: між суб’єктами господарювання одного регіону; макрорівень: між суб’єктами господарювання різних регіонів, галузей,
країн), конкурсів народної творчості, святкування найважливіших подій
функціонування підприємства тощо

розроблення моделі співфінансування заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників за актуальними навчальними планами підготовки

створення музею підприємства, фінансування щорічного (щопіврічного,
щоквартального) видання стосовно результатів господарської діяльності
підприємства, отриманих найважливіших досягнень

спільно з первинною профспілковою організацією проведення оздоровчих заходів для працівників підприємств та їх родин

–

Аналіз результатів та визначення
ефективності від реалізації заходів щодо покращення
корпоративної культури

Кінець. Негативний результат

+

Кінець. Позитивний результат

Рис. 2. Методика оцінювання результатів в аспекті створення ефективної корпоративної культури
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Анотація
У статті здійснено аналіз витрат підприємства на утримання одного штатного бухгалтера в Україні.
Зазначено, що через значний обсяг таких витрат підприємству необхідно оптимізувати штат фінансовоаналітичного апарату. Через значні інформаційні запити менеджменту в умовах безперервного розвитку
технологій, пропонуємо процеси облікового забезпечення управління витратами здійснювати на основі
автоматизованих програм. Для ефективного їх функціонування, запропоновано склад елементів облікового забезпечення з характерними для сільського господарства ознаками.

44

The scientific heritage No 45 (2020)
Abstract
The article analyzes the costs of an enterprise to maintain a full-time accountant in Ukraine. It is stated that
due to the considerable amount of such expenses the enterprise needs to optimize the staff of the financial and
analytical apparatus. Due to significant management information requests in the conditions of continuous development of technologies, we propose processes of accounting of management of expenses to be carried out on the
basis of automated programs. For their effective functioning, the composition of accounting elements with characteristic for agriculture features is offered.
Ключові слова: управління витратами, обліково-аналітичне забезпечення, облікова політика.
Keywords: cost management, accounting and analytical support, accounting policy.
Одним із важливих чинників, що впливає на
належне управління підприємством є використання
точної, оперативної та якісної інформації стосовно
економічних ресурсів, доходів, витрат й результатів
діяльності. Саме тому, облікове забезпечення повинно спрямовуватись на оцінювання діяльності
підприємства, формування й надання релевантної
інформації, оперативне реагування на зміни як зовнішнього, так і внутрішнього економічного середовища, а також застосування оптимальних методів й
інструментів задля ефективного управління витратами [8].
Вагомий внесок у дослідження обліково забезпечення здійснили Бутинець Ф. Ф. [1], Жук В. М.
[2], Кірейцев Г. Г. [5], Коцупатрий М. М. [6], Прядко В. В. [8] та інші. Проте питання обліково забезпечення управління витратами досить широке, потребує безперервного вивчення і не втрачає свої актуальності у динаміці.
Ключове завдання системи обліково-аналітичного забезпечення полягає в об’єднанні облікових

операцій в єдиний процес, виконання оперативного
мікроаналізу, забезпеченні безперервності цього
процесу і використанні його результатів для формування інформаційної бази для прийняття управлінських рішень. Зміст обліково забезпечення управління витратами підприємства визначається низкою факторів, серед яких: галузеві особливості
діяльності підприємства, організаційно-правова
форма функціонування, обсяг і ступінь диверсифікації фінансово-господарської діяльності, інші об'єктивні та суб'єктивні фактори [9].
Якісну систему інформаційного забезпечення
процесу управління слід формувати на стадії створення підприємства. Система бухгалтерського обліку повинна відображати специфіку діяльності
підприємства та бути адаптованою до його конкретних інформаційних потреб. Правильна організація
потоків інформації, належного її акумулювання та
використання забезпечить, насамперед, оперативність та достовірність такої інформації.
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Рисунок 1 – Рівень середньої заробітної плати бухгалтера у регіонах України на 01.01.2020 р., грн.
Джерело: сформовано автором на основі [7].
Процес облікового забезпечення передбачає
наявність посади бухгалтера або особи чи компанії,
на які буде покладено функції ведення бухгалтерського обліку. Середня заробітна плата бухгалтера
по Україні станом на 01.01.2020 року становить
12652,00 грн. А у Вінницькій області цей показник
становить 21580,00 грн. (рис 1). Фонд оплати праці
на рік одного бухгалтера складає 258960,00 грн. та
нарахування на фонд 56980,00 грн.
Отже, штат бухгалтерського апарату має бути
оптимально вузьким.

Проте обсяг інформаційного запиту менеджменту в умовах безперервного розвитку технологій
збільшується. Враховуючи значне навантаження на
бухгалтера, доцільно оптимізувати процеси облікового забезпечення управління витратами.
Облікове забезпечення фінансового і управлінського обліку включає системи автоматизації облікової інформації і подачі звітності. Вони комплексно вирішують задачі фінансового та управлінського обліку і включають до свого складу як
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спеціалізоване програмне забезпечення пристосоване до галузевих вимог, так і комплексні системи,
що дозволяють курувати надходженням і витратами та поєднуються з бухгалтерською документацією. Такі системи називають ERL (Enterprise
Resource Planning). Дослівний переклад – системи
планування ресурсами компанії. Також досить широкого використання набули системи CRM
(Customer relationship management). Дослівний переклад – управління відносинами з клієнтами. Такі
системи використовуються компаніями для управління взаємовідносинами зі споживачами, включаючи збір, зберігання й аналіз інформації про споживачів, постачальників, партнерів та інформації про
взаємовідносини з ними.
Такі системи можуть включати мобільні дода-
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тки, які допомагають скоротити час між проведеними операціями та надходження інформації для
прийняття управлінських рішень.
Калетнік Г. М. зазначив, що “для економічної
діяльності потрібен інноваційний потенціал, який
трактується як сукупність всіх видів інформаційних
ресурсів, включаючи технологічну документацію,
патенти, ліцензії, бізнес-плани, інноваційні програми і таке інше [4]. Сформована система інформаційних ресурсів знаходить у подальшому своє
використання у прогнозуванні, плануванні, обліку,
контролі, аналізі, регулюванні.
Для об’єктивного впровадження автоматизації
облікового забезпечення на підприємстві мають
бути чітко визначені та сформовані наступні елементи облікового забезпечення (рис 2):

Облікове забезпечення

Облікова політика

Документооборот

Методика бухгалтерського
обліку господарських процесів

Регістрів бухгалтерського обліку

Робочий план рахунків

Внутрішньогосподарські
звіти

Рисунок 2 – Елементи облікового забезпечення
Джерело: авторська розробка
Норми облікової політики щодо обліку витрат
на біологічні перетворення в рибництві згруповані

в табл. 1.

Таблиця 1
Норми облікової політики щодо обліку витрат на біологічні перетворення в рибництві
Назва елемента облікової полі№ п.п.
Зміст елемента
тики
Методика оцінки біологічних
За історичною вартістю;
1
активів та готової продукції
за справедливою вартістю.
Види біологічних активів та готової продукції;
2
Об’єкти обліку витрат
переділи виробничих процесів
3
Статті обліку витрат
Типові та специфічні для рибогосподарств
Перелік загальновиробничих витрат та їх статті визначаСклад загальновиробничих ви4
ються підприємством залежно від специфіки вирощування
трат
рибопродукції в монокультурі або полікультурі
Періодичність здійснення каль5
По закінченню кожного переділу виробництва
кулювання собівартості
Джерело: сформовано автором з використанням [6].
Робочий план рахунків має враховувати специфіку господарської діяльності підприємства. Ми
пропонуємо застосовувати робочий план рахунків

для обліку витрат виробництва рибницьких господарств, що відображений у табл. 2.
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Таблиця 2
Фрагмент “Рахунки обліку витрат виробництва”
Назва та код рахунку третього поНазва та код рахунку
Назва та код рахунку
рядку
23Виробництво
91 Загальновиробничі витрати
231 Виробництво товар2311 Вирощування цьоголіток
911 Загальновиробничі витрати на
ної продукції
виробництво товарної продукції
2312 Вирощування однорічки
2313 Вирощування дволітки
2314 Вирощування дворічки
2315 Вирощування трилікти
232 Виробництво рибо2321 Вирощування рибопосадкового
912 Загальновиробничі витрати на
посадкового матеріалу
матеріалу заводським методом
виробництво рибопосадкового матерікалу
2322 Вирощування рибопосадкового
матеріалу природнім шляхом
233 Вирощування маточ2331 Утримання плідників
913 Загальновиробничі витрати на
ного поголів’я
вирощування маточного поголів'я
2332 Вирощування і утримання ремонтно-маточного стада риб

Джерело: авторська розробка.
Графік документообороту також розробляється з урахуванням інформаційних потреб облікова-аналітичного апарату. Структуру даного внутрішнього регламенту запропоновано на рис. 3.
Графік документообігу

І розділ

ІІ розділ

ІІІ розділ

ІV розділ

Порядок створення документу

Порядок перевірки
документу

Порядок обробки
документу

Порядок передачі документу в
архів

1. кількість екземплярів;
2. відповідальний за виписку
документу;
3. відповідальний за оформлення;
4. відповідальний за виконання;
5. строк виконання

1. відповідальний за
перевірку;
2. хто подає на перевірку;
3. порядок подання;
4. строк подання

1. виконавець,
2. строк виконання.

1. виконавець,
2. строк
передачі

Рисунок 3 – Розділи графіку документообігу
Джерело: узагальнено автором на основі [3].
Методика бухгалтерського обліку витрат, зокрема витрат на біологічні перетворення в рибництві, має включати визначення об’єктів обліку, статей витрат, переліку первинної документації, та формування типової кореспонденції для відображення
інформації на рахунках бухгалтерського обліку;
Перелік регістрів бухгалтерського обліку для
узагальнення інформації, відображеної на рахунках
бухгалтерського обліку, а також перелік внутрішньогосподарських звітів для потреб управлінського
обліку теж визначається виключно внутрішньогосподарською організацією виробництва. Кожен реєстр та звіт може бути пристосований користувачами, з метою забезпечення потреб управління.
Отже, облікове забезпечення щодо обліку витрат на підприємстві розробляється з врахуванням
елементів, які згруповані на рис. 2, із чітким визначенням їх змісту відповідно до особливостей ведення господарства

