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РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Ваколюк Г.М., старший експерт
Науково-дослідний експертний криміналістичний центр
м. Вінниця, Україна
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТОМ-ТОВАРОЗНАВЦЕМ ВАРТОСТІ
ТОВАРІВ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
PECULIARITIES OF DETERMINATION OF EXPERT OF GOODS IN MODERN
ECONOMIC CONDITIONS
Анотація. У статті проаналізовано методи проведення експертної оцінки, що
застосовуються під час визначення ринкової вартості об’єкта оцінки та проведено аналіз їх
використання.
Ключові слова: ринкова вартість, залишкова вартість, ліквідаційна вартість,
інвестиційна вартість, спеціальна вартість.
Abstract. The article analyzes the peer review methods used to determine the market value
of the valuation entity and analyzes their use.
Keywords: market value, residual value, liquidation value, investment value, special value.
Постановка проблеми. Відшкодування майнової шкоди, завданої злочином, відіграє
важливу роль при усуненні наслідків злочину та відновлення порушених прав громадянина.
В той же час розмір нанесеної шкоди прямопропорційний вартості викраденого майна і це
підтверджується законодавчо. Як свідчить практика існують різні критерії щодо
установлення вартості майна, яким заволоділа особа. Непростим є і процес з’ясування
вартості викраденого на практиці. Отож система визначення вартості майна, яким незаконно
заволоділа особа, принципи що використовують за основу при здійсненні такої оцінки,
вимагають більш прискіпливого дослідження, через те що безпосередньо впливають на
правильну кваліфікацію вчиненого.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У кримінально-правовій літературі система
визначення розміру спричинених збитків, величини викраденого був предметом дослідження
у працях О. І. Бойцова, Н. А. Лопашенко, Ю. І. Ляпунова, В. О. Навроцького та інших
науковців. Проте у своїх працях науковці робили наголос на питаннях системи встановлення
вартості викраденого чи визначення величини спричиненого збитку. Однак вивчення ж
конкретних еталонів, що беруться за підстави в ході визначення вартості майна, яким
заволоділа особа, окремо не проводилося.
Мета роботи – аналіз значення відповідних критеріїв для встановлення вартості
майна, яким протизаконно привласнили, визначення і мотивування раціональності
застосування саме таких критеріїв, як бази для визначення вартості майна.
Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі суспільного розвитку значно зросла
потреба у залученні спеціалістів у галузі товарознавства, а саме у судово-товарознавчій
експертизі, під час розслідування та судового розгляду кримінальних, господарських і
5
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цивільних справ. При цьому головним завданням експерта-товарознавця є встановлення
вартості різних товарів і послуг з урахуванням усіх чинників, які впливають на їх споживчі
характеристики. Експерт (судовий експерт) – особа, що володіє спеціальними знаннями, яку
залучають органи досудового розслідування, суд для проведення експертизи. Процесуальним
законодавством визначені підстави і умови проведення експертизи, права і обов'язки
експерта.[12]
Зазвичай відповідальність за визначення розміру заподіяної шкоди власнику майна
покладена на експерта, який використовує методичний підхід, на основі якого експерт
здійснює розрахунок вартості заподіяної шкоди власнику майна внаслідок вчинення
крадіжки, шахрайства та інших кримінальних вчинків, обов’язково враховуючи специфіку
ринкових умов господарювання.
Відповідно до вимог нормативних документів товари оцінюють за ринковими цінами
з урахуванням їх фактичного стану (товарного вигляду) та зношення. Вироби, споживчі
властивості яких відповідають вимогам усіх чинних нормативних документів і законодавчих
актів, мають бути оціненими за ринковими цінами, тобто за ринковою вартістю.
Згідно з Міжнародними стандартами оцінки вартість являє собою ціну, про яку
найбільш ймовірно повинні домовитися покупці і продавці товарів або послуг, що є для
покупки. Вартість є не фактом, а розрахунковою величиною ціни конкретних товарів і
послуг в конкретний момент часу відповідно до обраного тлумаченням вартості. Вважається,
що економічне поняття вартості відображає погляд ринку на вигоди, одержувані тим, хто є
власником цих товарів або користується даними послугами на дату оцінки
Ринкова вартість – це найбільш вірогідна ціна на дату оцінки, за яку товар може бути
продано на відкритому конкурентному ринку за відсутності додаткових інвестиційних умов,
угоди між зацікавленими та незалежними сторонами. Ринкова вартість є величиною
розрахунковою (тобто це реальна ціна продажу), її визначають за умов найефективнішого
використання об’єкта оцінки. Регулятором ринкових цін є попит і пропозиція на товари
певної якості [1].