На основі сформованих елементів облікового
забезпечення, що мають запропоновано нами характерну для рибницьких підприємств структуру, можливо створити ефективну автоматизовану обліково-аналітичну систему для інформаційного забезпечення. Це дозволить знизити трудомісткість
окремих операцій для оптимізації штату бухгалтерського апарату.
Висновок: інформаційна підтримка менеджменту не можлива без інноваційних рішень. Проте
процес автоматизації облікового забезпечення потребує значних капіталовкладень, адже комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення мають
високу вартість. Так, як і вартість оплати послуг високо кваліфікованого спеціаліста, який володіє, так
званими, “гнучкими навичками” (soft skills), що забезпечуватиме функціонування інформаційної системи.
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ПОТЕНЦІАЛ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ
ПРОДУКЦІЇ
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кандидат економічних наук, заступник директора з наукової роботи
Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України
POTENTIAL AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC ORGANIC PRODUCT
MARKET
Volenshchuk N.
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Donetsk state agricultural science station of NAAS of Ukraine
Анотація
У статті розглянуто сучасний стан виробництва органічної продукції в Україні. Розкрито екологічні,
соціальні й економічні переваги запровадження виробництва екологічно чистої сільськогосподарської
продукції в Україні. Проаналізовані основні тенденції вітчизняного ринку органічної продукції. Визначено
основні проблеми, які заважають розвитку виробництва органічної продукції в Україні. Окреслено перспективи розвитку органічного виробництва, доцільність збільшення його масштабів. Запропоновано заходи державного стимулювання та управління виробництвом органічної продукції.
Abstract
The article deals with the current state of organic production in Ukraine. The ecological, social and economic
benefits of introducing environmentally friendly agricultural production in Ukraine are revealed. The main trends
of the domestic organic produce market are analyzed. The main problems that hinder the development of organic
production in Ukraine are identified. Prospects of development of organic production, expediency of its scale
increase are outlined. The measures of state stimulation and management of organic production are offered.
Ключові слова: органічне виробництво, органічна продукція, органічні оператори, сертифікація, ефективність, потенціал.
Keywords: organic production, organic produce, organic operators, certification, efficiency, potential.
На сучасному етапі розвитку аграрного сектору економіки ступінь продовольчої та екологічної безпеки істотно обумовлена альтернативними
технологіями в галузі сільського господарства. За
останні роки в Україні спостерігається збільшення
обсягу внутрішнього ринку споживання органічної
продукції, зростає попит на вітчизняні органічні
продукти на міжнародних ринках. Органічне виробництво є одним із найперспективніших альтерна-

тивних методів господарювання. Економічна доцільність впровадження органічного виробництва в
Україні полягає в підвищенні рівня рентабельності
сільськогосподарських товаровиробників, зміцнення конкурентоспроможності та підвищення іміджу країни на міжнародних ринках, забезпечення
сталого розвитку та розв’язання соціально-економічних проблем галузі. Таким чином, доцільним є дослідження стану та перспектив розвитку ринку органічних продуктів в Україні.
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нтезованих добрив, пестицидів, ветеринарних препаратів, при цьому активно використовує натуральні природні препарати з метою збільшення природної родючості ґрунтів, стійкості рослин і тварин
до захворювань [5]. Як зазначає В.Г. Грановська,
органічне сільське господарство є центральним у
новій парадигмі, яка охоплює економічні, соціальні
й екологічні цінності [2, с. 33].
Світовий ринок органічної продукції почав розвиватися наприкінці минулого століття. В Україні
виробництво органічної продукції проходить період становлення, а суттєвим позитивним зрушенням, що дає можливість активізувати ринок органічних продуктів є ухвалення Закону України «Про
виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» [3].
Ю.О. Лупенко у своєму дослідженні відзначає,
що формування ринку органічних продуктів в Україні відбувається під дією внутрішніх і зовнішніх
чинників. Внутрішні чинники зумовлюють зростання попиту на безпечні та здорові продукти харчування з підвищенням рівня життя населення. Зовнішні чинники спричинені динамічним зростанням світового ринку органічної продукції та
зацікавленістю міжнародної спільноти в Україні як
потенційно потужному виробникові такої продукції [8, с. 3].
Інфраструктура ринку органічної продукції на
сьогодні слаборозвинена, тому виробники сильно
обмежені у застосуванні маркетингових підходів
для просування товарів. Відсутність законодавчої
бази та відповідної системи сертифікації також
створює на шляху виробників багато труднощів, у
тому числі й у позиціонуванні продукції на ринку.
Враховуючи і те, що переважна більшість органічної продукції реалізується на експорт, насичення
внутрішнього ринку є недостатнім [8, с. 4].
Вивчаючи міжнародний досвід компаній, які
застосовували технологічні аспекти ведення органічного виробництва, слід відмітити, що таке господарювання має певний ряд переваг, які систематизовано в табл. 1.
Таблиця 1
Ключові переваги органічного виробництва у світі
Екологічні
збереження від забруднення природних вод
забезпечення екологічного балансу середовища
зниження техногенного впливу на ґрунти
збереження та відновлення біорізноманіття в агроландшафтах
Соціальні
етична та природна поведінка людини в екосистемі
забезпечення населення якісними продуктами
розвиток сільських територій
підвищення зайнятості та добробуту на селі
Економічні
підвищення рентабельності продукції
незалежність від зовнішніх джерел фінансування
підвищення конкурентоспроможності продукції
зростання чистих прибутків
удосконалення системи управління ресурсами та витратами

Проблематика розвитку органічного сільського господарства постійно перебувала в полі зору
багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених. Теоретичні концепції формування органічного сільського господарства, дослідження вітчизняного ринку органічної продукції розглядалися у роботах
В.І. Артиша, Н.В. Бородачевої, О.М. Бородіна, О.Т.
Дудар, Т.О. Зайчук, Н.В. Зіновчук, М.І. Кобеця,
В.М. Ковальової, О.І. Корніцької, Є.В. Милованова,
Писаренка, О.В. Шкуратова, Т.О. Ходаківської,
В.А. Чудовської та інших. Незважаючи на вагомість наукових робіт, наукове обґрунтування сутності практичних кроків щодо прискорення розвитку органічного сільськогосподарського виробництва залишається актуальним.
Мета статті полягає в дослідженні сучасних тенденцій та визначенні перспектив розвитку ринку
органічних продуктів в Україні.
Економічний розвиток України вимагає підвищення продовольчої безпеки держави, забезпечення населення високоякісними та екологічно безпечними продуктами харчування. Саме таку безпеку гарантує органічна продукція, виробництво
якої нині є одним із пріоритетних напрямків розвитку сільського господарства Європейського Союзу
й багатьох країн світу. Виробництво органічної
продукції є практичною реалізацією концепції сталого розвитку аграрного виробництва, що передбачає поєднання захисту довкілля, економічного зростання й соціального розвитку як взаємозалежних і
взаємодоповнюючих елементів стратегічного розвитку держави, що гарантуватиме населенню високу якість продовольства як важливої складової
продовольчої безпеки.
У науковій спільності існує безліч трактувань
поняття «органічне господарство». Розглядаючи
точку зору Є.В. Милованова, органічне сільське господарство він визначає як сільськогосподарську
систему, що сприяє збереженню навколишнього середовища, соціально та економічно підтримує виробництво здорових продуктів харчування. Такий
вид господарства уникає використання хімічно си-
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Україна належить до найпотужніших аграрних
країн світу. Маючи значний потенціал для виробництва органічної сільськогосподарської продукції, її
експорту, споживання на внутрішньому ринку, досягла певних результатів щодо розвитку власного
органічного виробництва. Україна має унікальну
можливість зайняти одне з провідних місць серед
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виробників органічної продукції. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства станом
на початок 2019 року Україна займає 11-те місце серед країн Європи та 20-те у світі за загальною площею сільськогосподарських угідь, сертифікованих
як органічні [7] (рис. 1).

11 місце

Площа, га
1 251 320

Франція

1 538 047

Італія

1 796 363

Іспанія

2 018 802
0

1 000 000

2 000 000

Рис. 1. Місце України серед країн Європи за загальною площею органічних сільськогосподарських угідь
Ринок органічної продукції вже близько двох
десятиріч є одним з найбільш динамічних ринків
продовольства у світі, органічна продукція стає популярною альтернативою споживанню традиційної. Варто зазначити, що спостерігається позитивна
тенденція поступового розвитку вітчизняного виробництва органічної сільськогосподарської продукції.
За даними Науково-дослідного інституту органічного сільського господарства в 2017 році світовий ринок споживання органічних продуктів становив близько 60 млрд. дол. (на 170 % більше порівняно з 2001 р.) та має стійку тенденцію до
зростання. Наразі в світі налічується понад 1,9 млн.
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виробників органічної продукції. До країн з найбільшою площею органічних сільськогосподарських
земель відносять Австралію, Аргентину, США, Китай. В Європі найбільші площі органічних сільськогосподарських земель знаходяться в Іспанії
(1,2 млн. га), Італії (1,2 млн. га) та Німеччині (1 млн.
га). Регіони з найбільшими площами органічних
сільськогосподарських земель - це Океанія (12,2
млн. га, або 32 % світових органічних земель) та Європа (11,2 млн. га - 30 %), за ними слідують Латинська Америка (2,8 млн. га), Азія (3,2 млн. га), Північна Америка (3 млн. га) та Африка (1,1 млн. га) [1,
4, 6, 10]. Про формування відповідного ринку органічних товарів свідчить взятий в Україні старт на
екологізацію землеробства (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка показників, які характеризують розвиток органічного сільського господарства
в Україні, 2012-2016 рр.
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Відмітимо, що повільний розвиток органічного сільського господарства зумовлений застарілими технологіями, зношеною технікою, відсутністю системної державної підтримки, невисокою рентабельністю сільгоспвиробництва, високими
економічними та комерційними ризиками, зміною
клімату, що не найкращим чином відображається
на сільському господарстві. Але, незважаючи на всі
труднощі, з якими стикаються виробники органічної продукції, слід відмітити позитивну динаміку
виробництва органічної продукції в Україні.
Сьогодні виробники органічної продукції обробляють 400 тис. га – це близько 1 % від загальної
площі оброблюваних в Україні наділів [6]. В Україні спостерігається тенденція до збільшення площ
сільгоспугідь, на яких ведеться сертифіковане органічне виробництво. Значно швидшими темпами
зростає кількість сертифікованих сільськогосподарських виробників органічної продукції. Зокрема, у 2017 році їх кількість вже становила 424 підприємства. Це свідчить про те, що протягом останнього часу сертифікуються господарства з
невеликими розмірами земельних угідь або переробні підприємства. Більшість українських органічних господарств розташовані в Одеській, Херсонській, Київській, Полтавській, Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Житомирській
областях [8, с. 67].
Загалом внутрішній ринок органічної продукції у розрахунку на одного споживача становить
0,68 €, тоді як у світі 10-11 €. Втім, частка органічної продукції зростає: за останні 5 років органічні
сільськогосподарські угіддя зросли на 54 %, до
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421,5 тис. га: з них 48,1 % зайняті під вирощуванням зернових (7-ме місце серед країн-виробників
органічних зернових). Понад 16 % займають олійні
(5-те місце в світі), 4,6 % – бобові (7-ме місце). Під
овочами зайнято 2 % угідь (10-те місце), а під фруктами – 0,6 %.
Розвиток ринку органічної продукції у великих
містах обумовлюється наступними факторами: вищий порівняно з іншими регіонами рівнем життя,
що забезпечує більшу купівельну спроможність населення і відповідно лояльність споживачів до дорожчих продуктів; вища культура споживання і рівень екологічної свідомості населення; популяризація здорового способу життя серед населення;
висока конкуренція на ринку, внаслідок якої виробникам потрібно шукати нові конкурентні переваги; складна екологічна ситуація в містах, що збільшує занепокоєння громадян екологічним проблемами та подорожчанням лікування. Потенційними
споживачами органічної продукції є близько 5 %
населення великих та близько 1-2 % населення середніх міст України. Сьогодні великого значення
набуває проведення активної комунікаційної політики в суспільстві з метою інформування споживачів про особливості її виробництва, корисність для
здоров’я та внесок у збереження навколишнього середовища.
За оцінками Федерації органічного руху України, внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в Україні за останнє десятиліття зріс більше,
ніж у 40 разів і становив приблизно 17 млн. євро
(рис. 3).

Рис. 3. Динаміка зростання внутрішнього ринку органічних продуктів в Україні, 2006-2015 рр.
Тобто, зараз є всі підстави говорити про те, що
в Україні формується культура споживання органічних продуктів, і, отже, з'явився потенціал для
розвитку цього сегмента агропродовольчого ринку.
Розвиток вітчизняного органічного виробництва є перспективним у майбутньому, оскільки становить лише 0,05 % від загальноєвропейського рівня і посідає 34 місце серед 44 країн Європи, де розвивається органічне виробництво. До цього ж
Україна станом на початок 2016 р. посідала перше

місце в східноєвропейському регіоні щодо сертифікованої площі органічних сільськогосподарських
угідь, спеціалізуючись переважно на виробництві
зернових (49,4 % загальної площі ріллі з органічним статусом), олійних (15,2% ) і зернобобових культур (3,8 %). На одного ж виробника органічної
продукції в Україні припадає лише 1,9 тис. га при
середньоєвропейському рівні у 36,1 га [7]. За даних
умов структура потенційного ринку органічної продукції виглядає наступним чином (рис. 4).
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Рис. 4. Структура потенційного ринку органічної продукції
Аналіз розвитку й функціонування органічного ринку по регіонах України доводить, що близько 24 % екопідприємств сконцентровані у південному регіоні. Перше місце посідає Одеська область
– 28 підприємств (11,72 %), на другому місяці –
Херсонська – 17 підприємств (7,11 %), на третьому
– Запорізька – 7 од. (2,92 %). У Миколаївській області функціонує тільки 5 суб’єктів органічного сектору. Лідером органічного виробництва в Україні
є підприємства Київської області – їхня ринкова частка 15,06 %; 11,72 % - Одеської; 7,53 % – Харківської; 7,11 % – Херсонської та 5,86 % ринку належить органічним аграрним формуванням Житомирської області [4]. На рис. 5 наведено розподіл
органічних вітчизняних підприємств в 2018 р.

Слід відмітити, що зростання виробництва органічної продукції в Україні в першу чергу пов'язане зі збільшенням її споживання в Європі. В результаті дослідження встановлено, що в країнах Європейського союзу ніша органічної сировини не
заповнена. В Європі споживають більше екотоварів, ніж виробляють. При тому, що кожен рік обсяги споживання зростають на 10 %. Тому перспективи для розвитку вітчизняного ринку великі.
Крім цього, країни Євросоюзу докладають значних
зусиль, щоб скоротити обсяги поставок з Китаю й
збільшити їх з прилеглих країн, у тому числі з України [6].

Рис. 5. Структура та розподіл органічних підприємств в Україні
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37]. Українські аграрні підприємства мають реальні
конкурентні переваги на ринку органічної й екологічно чистої продукції Європи. Також перспективним із погляду розширення ринків збуту є ринок
Китаю, який формує платоспроможний попит на
чисту, екологічно безпечну та органічну продукцію.
У зв’язку з наявністю низки особливостей при
виробництві органічної продукції, зокрема здійсненням процесу сертифікації, недосконалістю нормативно-правової бази, зниженням урожайності під
час перехідного періоду, вищою трудомісткістю,
вищими цінами на органічну сировину спостерігається зростання собівартості такої продукції. Внаслідок цього помічається істотна диференціація в
цінах на традиційну та органічну сільськогосподарську продукцію – в середньому вдвічі. В табл. 2
представлена інформація щодо порівняння цін на
традиційні та органічні сільськогосподарські культури. Органічна надбавка знаходиться у межах від
50 до 90 %.
В результаті дослідження встановлено, що
ціна на органічні продукти в торговельних мережах
на сьогоднішній день суттєво завищена. Якщо за
кордоном націнка в середньому складає 15-30 %,
максимум 50%, то в Україні може сягати 200-300 %.
Висока ціна є одним із основних мотивів, чому споживачі не купують органічні продукти. Але після
збільшення кількості виробників органічного виробництва та розширення асортименту органічної сировини ціна повинна нормалізуватися, бути не вищою, ніж на 10-30% за аналогічну традиційну
(табл. 2).
Таблиця 2
Порівняння цін на органічну й традиційну сільськогосподарську продукцію 2018-2019 рр.
Сільськогосподарська
Ціна на традиційну
Ціна на
Органічна надбавка до
продукція
продукцію, UAH
органічну
ціни, %
продукцію, UAH
Продовольча пшениця
3900-5000
8500
89
Кормова пшениця
3550-4400
6000
50
Кукурудза
3550-4500
6000
50
Соєві боби
9500-10000
16800
71
Соняшникове насіння
9800-10700
16000
55

Споживання органічної продукції в Україні
тільки починає розвиватися, велика її частина продукції експортується. Аналізуючи статистичні дані,
зауважимо, що 90-95% української органічної продукції йде на експорт. Зазначимо, що в минулому
році значно збільшився експорт органічної продукції. За даними компанії «Органік Стандарт», з України в інші країни було поставлено 165 тис. тонн
товару, що в 2,5 рази більше, ніж у 2015 році. У грошовому виразі це 40 млн. євро проти 21 млн. євро у
2015 році [6]. За даними Мінагрополітики, експортними позиціями є зернові та олійні культури,
ягоди, чорниця, березовий сік, гарбузове насіння,
гірчиця, яблучний концентрат. Тобто можна зробити висновок, що внутрішній ринок органічної
продукції ще недостатньо розвинений, а орієнтований на експорт.
Вітчизняних товаровиробників на міжнародному ринку приваблює ціна, наприклад: на міжнародних ринках тонна органічної пшениці коштує
260-280 євро, тоді як на внутрішньому ринку 150
євро. Також великий попит за кордоном спостерігається на заморожені ягоди і плодову продукцію (яблука), в свіжому вигляді і переробленому. Такий сегмент, як свіжі овочі, зелень, плоди, молочні продукти, знаходить свого споживача на внутрішньому
ринку.
Експорт органічної продукції нині переважно
здійснюється через сертифіковані зовнішньоторговельні компанії, які володіють достатнім практичним досвідом, знаннями про спеціалізовані ринки
органічної продукції й регулярно спостерігають за
новітніми тенденціями розвитку в цій галузі [2, с.

Однак ціни на органічну продукцію залежать
не лише від виробничих витрат, але й обсягу інвестицій, обмеженістю попиту, причиною чого є низька платоспроможність населення та недостатня
обізнаність про переваги органічної продукції, цінової політики та ринкової стратегії підприємства,
якості товару, додаткових послуг і сервісу. При
цьому товаровиробник має виходити з того, що
споживач самостійно оцінюватиме головні переваги продукції: якість, безпечність, корисність.
Згідно зі світовими вимогами органічна система сільського господарства та її продукція повинна відповідати певним стандартам до виробничих процесів, які спрямовані на підтримку оптимального стану екосистеми на соціальному,
екологічному та економічному рівнях. Органічна
якість продукції підтверджується сертифікатом, виданим акредитованим компетентним сертифікаційним органом. В Україні функціонує 12 іноземних та

1 український сертифікаційні органи – Органік стандарт. Якщо продукція сертифікована, то обов’язково наноситься логотип, який підтверджує якість
цієї продукції. В той же час, заборонено використовувати напис «органічний продукт», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний» у власних назвах продуктів та торговельних марках при рекламуванні, якщо продукція не пройшла сертифікацію
[9, с. 204].
Розглянувши основні світові тенденції розвитку і ведення органічного виробництва зарубіжних
країн та вивчення стану вітчизняного ринку можна
виділити основні шляхи удосконалення розвитку
органічного виробництва, розвиток якого напряму
залежить від синергії трьох складових: виробника
органічної продукції, регіональних центрів та підтримки держави (табл. 3).
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Таблиця 3

Рекомендації щодо удосконалення виробництва органічної продукції в Україні
Пропозиції виробникам (на мікрорівні)
Пропозиції регіональним центрам
(на мезорівні)
- упроваджувати у виробництво інноваційні техно- - поширювати інформацію про постачальників орлогії вирощування органічної продукції;
ганічної сировини;
- забезпечувати подальше виробництво органічної - поширювати інформацію для населення щодо вапродукції за рахунок власного вирощування сиро- жливості споживання органічної продукції через
вини (кормів для тваринництва, органічних доб- власну електронну сторінку, публікації щотижнерив для рослинництва)
вої газети та інші засоби масової інформації;
- вживати заходів щодо підвищення кваліфікації
виробників органічної продукції
Пропозиції державі (на макрорівні)
- встановити квоти на ціни для органічної продукції;
- розробити систему дотацій;
- розробити програму впровадження технологій виробництва органічних добрив;
- впровадити програму підтримки сертифікації продукції
Таким чином, потенціал України для розвитку
органічного сільськогосподарського виробництва
розкривається у наступному: достатня кількість
суб’єктів господарювання, готових виробляти органічну сільськогосподарську продукцію та її потенційних споживачів; наявність значних площ родючих ґрунтів; незначний рівень використання гербіцидів, пестицидів і мінеральних добрив;
збільшення робочих місць унаслідок підвищеної
трудомісткості при веденні органічного виробництва.
Незважаючи на високу рентабельність органічного виробництва та перспективи для його ведення на території України, його розвиток відбувається надзвичайно повільно, навіть попри намагання держави підтримати цей сектор економіки
шляхом подальшого розроблення й удосконалення
законодавчої та нормативно-правової бази, яка
створила б умови для законодавчого визнання та захисту органічної продукції, формування національної системи сертифікації, державної підтримки й
стимулювання розвитку органічного виробництва.
Органічне виробництво є пріоритетним напрямом
розвитку сільського господарства для України як
промислово-аграрної країни, провідного експортера сільськогосподарської продукції.

Список літератури
1. Артиш В.І. Організаційно-економічні передумови формування ринку екологічно чистої продукції в Україні. Економіка АПК. 2009. № 2. С. 117120.
2. Грановська В.Г. Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні. Економіка
АПК. 2017. №4. С.31-40.
3. Закон України «Про органічне виробництво
та обіг органічної сільськогосподарської продукції
та
сировини».
URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/425-18.
4. Кузьменко О.Б. Органічне землеробство як
фактор євроінтеграції України. Вісник Полтавської
державної аграрної академії. № 3. 2013. C. 151-155.
5. Милованов Є.В. Органічне сільське господарство: перспективи для України. Х: Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, 2009. 257 с.
6. Огляд ринку. Органічна продукція URL:
https://msb.aval.ua/news/?id=26062
7. Органічне виробництво в Україні. URL:
http://minagro.gov.ua/node/23346
8. Органічне виробництво і продовольча безпека: матеріали доповідей учасників Міжнародної
науково-практичної конференції «Органічне виробництво і продовольча безпека». Житомир : «Полісся», 2013. 492 с.
9. Офіційний сайт «Органік стандарт». URL:
http://www.organicstandard.com.ua.
10. Шкуратов О.І., Чудовська В.А., Вдовиченко A.B. Органічне сільське господарство: екологоекономічні імперативи розвитку: монографія. K.:
TOB «ДІА», 2015. 248 с.