Використання ринкової вартості як бази оцінки під час укладання договору на
проведення експертизи товару можливе за умови відповідності угоди, у зв’язку з якою
проводиться експертне дослідження, змісту поняття ринкової вартості. При цьому умови
такої угоди не повинні передбачати будь-які додаткові обмеження або вимоги, що впливають
на майбутню економічну вигоду від використання покупцем об’єкта оцінки. Для визначення
ринкової вартості враховується найбільш ефективне використання об’єкта оцінки [5; 6].
Визначення ринкової вартості об’єкта експертної оцінки можливе із застосуванням усіх
методичних підходів у разі наявності необхідної інформації.
Методи проведення експертної оцінки, що застосовуються під час визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки у разі використання порівняльного підходу, повинні
ґрунтуватися на результатах аналізу цін продажу (пропозиції) на подібний товар. Витрати на
відтворення (заміщення) повинні визначатися на дату оцінки з урахуванням ринкових цін.
Під час прогнозування грошового потоку та відповідної норми доходу повинен бути
врахований вплив ринкових умов на функціонування (використання) об’єкта оцінки,
виходячи з принципу його найбільш ефективного використання [7]. Визначення ринкової
вартості об’єкта експертної оцінки за допомогою порівняльного підходу ґрунтується на
інформації про ціни продажу (пропозиції) подібного товару, достовірність якої не викликає
сумнівів у експерта. У разі відсутності або недостатності зазначеної інформації у висновку
6
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експерта зазначається, якою мірою це вплинуло на достовірність висновку про ринкову
вартість об’єкта експертної оцінки. За відсутності достовірної інформації про ціни продажу
подібного майна ринкова вартість об’єкта експертної оцінки може визначатися на основі
інформації про ціни пропозиції подібного товару, зважаючи на відповідні поправки, які
враховують тенденції зміни ціни продажу подібного товару порівняно з ціною їх
пропонування. За наявності істотного впливу зовнішніх факторів (соціально-економічних,
політичних, екологічних тощо) на ринок подібного майна, що призводить до фактичної
неможливості надання аргументованого та достовірного висновку про ринкову вартість, у
висновку експерта даються додаткові роз’яснення та застереження. При цьому експерт має
право надавати висновок про ринкову вартість об’єкта оцінки, що ґрунтується, зокрема, на
інформації про попередній рівень цін на ринку подібного товару або на припущенні про
відновлення стабільної ситуації на ринку [8]. У висновку експерта про вартість об’єкта
оцінки експерт відображає факт включення або невключення до ринкової вартості суми
податку на додану вартість. Оціночні процедури, пов’язані з визначенням ринкової вартості,
здійснюються з урахуванням включення або невключення до неї суми податку на додану
вартість. Умова щодо визначення ринкової вартості з включенням суми податку на додану
вартість зазначається у договорі на проведення експертної оцінки товару [9].
Застосування неринкових видів вартості під час укладання договору на проведення
оцінки майна можливе у випадку невідповідності умов угоди, у зв’язку з якою проводиться
оцінка, хоча б одній з умов, яка висувається для визначення ринкової вартості, крім випадків,
зазначених в абзаці третьому пункту 11 Національного стандарту № 1 «Загальні засади
оцінки майна і майнових прав» [4]. Вибір неринкового виду вартості обґрунтовується у звіті
про оцінку товару. До неринкових видів належать вартість заміщення, вартість відтворення,
залишкова вартість заміщення (відтворення), вартість у використанні, споживча вартість,
вартість ліквідації, інвестиційна вартість, спеціальна вартість, ліквідаційна вартість, чиста
вартість реалізації, оціночна вартість та інші види, порядок визначення яких установлюється
окремими національними стандартами. Неринкові види вартості як база оцінки визначаються
за допомогою методів та оціночних процедур, які ґрунтуються на результатах аналізу
корисності або призначення об’єкта оцінки, а також вивченні впливу умов використання або
способу відчуження об’єкта оцінки. Для визначення неринкових видів вартості як бази
оцінки використовується інформація про подібний товар у частині, в якій вона відповідає
вимогам, що висуваються до певного неринкового виду вартості. Неринкові види вартості
переважно визначаються на основі інформації щодо угод, які укладалися з умовами та
обмеженнями, подібними до мети, з якою проводиться оцінка.