54

The scientific heritage No 45 (2020)
ПАРАДИГМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАНОВЛЕНИЕМ ШЕСТОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА В ЭКОНОМИКЕ
Глущенко В.В.
Д-р техн. наук, доцент,
Москва, Россия
PARADIGM OF INTELLECTUAL MANAGEMENT OF THE FORMATION OF THE SIXTH
TECHNOLOGICAL ORDER IN THE ECONOMY
Glushchenko V.
Dr. tech. Sciences, associate Professor,
Moscow, Russia

Аннотация
Предметом статьи выступает парадигма управления развитием шестого технологического уклада в
экономике и обществе, объектом статьи является шестой технологический уклад как социально-экономическая реальность, целью работы является повышение эффективности парадигмы становления шестого
технологического уклада в экономике и обществе 21 века, для достижения поставленной цели решаются
следующие задачи:, проводится исторический и сравнительный анализ, определена сущность (функции и
роли) технологических укладов в социально-экономическом прогрессе, исследованы и описаны представление и свойства технологического уклада как большой сложной человеко-машинной (гуманистической)
системы, развиваются методические основы парадигмы управления становлением шестого технологического уклада; исследуются содержание и особенности составных частей парадигмы управления становлением шестого технологического уклада; научными методами выступают анализ и синтез, эвристическое
прогнозирование, экспертные методы, системный и ситуационный подход; научная новизна статьи связана с описанием технологического уклада как сложной системы, определением социально-экономической сущности (функций, ролей) технологических укладов, формированием парадигмы управления развитием шестого технологических укладов как структурного элемента науки о технологических укладах
Abstract
The article advocates a paradigm of management of development of the sixth technological structure in the
economy and society, the object of this article is the sixth technological way as a socio-economic reality, the aim
is to increase the efficiency paradigm of the formation of the sixth technological structure in the economy and
society of the 21st century, to achieve the set goal the following tasks: conducted historical and comparative analysis, defined the essence (functions and roles) of technological structures in the socio-economic progress, studied
and described the performance and properties of the technological system as a large complex man-machine (humanistic) system, develop the methodological foundations of the paradigm control the formation of the sixth technological order; examines the contents and peculiarities of the constituent parts of the paradigm control the formation of the sixth technological structure; research methods are analysis and synthesis, heuristic prediction, expert methods, system and situational approach; the scientific novelty of the article is connected with the description
of technological structure as a complex system, identifying socio-economic entities (functions, roles) technological
structures, the formation of paradigms for managing development of the sixth technological structures as a structural element of the science of technological structures
Ключевые слова: технологический уклад, управление, парадигма, развитие, система, функция, роль,
структура, показатель, эффективность.
Keywords: technological structure, management, paradigm, development, system, function, role, structure,
indicator, efficiency.
Актуальность данной работы связана с необходимостью формирования парадигмы управления
становлением шестого технологического уклада
(ШТУ) в интересах увеличения эффективности и
снижения рисков развития этого технологического
уклада в экономике и обществе, преодолоения на
этой основе глобального системного кризиса.
Гипотезой статьи является предположение о
том, что для ускорения выхода из глобального системного кризиса необходимо повышение эффективности управления процессом развития шестого
технологического уклада на основе формирования
методологии и внедрения в практику парадигмы
управления становлением этого уклада - ШТУ.

Целью работы является повышение эффективности парадигмы становления нового шестого технологического уклада в экономике и обществе в
начале 21-го века.
Для достижения поставленной цели решаются
следующие задачи:
- развиваются методические основы парадигмы
управления становлением шестого технологического уклада;
- исследуются содержание и особенности составных частей парадигмы управления становлением шестого технологического уклада;
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- проводится исторический и сравнительный
анализ, определена сущность (функции и роли) технологических укладов в социально-экономическом
прогрессе;
- исследованы и описаны представление и свойства технологического уклада как большой сложной
человеко-машинной (гуманистической) системы.
Объектом статьи является шестой технологический уклад как социально-экономическая реальность (состояние экономики и общества).
Предметом статьи выступает парадигма управления развитием шестого технологического уклада в
экономике и обществе.
Развитие ШТУ (шестого технологического
уклада) в постиндустриальной экономике остро ставит вопрос развития научно-методологического
обеспечения процесса формирования парадигмы
управления становлением нового технологического
уклада в социально-экономической среде. Под становлением шестого технологического уклада понимается процесс его нахождения в стадях рахвития и
достижения зрелости.
Повышение интереса к формированию парадигмы управления сложными объектами (каким и
является шестой технологический уклад) связано с
увеличением сложности не только объектов управления, но и систем управления. Возрастание сложности систем управления может быть объяснено с позиции основной аксиомы управлении, гласящей, что
субъект управления всегда более сложен, чем объект
управления. Исходя из этого усложнение объектов
управления неизбежно ведет к усложнению и систем
управления этими объектами. Как показывает практика, эффективные системы управления инновационным развитием могут основываться на синтезе и
системном объединении (агрегировании) гуманитарных и технических знаний.
В качестве форм интеграции гуманитарных и
технических знаний в процессах управления сложными гуманистическими системами могут быть
названы: парадигма, организационная архитектура,
организационный дизайн систем управления; технологические платформы, кластеры и другое.
В современном управлении парадигма управления рассматривается как форма объединения знаний
и средство управления [1, с. 122-124]. В этой связи
проводятся исторические исследования и анализ
концептуальных подходов в управлении [2, с. 93-94],
исследования возможности применения гибких методов в составе парадигмы управления проектами [3,
с. 54-58].
Одновременно с этими исследованиями параллельно (не пересекаясь) идут исследования процесса
становления и облика шестого технологического
уклада: изучаются условия формирования нового
уклада и его основных отраслей [4, с. 37-40]; методологических проблем оценки технологического состояния отрасли [5, с. 161-169]; значения термина
«технологический уклада» в континууме экономических категорий [6, с. 605-618]; значение технологического уклада для геополитических и социальноэкономических процессов [7, с. 3-29]; философско-
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концептуальных проблемы развития нового технологического уклада [8, с. 70-75].
В целях роста эффективности практического
применения научного обеспечения процессов развития шестого технологического уклада были разработаны теоретические положения науки о технологических укладах (укладологии) [9, с. 60-74]. Однако
остаются еще недостаточно исследованными: основные факторы развития и сущность технологических
укладов; характер гуманитарного воздействия технологического уклада, например, на культуру [10, с.
76-80] и другие аспекты развития экономики и общества; парадигма управления формированием шестого технологического уклада. При этом парадигма
управления становлением шестого технологического уклада может рассматриваться как интегративная форма и подтверждение актуальности, потребности изучения технологических укладов в рамках философии и методологии науки [11, с. 4]. С
методологической точки зрения отправной точкой
формирования парадигмы управления становлением
шестого технологического уклада должны быть положения философии, методологии научного управления [12, с. 2].
Одновременно с этим нужно учитывать и потребность в росте эффективности методов экономической теории как основы управления становлением
шестого технологического уклада [13, с. 70-86].
Следовательно, выводы из проведенных в этой
статье исследований публикаций по теме подтверждают актуальность темы данной статьи посвященной развитию методических основ формирования
парадигмы управления развитием шестого технологического уклада.
Изучение содержания, структуры, сущности
технологических укладов, парадигмы управления
становлением нового уклада должны дать знания, на
базе которых можно будет достоверно и эффективно
решать вопросы развития нового технологического
уклада.
При отсутствия достоверной и точной информации об облике технологического уклада стратегическое и оперативное планирование, организация
управления, стратегическое и тактическое управление формированием ШТУ и другие действия в отношении процессов становления данного уклада могут
сопровождаться увеличенными управленческим
рисками: риском недостаточности знаний (риск знания), который определяется малым объемом или недостоверностью знаний об объекте управления;
риска действия, который отражает возможность
ошибочных действий при выполнении верных
управленческих решений.
Изучение облика, структуры, особенностей
объекта управления и содержания, парадигмы
управления формированием технологических укладов выступает как актуальный способ и инструмент
увеличения эффективности и, одновременно, уменьшения рисков управления ходом становления ШТУ.
По этой причине в составе методологической
функции науки о технологических укладах может
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быть продолжен анализ облика и сущности технологического уклада, как научной экономической категории.
При этом естественно начинать изучение этой
проблемы с того, каковы границы объекта управления, определяемого термином «технологический
уклад». Заметим, что данному вопросу нет единой
точки зрения: известно предложение применять этот
термин к совокупности ключевых институтов мировой экономики [7, с. 3-29], но известно и предложение отнести это понятие конкретной отрасли экономики или даже к отдельным фирмам [5, с. 161-169].
Исходя из лингвистического толкования уклада как
порядка жизни, логично предположить, что понятие
«технологический уклад» должно применяться
прежде всего к мировой экономике и народному хозяйству страны (национальной экономике) в целом.
Основой для такого восприятия технологического
уклада может быть то, что новый технологический
уклад изменяет, формирует новый характерный
только для этого уклада порядок функционирования
экономики и жизни общества в целом. При этом отдельные сегменты, отрасли экономики и/или корпорации по масштабам своей деятельности не способны влиять на экономику в целом и порядок общественных отношений (институты) в целом. В силу
этого, если речт идет об конкретных отраслях и/или
определенных корпорациях, то более правильно говорить об уровне их технологической обеспеченности, вооруженности, оснащенности.
Для изучения особенностей и сущности технологического уклада необходимо исследовать и предмет деятельности, область влияния технологического уклада. В труде [7, с. 3-29] приводится мнение,
что предметом функционирования технологического уклада выступает процесс расширенного воспроизводства капитала. При этом в статье [8, с. 7075] высказывается точка зрения, состоящая в том,
что предметом деятельности технологического
уклада может быть набор применяемых в работе
фирмы технологий деятельности, который в работах
[ 14, с.100; 15] определяется как технологический базис предприятия. Одновременно с этим, на основе
толкового словаря и лингвистического истолкования
термина «уклад», как способа и порядка организации жизни общества, и, с учетом результатов исследований, выполненных в работе [9] можно считать
предметом функционирования технологического
уклада весь комплекс и процесс использования
научно-исследовательских, конструкторских, производственных, кредитно-денежных, финансово-экономического, социально-экономических и управленческих технологий, связанных и определяемых содержанием
и
направленностью
развития
технологического базиса экономики в целом на данном историческом отрезке прогресса вцелом экономики и общества.
На этом основании допустимо описать технологический уклад как организацию технологической.
экономической и социальной жизни экономики и общества на относительно стабильном отрезке исторического и социально-экономического развития эко-
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номики и общества, который отличается ускоренным и приоритетным, гармоничным развитием конкретного набора технологий (нанотехнологии и др.),
устройств (двигатели, микроэлектроника и др.) и,
определяемых данным технологическим базисом и
номенклатурой выпускаемой продукции в национальной экономики в целом, кредитно-денежных,
финансовых, экономических, социальных и управленческих отношений (институтов) в международных отношениях, глобальной экономике, государстве и обществе.
В этом случае технологический уклад может
изучаться как сложная технологическая и социально-экономическая система большая система,
функционирующая с участием человека (гуманистическая система).
Исторически известно, что во второй половине
20-го века были попытки предложить универсальное
определение большой системы, которые не были
успешны прежде всего по причинам большого масштаба, многофункциональности и различных подходов к определению таких систем.
В итоге этих попыток дать определение сложной системы пришли к мнению, что в категории
больших и сложных систем могут быть отнесены системы, которые обладают определенных набором
свойств.
Можно сказать, что технологическому укладу
как большой гуманистической, технологическая,
крелитно-финансовой и социально-экономической
системе присущи следующие свойства [16, с.92-95]:
1) технологический уклад обладает свойством
эффективности, если он может достигать поставленных целей (технологического, социально-экономического и другого плана) за отведенный период времени и при условии, что объем израсходованных ресурсов не превышает заданное значение;
2) уклад характеризуется свойством большого
числа и физической дифференциации (неоднородности) составных частей (ресурсы, законы, регулирующие органы, технологии, методы управления, институты и др.);
3) для уклада характерна большая сила связей
между его составными частями (элементами) по
сравнению со связями этих элементов с объектами
внешней среды этого уклада (и его структурных частей);
4) технологический уклад обладает свойством
эмергентности, которое проявляется как несводимость характеристик (свойств) отдельных составляющих этого уклада к характеристикам (свойствам)
всего технологического уклада как единого целого;
5) иерархия как существование в технологическом укладе нескольких уровней подчинения, их целей и способов достижения целей.;
6) многофункциональность технологического
уклада как его способность к осуществлению на
определенной структуре некоторого комплекса
функций,
7) гибкость технологического уклада проявляется в его способности изменять цель и режимы работы в зависимости от внешних условий (адаптация)
и/или состояния внутренней среды (живучесть);
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8) надежность технологического уклада это его
способность выполнять свои технологические и социально-экономические функции с заданными показателями качества (в том числе, жизни населения);
9) безопасность технологического уклада системы можно определить как его способность не
наносить недопустимые ущербы технологической
среде, экономической и социальной среде, обществу
в целом;
10) стойкость технологического уклада-это его
способность как большой системы функционировать в условиях выхода внешних условий за определенные ограничения и/или пределы (при недостаточном притоке высококвалифицированной рабочей
силы, изменении курса валюты и др.);
11) уязвимость технологического уклада можно
определить как его способность испытывать повреждения при внешних и/или внутренних вредных воздействиях (поражающих факторах);
12) устойчивость технологического уклада - это
его способность приходить в равновесное состояние
после прекращения действия некоторых дестабилизирующих, вредных факторов и другое.
При этом, говоря о свойстве иерархичности,
можно сказать, что любой технологический уклад
(как и экономика страны в целом) по уровню технологического развития могут быть разделены на пять
категорий (уровней технологической пирамиды): на
верхнем уровне этой пирамиды расположены организации занимающиеся синтезом новых технологических принципов; на следующем уровне пирамиды
находятся организации, которые на базе данных
принципов формируют (разрабатывают) технологии
производства; далее ниже находятся организации,
которые проектируют и выпускают средства производства для функционирования этих технологий;
еще ниже расположены организации, применяют эти
средства производства в рамках технологий производства для выпуска товаров и производства услуг;
потом располагаются организации сырьевых отраслей и сельского хозяйства.
Проблематика исследования технологических
укладов находится как раз на стыке ряда наук: технических наук в части специфики технологического
базиса уклада; экономики формирования уклада; социологии (социально производственные отношенияинституты); теории управления (методы и инструменты управления); теории финансов (инвестиции в
инновации и другое); кредитно-денежных отношений; геополитики и политологии; психологии; культурологии и других наук.
Поэтому попытки ограничиться только одной,
например, экономической составляющей технологических укладов не только научно не обоснованы, но
и крайне нежелательны и контрпродуктивны с точки
зрения эффективности научных исследований этой
темы?
Можно признать за технологическими укладами такие социально-экономические и производственно- технологических функции:
1) технологический уклад может выполнять системообразующую (агрегативную) функцию, в рам-
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ках которой происходит системное объединение (агрегирование) всех элементов данного уклада в одно
целое;
2) функция формирования новых адекватных
технологиям деятельности институтов (кредитно-денежных, технико-технологических, социально-экономических, социально-производственных, правовых, бюджетно-финансовых и других) как различных групп отношений;
3) синтеза новых, адекватных технологиям производства концепций, способов, инструментов технологического и социально-экономического управления на всех уровнях (мировой, государства, организаций);
4) функция синтеза новых адекватных технологиям производства инструментов, моделей кредитно-денежной отношений и системы;
5) функция развития новых концепций и моделей государственно государственно-частного партнерства (патернализм, концессия, связанные государственные кредиты, субсидии, субвенции и другое);
6) функцию развития законодательства в соответствии с тенденциями развития технологического
базиса и социально-экономических институтов (отношений) в обществе;
7) функция развития разделения и специализации форм труда, регулирования труда, развития прав
юридических и физических лиц;
8) функцию мультипликации (умножения) социально-экономического эффекта от практического
применения новых видов технологий в составе технологического базиса отраслей, техногенных систем
и социально-экономических институтов всех предшествующих технологических укладов;
9) функция установления геополитического
статуса государства на основе технологической
мощи и уровня развития гражданских технологий,
военной техники и технологий двойного назначения,
другое.
Технологическими и социально-экономическими ролями технологических укладов можно считать:
1) развитие науки и технологий, генерация
«волн» научно-технического и технико-технологического прогресса экономики и общества;
2) развитие и повышение экономической эффективности технологического базиса общественного производства на основе успехов научно-технического прогресса и технологического развития;
3) создание более комфортных условий и технологий жизни, снижение рисков в деятельности государства, жизни человека, общества;
4) гармонизации социальных и социально-производственных институтов, приведение их в соответствие с уровнем и спецификой развития технологического базиса и другие.
Исследователи высказывают точку зрения о
том, что в жизненном цикле (развитии) технологического уклада могут быть выделены такие периоды
(этапы): возникновения (зарождения), развития (роста), зрелости [7, с. 3-29], старения [9, с. 60-74], модернизации технологий и институтов, стабильного
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применения новых классов технологий в рамках технологической пирамиды и всех последующих технологических укладов.
Будем исходить из того, что в фазе старения
предыдущего технологического уклада имеет место
зарождение и наблюдается ускорение формирования
технологий следующего уклада. При этом все более
учащающиеся и становящиеся непрерывными в шестом технологическом укладе инновации продуцируют нарушение равновесия в экономике [7, с. 3-29].
Это нарушение равновесия, достигнув определенного уровня и выступает источником глобального
кризиса [17, с. 12-18].
Ситуация кризиса выявляет (до того латентные)
противоречия и отсутствие возможность дальнейшего становления нового технологического уклада в
рамках доминирующих социально-производственных отношений, кредитно-денежных отношений
(институтов) . Поэтому ситуация кризиса выступает
триггером (спусковым крючком) формирования новых адекватных институтов (типов отношений), которые в свою очередь создают более привлекательные условия для ускорения технологического развития нового уклада в экономике и обществе. В
процессе выхода из кризиса формирование нового
технологического базиса и соответствующих этому
базису экономических и социальных институтов
приводит снижению интенсивности и прекращению
кризиса.
Поэтому эффективное интеллектуальное управление [18, с. 62-69] процессами формирования технологической и социально-экономической структур
последующего (в нашем случае шестого) имеет еще
и антикризисную направленность.
Концептуальные отличия новой парадигмы и
парадигмы интеллектуального управления описаны
в таблице 1 работы [12, с. 117-119].
Повышенная эффективность парадигмы интеллектуального управления определяется гармоничным системным объединением философии, идеологии, политики, стратегии и тактики как составляющих процесса управления [18, с. 62-69]
становлением шестого технологического уклада.
Процесс мультипликации экономического и социального эффекта от применения новых технологий связан с усовершенствованием с помощью этих
новых технологий тех технологий, которые сформировались ранее в рамках предшествующих технологических укладов.
В процессе агрегирования новых технологий с
ранее существовавшим технологиями возникает
свойство эмергености (нового качества) известных
технологий, что в свою очередь приводит к синергетическому эффекту непропорционально большого
роста эффективности модернизированной технологии.
Поясним сущность мультипликационного эффекта возникающего в результате технологического
обновления при становлении нового уклада.
Пример. Технологии перевозки грузов и пассажиров присущи всем укладам (перевозки на гужевой
тяге, на паровозной тяге, на электрической тяге).
Осуществление перевозок на основе гужевой тяги
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имело практически индивидуальный характер с соответствующими затратами и рисками. Появление в
3-м технологическом укладе электродвигателя двигателя позволило организовать массовые перевозки
пассажиров железнодорожным транспортом на
электрической тяге, что гораздо более экономично и
экологично (по сравнению с паровозной тягой). Развитие в 5-м технологическом укладе микроэлектроники и информационных технологий позволило
оснастить железнодорожный транспорт системами
позиционирования в пространстве (ГЛОНАС) и телеметрическими системами, что существенно повышает экономичность перевозок и их безопасность. В
раках шестого технологического уклада модернизация железнодорожного транспорта может быть связана с повышение износостойкости (а значит и
надежности) деталей, стойкости окраски средств
транспорта на основе нанотехнологий, использованием нейротехнологий в управлении и другое.
В силу того, что технологический уклад выступает как сложная гуманистическая система для его
изучения может быть сформировано самостоятельное научное направление- наука о технологических
укладах.
При этом неразвитость науки о технологических укладах, может продуцировать затруднения в
ходе управления переходом к шестому технологическому укладу на любом из уровней. Таких уровней
исследования технологических укладов иожет быть
несколько (глобальный геополитический и геоэкономический уровень (определим его как мегауровень); уровень национальной экономики (макроуровень); уровень хозяйствующих субъектов (микроуровень); совместные исследования (мезоуровень)
объединяющий несколько уровней в одном исследовании.
При развитии научной теории технологических
укладов применим методологию наукологических
исследований [ 14, с. 14-25].
Общей (научной) теорией технологических
укладов условимся считать науку (научную дисциплину) направленную на развитие научных знаний,
методы, способы, инструменты, технологии исследования, анализа и синтеза определенного технологического уклада , а так же методы оценки воздействия технологического базиса на развитие государства, экономики и общества на определенном
этапе технологического и исторического развития
(в условиях определенного технологического
уклада).
Общая теория (наука) технологических укладов в ее гносеологическом аспекте с гносеологической может быть общей теорией метода (методология) сбора информации, изучения, анализа и менеджмента
решения
задач
формирования
конкретного технологического уклада.
Наука о технологических укладах в ее содержательном значении описывается ее функциями.
При этом ее практическое значение выражено в ее
ролях и связано со снижением рисков, областей и
потерь от кризисов, связанных с формированием в
глобальной и национальной техносфере, экономике
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очередного шестого технологического уклада [ 12,
с. 2].
В общей теории технологических укладов
(укладологии) научным методом условимся считать комплекс приемов и принципов с применением которых достигается объективное изучение и
познание научных, технологических, социальноэкономических процессов в составе конкретного
технологического уклада.
В общей теории технологических укладов
(укладологии) методологическая функция этой теории заключается в формировании теоретических
основ, понятийного базиса и методологического
аппарата изучения фактов, процессов и явлений в
составе очередности технологических укладов,
определении категорий и закономерностей данной
научной дисциплины, проектировании способов и
инструментов управления научным и технологическим развитием.
Общая теория технологических укладов в рамках своей познавательной функция исследует процессы получения, классификации, накопления,
описания знаний, исследования явлений и фактов
реальности в жизненном цикле каждого технологического уклада.
Наука о технологических укладах в рамках
своей регулятивной (инструментальной) функции
имеет практическое значение, которое состоит в
разработке результативных способов и инструментов в системе менеджмента формирования любого
технологического уклада.
Общая теории технологических укладов в
своей законотворческой функции проявляется в
синтезе норм позитивного права, которые ускоряют
развитие и повышают эффективность процессов
научно-технологического развития и социальноэкономические результаты формирования очередного технологического уклада.
Наука о технологических укладах в своей оптимизационной функции охватывает синтез и/или
выбор наилучших с точки зрения принятого критерия эффективности траекторий развития, способов
и инструментов управления становлением технологического уклада и его акторов.
Общая теория технологических укладов в рамках своей прогностической функции заключается в
формировании вероятностных относительно оценок будущих состояний технологического уклада в
национальной экономике, оценок состояний ее отраслей и акторов.
Наука о технологических укладах в своей предупредительной функции обеспечивает формирование программ и осуществление предупредительных мероприятий, ориентированных на снижение
вероятности технологических и/или социально-экономических кризисов, техногенных аварий в
процессе становления конкретного технологического уклада.
В науке о технологических укладах ее психологическая функция состоит в формирования ощущения, восприятия и мышления в бизнесе и обществе, отражающего степень важности развития и
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оптимизации процесса развития нового технологического уклада.
В общей теории технологических укладов ее
функция социализации знаний (укладологии) заключается в правильном структурировании и сегментированном распространении научных знаний о
сущности и специке технологических укладов и их
влиянии на социально-экономическое развитие общества.
В науке о технологических укладах ее агрегативная (системообразующая) функция проявляется
формировании знаний по вопросам агрегирования
(системного объединения) элементов уклада (технологий, институтов и др.) в единое целое, называемое технологическим укладом, описании влияния
элементов друг на други и системный результат.
В укладологии (науке о технологических укладах) ее ролями следует признать: формирование нового мирового порядка; оптимизацию процессов
развития технологий, субъектов технологий, частей
(элементов) и в целом всего технологического
уклада в глобальной и национальной экономике;
снижение рисков серьезных кризисов и минимизации убытков от кризиса; повышение темпов формировании очередного технологического уклада; рост
эффективности инвестиций и прибыли от инновационной деятельности в ходе развития нового технологического уклада.
Общей теории технологических укладов ее законами станем считать устойчивые существующие
причинно-следственные отношения (связи) между
условиями, процессами и итогами развития технологических укладов.
Законами общей теории технологических
укладов можно признать:
1. периодизация научно-технического прогресс экономики и общества может быть основана
на выделении череды следующих друг за другом
технологических укладов;
2. все и каждый из известных технологический
уклад должен изучаться как большая гуманистическая система, которая базируется на результатах и
у же существующей техносфере (техногенной
сфере) созданной в процессе развития всех предыдущих технологических укладов;
3. с развитием очередного технологического
уклада все акторы (субъекты) и технологический
базис предшествующего технологического уклада
проходят модернизацию в объеме и размерах их
способности агрегироваться (системно объединяться) с технологиями и институтами создаваемыми в ходе формирования очередного уклада;
4. каждый последующий технологический
уклад возникает (зарождается) и начинает свое становление в рамках предшествующего технологического уклада до того момента пока присущие
предыдущему укладу институты не превращаются
в тормоз для их дальнейшего;
5. в период времени когда существующие социально-экономические институты превращаются
в тормоз для формирования очередного технологи-
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ческого уклада и характерных для этого уклада институтов возникает системный (социально-экономический) кризис;
6. социально-экономический кризис, связанный с формирование новых институтов и мирового
порядка прекращается в результате возникновения
новых геополитических, управленческих и/или социально-экономических институтов, соответствующих по своей сущности технологическому базису
очередного технологического уклада;
7. становление очередного технологического
уклада (фаза зрелости уклада) фиксирует качественное отличие (скачек) в технологическом базисе и научно-техническом прогрессе экономики и
общества;
8. управленческий и экономический механизм
формирования нового технологического уклада
имеет своим двигателем (причиной работы) возникающее в ходе инноваций неравновесное состояние
экономики и социально-экономических институтов;
9. все вместе и каждый отдельно из известных
технологических укладов могут изучаться как большая гуманистическая (с участием человека, социально-экономическая) и технико-технологическая
система с использованием многовариантного анализа и/или системного подхода.
В связи с тем, что каждый технологический
уклад предстает как большая, сложной, гуманистическая система, система управления становлением
(вхождение в фазы развития и зрелости) очередного
технологического уклада должна иметь распределенный вид.
Акторами (субъектами) системы управления
формированием шестого технологического уклада
можно признать: специализированные учреждения и
организации Организации объединенных наций
(ООН: Мировой банк, ЮНИДО, МВФ и др.); другие
международные
организации
стран-участниц
(БРИКС, ШОС и т.п.), национальные правительства;
общественные организации и объединения бизнеса
(РСПП, Деловая Россия, Опора России и др.), корпорации; инновационные институты (РАН, РАЕН, отраслевые академии наук, РОСНАНО и др.), технологические платформы; кластеры; индивиды, проявляющие научную и инновационную активность.
Анализ процессов и итогов создания высокотехнологичных организаций шестого технологического уклада (Интернета, Фейсбука и др.) позволяет
сделать вывод об увеличении значимости личности
в начале 21 века.
В явном или не явном виде развитие системы
управления становлением шестого технологического уклада базируется конкретной философской
парадигме. В настоящей работе под парадигмой
управления становлением шестого технологического уклада станем называть системное объединение (агрегирование) философии, организационной
культуры, идеологии, политики, стратегии, тактики,
методологии, технологий в такой системе управления 12, с. 26-28. Создаваемая парадигма управления становлением шестого технологического уклада
практически предопределяет инструменты и способы управления этим процессом, влияет на степень
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эффективности системы управления процессом становления шестого технологического уклада.
Философией управления становлением шестого технологического условимся обозначать
наиболее мудрый и общий взгляд на протекание
становления (фазы развития и зрелости) шестого
уклада в области науки, технологий, экономике, политике и социальной области. Такая философия является своего рода «фундаментом» рассматриваемой парадигмы и должна формировать ответ на основные проблемы хода и результатов управления
становлением шестого технологического уклада с
учетом состояния внешней и внутренней среды
национальной экономики, государства, общества и
его отдельных социальных групп, людей. Это могут
быть ответы на вопросы: какие виды технологий
будет иметь приоритетное развитие и почему?; какими могут быть процесс и результаты такого развития?; кто влияет на процесс становления шестого
технологического уклада и в какой мере?; какими
могут быть экономические и социальные издержки
этого процесса? и другие
Практическим результатом философия становления очередного технологического уклада может
быть ее отражение в принципах управления процессом такого развития.
К числу ключевых принципов становления шестого технологического уклада можно причислить:
минимизацию ущерба (или сохранение) населению
и окружающей экологической среды; рост степени
комфортности, продолжительности и безопасности
жизни людей; хозяйственной самостоятельности;
личной инициативы; материальной ответственности; социальной ответственности; национальной ответственности; самоокупаемости; материальной заинтересованности; творческой инициативы; уважения прав и свобод человека и другие.
Такие философские принципы: во-первых, становятся руководством к действию в ходе управления развитием шестого уклада; во-вторых, превращаются в базовые ценности организационной культуры
управления
становлением
шестого
технологического уклада.
Идеологией управления становлением следующего технологического уклада станем именовать:
1) главную идею становления этого уклада –
рост продолжительности жизни, уровня комфортности и безопасности жизни людей;
2) способ дифференциации (распределения)
все видов власти (должности и личной власти)
между акторами этого процесса управления становлением шестого технологического уклада в экономике и обществе.
Политикой управления становления шестого
технологического уклада условимся именовать:
- согласованную деятельность всех акторов
управления нацеленную на рост эффективности
управления становлением шестого технологического уклада в экономике и обществе, организациях;
- набор мер нацеленных на повышение эффективности управления становлением шестого технологического уклада.
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В состав политики роста эффективности
управления становлением следующего (шестого)
технологического уклада рекомендуется включить
меры, направленные на развитие: индивидуальной
научной и/или инновационной деятельности всех
категорий работников; расширение инфраструктуры венчурного инвестирования в инновации; развитию финансовых центров, отражающих кластеризацию экономики; становлению научно-образовательных центров шестого технологического
уклада; формированию проектных команд и научных школ; обучению в вузах бакалавров, магистров
по управлению инновационным развитием в ситуации становления шестого технологического уклада
в экономике и обществе и другое.
Политика увеличения эффективности управления процессом становления шестого технологического уклада трансформируется в стратегическое и
тактическое управление этим процессом. При этом
стратегия и тактика управления становлением шестого технологического уклада должны быть гармонизированы между собой и не могут противоречить
друг другу.
При интеллектуальном стратегическом управлении становлением шестого технологического
уклада в экономике государства может быть разработана таблица (набор таблиц для каждого из предыдущих техукладов) умножения (мультипликации)
экономического эффекта. Названная таблица может
выступать как основа стратегического планирования
роста экономических результатов практического
применения в экономике технологий нового уклада.
Изучаемый эффект умножения (мультипликации)
основывается на практическом многократном использовании применения вышеназванных технологий в изделиях промышленности, характерным для
предыдущих технологических укладов. В разрабатываемой таблице умножения (мультипликации)
экономического эффекта от использования новых
технологий строки могут быть названы по ключевым видам прмышленных изделий характерных для
предшествующих технологических укладов. При
этом столбцы рассматриваемой таблицы отражают
наименования основных технологий шестого технологического уклада. Возможность применения новых технологий к изделиям предыдущих укладов отражается в пересечении строки и столбца этой таблицы. Для этого в пересечении строки и столбца этой
таблицы может размещаться описание способа использования новой технологии для модернизации
промышленного изделия предыдущего уклада.
Например, характерный для третьего технологического уклада электрический двигатель в период
шестого технологического уклада может быть модернизирован путем использования: технологий
цифровизации для снятия показателей работы двигателя во времени; информационные технологии могут быть использованы для передачи телеметрических показаний наблюдаемых характеристик работы
двигателя в реальном режиме времени; интеллектуальные технологии могут использоваться для расчета наилучших (оптимальных) режимов работы
электрического двигателя; нанотехнологии могут
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быть использованы для повышения прочности и износостойкости вращающихся и трущихся частей
электродвигателя.
В совокупности все это предаст новое качество
электордвигателю. Это повысит экономическую эффективность и безопасность работы электрического
двигателя и может рассматриваться как синтез характерных для шестого технологического уклада зеленых технологий.
При формировании таблиц умножения (мультипликации) экономического эффекта от использования новых технологий в технических изделиях предшествующих укладов, все такие изделия (или наиболее
массовые
изделия)
должны
быть
проанализированы способы увеличения многофункциональности, улучшения характеристик, надежности, комфортности, безопасности, на основе применения новых технологий. Например, все механические
составляющие
(детали)
изделий
промышленности предыдущих технологических
укладов нужно исследовать с целью нахождения
способов повышения их характеристик (качества) на
основе нанотехнологий шестого технологического
уклада. В рамках такого анализа может формулироваться задача экономической оптимизации системного использования нанотехнологий в техногенной
сфере, созданной в результате развития предыдущих
технологических укладов в экономике и обществе.
При выявлении возможности использования
новых технологий для модернизации изделий
предыдущего уклада можно рекомендовать строить
сценарий этого процесса. Сценарий процесса внедрения новых технологий может строиться как логическая последовательность событий, которые
должны привести к внедрению новой технологии
(модернизации изделия предыдущего уклада).
В результате такого умножения числа использования новых технологий в изделия и оборудование
предшествующих технологических укладов повышается экономическая эффективность разработки и
внедрения новых технологий.
Такое умножение (мультипликация) практического применения новых технологий в экономике
дает не только увеличение экономического эффекта
от разработки этих новых технологий, но и продуцирует денежный инновационный мультипликатор в
национальной кредитно-денежной системе [19, с.
104-117].
Продуцируемое посредством увеличения числа
применений новых технологий увеличение денежного инновационного мультипликатора обеспечивает увеличение степени устойчивости и твердости
национальной валюты. В свою очередь повышение
устойчивости национальной валюты может рассматриваться как одна из ключевых антикризисных мер
в национальной экономике.
В изучаемой распределенной системе управления становлением шестого технологического уклада
можно выделить такие составляющие (подсистемы,
функции управления) этой системы и/или процесса
управления, как целеполагание, маркетинг, менеджмент 16, с.56.
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В системе управления становлением очередного технологического уклада целеполаганием условимся считать процесс формирования и утверждения целей такого управления. Цель управления становлением шестого технологического уклада может
включать экономическую, геополитическую, технологическую (мировой порядок), социальную составляющие, а поэтому будет наблюдаться сложная
структура цели. Для оптимизации таких целей могут
применяться известные в исследованиях операций
методы (принцип Парето, принцип фон НейманаМоргенштерна).
При этом сложная структура цели делает задачу
управления становлением технологического уклада
многоцелевой задачей.
Под маркетинговой подсистемой системы
управления становлением шестого технологического уклада станем подразумевать совокупность
элементов этой системы управления, которые обеспечивают синтез и/или выбор в соответствии с заданным критерием наилучших инструментов и методов управления рассматриваемым процессом.
Подсистемой менеджмента в процессе управления становлением шестого технологического условимся называть комплекс элементов этой системы,
которые в совокупности своего скоординированного
функционирования создают и поддерживают равновесное состояние в треугольнике «люди-цели-ресурсы) в ходе достижения указанных целей управления с применением отобранных в процессе управленческого маркетинга инструментов управления
становления этого уклада.
Парадигма и философия управления становлением шестого технологического уклада влияет и на
архитектуру и дизайн этого процесса.
Архитектурой системы управления становлением шестого технологического уклада будем
называть особенности системного объединения
элементов, частей, акторов этого процесса, инструментов управления, способов и особенностей координации деятельности всех субъектов этого процесса в рассматриваемой системе управления.
Под организационным дизайном системы
управления становлением шестого технологического уклада будем подразумевать гармоничное
объединение и сочетание условий становления
этого уклада, особенности деятельности акторов,
способов государственного регулирования этих
процессов в сочетании с комплексом факторов эмоционального восприятия архитектуры системы
управления становлением шестого технологического уклада его акторами, бизнесом и обществом.
Организационный дизайн системы управления
становлением шестого технологического уклада
может определяться качеством решения следующих задач в работе этой системы управления:
- ростом уровня гибкости процесса формирования шестого технологического уклада по отношению к неравномерности развития, изношенности
основных фондов, обеспеченности высококвалифицированными трудовыми ресурсами различных
отраслей национальной экономики;
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- увеличением эффективности механизма
адаптации системы управления становлением шестого технологического уклада к изменениям внешней и внутренней среды;
- способностью этой системы управления к повышению доступности различных видов ресурсов,
способам и инструментам интеграции практики,
науки, обучения и воспитания персонала в науке и
образовании;
- уровнем оптимальности взаимосвязи между
складывающейся ситуацией, ресурсами и используемыми методами управления и другим.
В виде критериев оценки эффективности и/или
показателей уровня сформированности (степени развития) шестого технологического уклада можно рекомендовать применять:
- оценку в технологическом базисе национальной экономики процента (или доли) технологий, относимых к шестому укладу;
- фондовооруженность акторов шестого технологического уклада - стоимость активов организации, приходящихся на одного сотрудника организаций, относимых к шестому технологическому
укладу;
- выручка, приходящаяся на одного работника
организаций шестого технологического уклада;
- вклад организаций шестого технологического
уклада в ВВП и ежегодные темпы его роста;
- процент основных средств национальной экономики задействованных в производственной и хозяйственной работе организаций, относимых к шестому технологическому укладу;
- процент (доля) инновационной продукции относимой к этому укладу в общем объеме инновационной продукции;
- рейтинг национальной экономике в списке
государств, охваченных становлением шестой технологический уклад и другие.
В статье исследуются текущее состояние
научно-методологического обеспечения формирования системы управления становлением шестого технологического уклада в экономике, сделан вывод о
необходимости развития общей теории технологических кладов, развивается ее понятийный понятийный аппарат, методология исследования технологических укладов (в том числе и шестого), технологический
уклад
описывается
как
сложная
многоуроневая технологическая, политическая, социально-экономическая система, характеризующаяся участием человека (гуманистической составляющей) и набором качеств присущих сложным системам, описаны функции и роли технологических
укладов в социально-экономическом развитии, развивается парадигма и система управления становлением шестого технологического уклада, включая такие подсистемы этой системы управления как целеполагание, управленческий маркетинг, менеджмент
становлением шестого технологического уклада, предложены показатели критерии оценки уровня развития
(сформированности) шестого технологического уклада
в национальной экономике, обосновано, что путем разработки таблиц агрегирования технологий нового и
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старых укладов можно повысить экономическую эффективность внедрения новых технологий, поднять
уровень устойчивости национальной валюты.
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Аннотация
В настоящее время любая организация на экономическом рынке стремится к достижению максимального положительного финансового результата, который станет гарантом её финансовой устойчивости и
рентабельности. Формулируются различные трактовки сущности финансового риска. Однако не стоит воспринимать его только лишь как негативный фактор в деятельности компании. Риск – не только возможность потерять денежные средства, но также и возможность их приумножить.
Abstract
Currently, any organization in the economic market strives to achieve the maximum positive financial result,
which will guarantee its financial stability and profitability. Various interpretations of the essence of financial risk
are formulated. However, you should not perceive it only as a negative factor in the company’s activities. Risk is
not only the possibility of losing money, but also the opportunity to increase it.
Ключевые слова: риск, финансовый риск, агропромышленное производство, финансовая устойчивость.
Keywords: risk, financial risk, agro-industrial production, financial stability.
В настоящее время любая организация на экономическом рынке стремится к достижению максимального положительного финансового результата,
который станет гарантом её финансовой устойчивости и рентабельности.
Формулируются различные трактовки сущности финансового риска. В частности, В. М. Гранатуров, считает, что риск может быть определен как
уровень определенной финансовой потери, выражающейся в невозможности не достичь поставленной цели; неопределенности прогнозируемого результата. Т. Балабанов определяет финансовые
риски как спекулятивные риски. Он отмечает, что
особенностью финансового риска является вероятность наступления ущерба в результате проведения
каких-либо операций в финансово-кредитной и
биржевой сферах, совершения операций с фондовыми ценными бумагами, то есть риска, который
вытекает из природы этих операций. Э. А. Уткин
определяет финансовый риск как риск, возникающий в сфере отношений предприятия с банками и
другими финансовыми институтами.
Однако не стоит воспринимать риск только
лишь как негативный фактор в деятельности компании. Риск – не только возможность потерять денежные средства, но также и возможность их приумножить.

Можно выделить основные черты, которые характерны для рисковой деятельности:
- противоречивость – столкновение действий с
их реальной оценкой. Зачастую, для того чтобы
рискнуть, необходимо выполнить действие, которое не расценивается в данной ситуации как истинно правильное;
- альтернативность – необходимость выбора из
нескольких решений. Прежде чем рискнуть, у предпринимателя всегда есть выбор: идти уже исследованным путем или выбрать новый маршрут следования;
- неопределенность – незнание конечного исхода. При рискованных действиях никто не обладает информацией о результате, ведь раньше такая
методика не использовалась.
Условно все виды финансовых рисков можно
разделить на три уровня. На рисунке 1 видно, что
между финансовыми рисками первого, второго и
третьего уровней существуют вертикальные связи,
то есть риски третьего уровня могут создавать
риски второго уровня, которые, в свою очередь, могут создавать риск банкротства предприятия.
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3 уровень: Кредитный риск, валютный
риск, налоговый риск, инвестицинный
риск, процентный риск и пр.

2 уровень: Риск снижения финансовой
устойчивости, Риск неплатежеспособности

1 уровень: Риск банкротства
Рисунок 1 – Уровни финансовых рисков
Для успешного и эффективного устранения
финансовых рисков необходимо грамотно ими
управлять, тщательно следуя финансовой стратегии компании. Управление рисками – одна из важнейших областей менеджмента, которая требует

постоянного внимания. На рисунке 2 представлена
схема управления финансовыми рисками предприятия.

Анализ
финансовых
рисков

Выявление и
классификация

Оценивание

Выбор метода
воздействия

Избежание

Принятие
решения

Контроль
результата

Удержание

Передача
риска

Рисунок 2 – Стандартная схема управления финансовыми рисками
Сельское хозяйство в силу своей как экономической, так и социальной значимости является одной из приоритетных отраслей экономики государства. Агропромышленное производство, несомненно, отличается особой рисковой средой, так
как среди множества рисков присутствует один,

весьма опасный и максимально влияющий на конечные результаты производственно-финансовой
деятельности — природно-климатический риск.
Комплексное воздействие как традиционных для
любой коммерческой деятельности рисков, так и
специфичных обязывает сельскохозяйственные
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предприятия в системе своих интересов выставлять
на первое место стабильность и гарантированный
результат.
Выявление финансовых рисков компании –
процесс достаточно трудоемкий и требует большого количества времени и обработки множества
данных организации. Для того чтобы понять,
насколько рискованна деятельность компании,
необходимо провести её комплексную диагностику
и выявить слабые стороны, которые требуют доработки.
Стоит отметить, что финансовые результаты в
отдельно взятых организациях формируют успешное функционирование и финансовую устойчивость сельскохозяйственной отрасли в целом. Информационной базой для анализа на микроуровне
послужила бухгалтерская финансовая отчетность
АО им. Т.Г. Шевченко Щербиновского района.
АО им. Т.Г. Шевченко – сельскохозяйственное
предприятие, осуществляющее деятельность в
направлениях животноводства и растениеводства,

Актив
Наиболее
ликвидные
активы
Быстро реализуемые
активы
Медленно
реализуемые активы
Трудно реализуемые
активы
БАЛАНС
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являющаяся частью агропромышленного холдинга
Группа компаний «Центр». Основными направлениями его деятельности являются:
- растениеводство (90%) - выращивание зерновых и масличных культур: озимая пшеница, озимый ячмень, подсолнечник, кукуруза, озимый рапс,
сахарная свекла, нут.
- животноводство (10%) - выращивание крупного рогатого скота. Основой направления животноводства является мясо-молочное скотоводство.
Проведем анализ ликвидности баланса АО им.
Т.Г. Шевченко, представим данные в таблице 1.
Можно говорить о том, что баланс частично
ликвиден, однако наблюдается проблемы с оплатой
задолженностей фирмы. Наблюдается серьезный
платежный недостаток в первой группе показателей – если в начале года он 386 285 тыс. руб., то к
концу года он вырастает до 414 684 тыс. руб., что
говорит о том, что фирма еще больше «обрастает»
долгами.

Таблица 1
Анализ ликвидности баланса АО им. Т.Г. Шевченко в 2018 г., тыс. руб.
Платежный излишек
(недостаток)
На
На
На конец
На конец
начало
Пассив
начало
На
года
года
На конец
года
года
начало
года
года
Наиболее сроч1543
1665
ные обязатель387828
416349
-386285
-414684
ства
0

0

Краткосрочные
пассивы

259000

230000

-259000

-230000

328119

263602

Долгосрочные
пассивы

247674

0

80445

263602

1086936

1595434

Постоянные
пассивы

1370945

1583547

-284009

11887

2265447

2229896

БАЛАНС

2265447

2229896

0

0

Проведем анализ финансовой устойчивости АО им. Т.Г. Шевченко, представим данные в таблице 2.
Таблица 2
Анализ финансовой устойчивости АО им. Т.Г. Шевченко в 2018 году, тыс. руб.
На начало
На конец
Изменения
Показатели
года
года
за год
1. Запасы
314026
263602
-50424
2. Собственные оборотные средства
284009
-11887
-295896
3. Общая величина нормальных источников формиро790683
218113
-572570
вания запасов
4. Излишек (недостаток) собственных оборотных
-30017
-275489
-245472
средств
5. Излишек (недостаток) нормальных источников для
864485
370860
-493625
формирования запасов
Видно, что компания меняет свою политику в
области управления запасами, так как их количество снижается на 50424 тыс. руб., что говорит об
улучшении эффективности их оборачиваемости.
Количество собственных оборотных средств резко

снижается, в конце года они даже имеют отрицательное значение. Это происходит под влиянием
стремительного сокращения оборотных средств
компании и увеличением внеоборотных активов,
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обеспеченность собственными средствами сокращается, финансовая устойчивость фирмы падает.
В результате данного исследования выявлено,
что фирма имеет серьезный недостаток собственных оборотных средств, который к тому же увеличивается к концу 2018 года к 275489 тыс. руб. В то
же время компания имеет излишек для формирова-
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ния запасов в размере 370860 тыс. руб. Таким образом, фирма имеет плохую финансовую устойчивость, она относительно неплатежеспособна и
имеет проблемы с ликвидностью.
Финансовая устойчивость компании также характеризуется различными коэффициентами. Произведем их расчет в таблице 3 и проанализируем.

Таблица 3
Показатели, характеризующие финансовую устойчивость АО им. Т.Г. Шевченко в 2018 году
На
На коПоказатели
Норма коэффициИзменения за
начало
нец
ента
год
года
года
Коэффициент автономии (независимо0,61
0,71
0,10
0,5
сти)
Коэффициент финансового риска (фи0,65
0,41
-0,24
0,5-0,8
нансовой активности)
Коэффициент финансовой устойчивости
0,71
0,71
0,00
1
Коэффициент маневренности собствен0,21
-0,01
-0,21
0,5
ного капитала
Коэффициент обеспеченности запасов
0,90
-0,05
-0,95
0,1
собственными средствами
Коэффициент обеспеченности собствен0,24
-0,02
-0,26
0,1
ными средствами
Коэффициент финансового риска в 2018 году
ниже нормы, а значит, есть высокий риск финансовой деятельности. Коэффициент финансовой
устойчивости ниже нормы и не изменяется на протяжении года, что говорит о неустойчивом финансовом положении компании и её бездействием. Коэффициент маневренности говорит о недостаточном количестве собственных оборотных средств, в
результате чего фирма не может свободно ими распоряжаться. Однако коэффициент обеспеченности
запасов собственными средствами и коэффициент
обеспеченности собственными средствами выше

нормативных значений, но снижаются в исследуемом периоде на 0,95 и 0,26 соответственно. Это говорит о том, что фирма недостаточно обеспечена
собственными средствами. Данный анализ показал,
финансовая устойчивость оставляет желать лучшего.
Таким образом, произведя необходимые расчеты и проанализировав их, мы выявили финансовые риски, которые присутствуют у АО им. Т.Г.
Шевченко на данном этапе. Для наглядности представим их на рисунке 3.

Инфляционный риск

Налоговый риск

Риск снижения финансовой устойчивости

Структурный риск

Риск банкротства
Рисунок 3 – Выявленные финансовые риски АО им. Т.Г. Шевченко
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Анализ ликвидности баланса показал, что компания имеет риск неплатежеспособности, так как
уровень ликвидности оборотных активов снижается, порождая разбалансированность положительного и отрицательного денежных потоков предприятия во времени. По своим финансовым последствиям этот вид риска относится к числу наиболее
опасных.

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
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Анализ финансовой устойчивости показал, что
компания имеет риск снижения финансовой устойчивости. Он проявляется несовершенством структуры капитала, порождающим несбалансированность положительного и отрицательного денежных
потоков предприятия по объемам.
Также для компании остается актуальным инфляционный риск, так как в исследуемом периоде
уровень инфляции в стране увеличился в 1,3 раза
(рисунок 4).

3,55
2,73

2017

2018

Рисунок 4 – Динамика уровня инфляции в России, %
Присутствует и налоговый риск, так как всегда
есть вероятность введения новых видов налогов и
сборов на осуществление отдельных аспектов хозяйственной деятельности; возможно увеличение
уровня ставок действующих налогов и сборов; изменение сроков и условий осуществления отдельных налоговых платежей; есть вероятность отмены
действующих налоговых льгот в сфере хозяйственной деятельности предприятия.
Помимо основных, выявленных нами рисков,
компания постоянно несет финансовые риски, связанные с характером деятельности. Так как предприятие имеет сельскохозяйственную направленность и работает с партнерами можно выделить
следующие возможные финансовые риски компании:
- риск заключения договора с неплатежеспособным партнером;
- риск отказа партнера от заключения договора
после переговоров;
- риск неполучения урожая в результате ухудшения погодных условий или стихийного бедствия;
- риск внезапного заболевания крупноголового
рогатого скота, невозможность выведения потомства;
- риск отсутствия возможности сбыта продукции и др.
Таким образом, исследуемая нами компания
имеет финансовые риски двух уровней: к 3-ему относятся инфляционный и налоговый риски, а также
возможные отраслевые риски, ко 2-ому - риск неплатежеспособности и риск снижения финансовой

устойчивости. Все выявленные риски компании могут оказывать в долгосрочной перспективе негативное влияние на финансовые результаты компании,
именно поэтому компании стоит обратить снимание на совершенствование системы управления финансовыми рисками, для того чтобы направить
стратегию развития предприятия в нужное русло и
повысить финансовую устойчивость.
После выявления, классифицирования и оценивания финансовых рисков необходимо выбрать
метод воздействия, принять меры по устранению
риска и создать способы отслеживания результата.
Целью управления финансовыми рисками АО
им. Т.Г. Шевченко является не только определение
оптимального соотношения источников капитала, а
также создание условий для сохранения и увеличения финансовой устойчивости предприятия. Финансовая устойчивость АО им. Т.Г. Шевченко - это
состояние финансовых ресурсов, которые могли бы
обеспечить рост прибыли и капитала при условии
приемлемых финансовых рисков.
Система управления финансовыми рисками
АО им. Т.Г. Шевченко требует доработок и улучшения, так как при глубоком анализе выявлены финансовые риски, которые при отсутствии вмешательства могут привести к негативному влиянию на
финансовые результаты деятельности.
Итак, представим на рисунке 5 мероприятия,
проведение которых будет способствовать уменьшение финансовых рисков компании.
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Диверсификация
закупок сырья
Создание резервного
фонда для обеспечения
самострахования

Диверсификация рынка
сбыта

Создание
специализированного
сектора по управлению
рисками

Снижение
финансовых
рисков АО им.
Т.Г. Шевченко

Постоянный
мониторинг
внешней среды

Рисунок 5 – Мероприятия, направленные на повышение эффективности системы управления финансовыми рисками
Во-первых, компании необходимо создать специализированный сектор по управлению финансовыми рисками, в который будут входить высококвалифицированные менеджеры, способные повысить финансовую устойчивость компании. В
созданном подразделении будут проведены комплексные работы по обнаружению, идентификации
и оценки риска для последующей разработки конкретных мер по разрешению или снижению различных его типов. Целесообразность выделения в отдельный сектор финансового риск-менеджмента
должны подчеркнуть значимость для предприятия
бизнес-единицы и предоставить ему определенную
автономию от других ведомств даст возможность
сформировать систему внутреннего контроля в
компании. Данный отдел будет:
- разрабатывать программу возможной инвестиционной деятельности и подбирать наиболее
выгодные варианты вложений;
- отбирать, обрабатывать, анализировать и хранить информацию о состоянии компании на текущий финансовый период;
- оценивать степень и стоимость рисков;
- разрабатывать стратегию управления рисками, которая в дальнейшем станет часть общей
стратегии компании;
- разрабатывать возможность самострахования
компании и страхования её у других лиц;
- вести статистическую отчетность о своей деятельности;
- разрабатывать различные документы, касающиеся финансовых рисков.
Во-вторых, АО им. Т.Г. Шевченко необходимо
диверсифицировать свой рынок сбыта, т.е. работать
одновременно на нескольких рынках. Это необхо-

димо для того, чтобы в случае отказа одних покупателей, продать продукцию другим и избавить себя
от риска неполучения выручки. Также это поможет
заранее распределять поставки между многими потребителями, что положительно отразиться на маркетинговой стороне бизнеса, когда компанию
узнают новые клиенты и привлекут за собой других, что поможет увеличить доходность.
В-третьих, организации необходимо диверсифицировать закупки сырья, для того чтобы была
возможность не зависеть от поставщиков материалов в том случае если у них вдруг возникнут форсмажорные обстоятельства.
В-четвертых, необходимо создать резервный
фонд, в который можно откладывать свободные денежные средства, чтобы защитить себя при необходимости. Страховой фонд сельскохозяйственного
предприятия может также носить натуральный характер: семена, фураж и пр.
Для того чтобы снизить внешние финансовые
риски, не зависящие от компании, необходимо постоянно проводить мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды, используя
компьютерные системы нормативно-справочной
информации, заказывая прогнозно-аналитические
исследования консультационных фирм либо поручив эту работу вновь созданному сектору по управлению финансовыми рисками.
Также АО им. Т.Г. Шевченко большее внимание следует уделять росту стоимости капитала
предприятия, защите стратегических конкурентных преимуществ на рынке, оптимизации инвестиционной деятельности. Таким образом, управление
рисками АО им. Т.Г. Шевченко должно быть
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направлено не только на защиту того, что достигнуто, но и на получение дополнительного дохода и
увеличение финансового результата.

Привлечение к
устранению рисков
крупнейших фирм
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В дополнение к основным мероприятиям,
можно использовать другие меры по снижению финансовых рисков, представленные на рисунке 6.

Привлечение
Правительства РФ в
качестве получения
гарантий на кредиты
сельскохозяйственным
предприятиям

Разработка сценариев
действий в случае
развития негативных
ситуаций

Получение налоговых
льгот

Тщательная подготовка
документов

Рисунок 6 – Дополнительные меры по снижению финансовых рисков АО им. Т.Г. Шевченко
Для улучшения финансовой устойчивости и
ликвидности предприятия не лишним окажется
снижение налогообложения прибыли и получение
дополнительных заемных средств для продолжения
производственной деятельности.
Большое внимание следует уделить разработке
и подготовке документов, которые помогут в
управлении финансовыми рисками и помогут в реализации стратегии компании:
- декларация о финансовых рисках;
- положение по управлению рисками;
- план мероприятий по устранению финансовых рисков;
- календарный план-график мероприятий по
управлению рисками;
- служебные инструкции сотрудникам вновь
созданному сектору по управлению рисками;
- методики расчета показателей степени опасности рисков;
- стандарты, правила и нормативы по политике
управления рисками.
Компании стоит уделить внимание разработке
сценариев поведения на случай увеличения негативного влияния финансовых рисков на деятельность компании. Необходимо разработать четкий
план действий и ознакомить с ним всех специалистов, кто так или иначе принимает участие в уменьшении влияния финансовых рисков.
Таким образом, понимание управления финансовыми рисками в виде технологии управления
упрощает задачу по снижению степени риска.
Предлагаемые мероприятия могут быть усовершенствованы в зависимости от специфики предприятия
и его деятельности. Однако их применение несомненно необходимо, так как финансовая устойчивость компании под угрозой. При условии внедрения предложенных мероприятий велика вероятность увеличения платежеспособности компании и

её собственных оборотных средств. Также компания сможет увеличить свои шансы на повышение
прибыльности и рентабельности производства,
приобретет новых клиентов и увеличит свой масштаб функционирования.
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