Залишкова вартість заміщення (відтворення) як база оцінки визначається із
застосуванням витратного підходу і використовується для проведення експертної оцінки
спеціалізованого товару, у тому числі для ведення бухгалтерського обліку з метою
визначення його вартості згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Якщо
умови угод щодо спеціалізованого товару, для укладання яких проводиться оцінка,
відповідають вимогам, що висуваються для визначення ринкової вартості, залишкова
вартість заміщення (відтворення) може дорівнювати їх ринковій вартості [3].
Визначення вартості у використанні полягає у проведенні оцінки об’єкта без
урахування принципу найбільш ефективного використання. Вартість у використанні
визначається для об’єктів оцінки, щодо яких планується подальше використання
специфічним запланованим або існуючим способом.
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Вартість ліквідації розраховується як сума валових доходів, які очікується отримати
від реалізації об’єкта експертної оцінки як єдиного цілого або його складових частин,
виходячи з принципу найбільш ефективного використання за вирахуванням очікуваних
витрат, пов’язаних з такою ліквідацією. У разі, коли за результатами розрахунків вартість
ліквідації становить від’ємну величину, її значення встановлюється у розмірі 1 гривні.
Інвестиційна вартість об’єкта оцінки використовується з метою врахування умов
угоди, у зв’язку з укладанням якої проводиться експертна оцінка, в частині необхідності
додаткового інвестування або виконання інших вимог, що потребує додаткових
матеріальних витрат.
Інвестиційна вартість об’єкта оцінки у формі цілісного майнового комплексу,
фінансових інтересів визначається переважно за допомогою дохідного підходу із
застосуванням методу дисконтування грошових потоків, а об’єкта експертної оцінки у
матеріальній формі – шляхом комбінування декількох методичних підходів. Під час
визначення інвестиційної вартості товару у висновку експертизи аналізуються умови
продажу (інвестування) та їх відмінність від типових умов продажу подібного товару на
ринку, вплив зазначених умов на формування його вартості, у тому числі виходячи з
принципу найбільш ефективного використання. Інформаційними джерелами, що дають
змогу врахувати зазначені умови, можуть бути бізнес-план, проектно-кошторисна
документація та документи, які підтверджують виконання певних робіт, результати аналізу
впливу додаткових умов інвестування у процесі продажу об’єкта експертної оцінки тощо.
Спеціальна вартість об’єкта експертної оцінки визначається на основі розрахунку
його ринкової вартості з подальшим збільшенням її на суму надбавки, яка встановлюється з
урахуванням особливого інтересу потенційного покупця або користувача. Сума надбавки
повинна бути обґрунтована у висновку експертизи окремо від ринкової вартості. Спеціальна
вартість не може використовуватись під час оцінки об’єкта застави, визначення розміру
відшкодування збитків та розміру прямих збитків. У разі продажу товару у строк, який є
значно коротшим від строку експозиції подібного товару, переважно визначається його
ліквідаційна вартість, якщо інше не передбачено законодавством. Для використання
ліквідаційної вартості як бази експертної оцінки необхідно проводити додаткове
дослідження відповідності умов продажу об’єкта експертної оцінки, для якого проводиться
оцінка, типовим для ринку умовам продажу подібного товару. Визначення ліквідаційної
вартості здійснюється на основі інформації щодо подібних угод з подібним товаром. Одним
із способів визначення ліквідаційної вартості є застосування до визначеної ринкової вартості
об’єкта оцінки знижувальних коефіцієнтів у порядку, встановленому законодавством, з
метою стимулювання попиту потенційних покупців до придбання об’єкта оцінки [2]. Під час
встановлення ліквідаційної вартості експерт повинен додатково визначити ринкову вартість
об’єкта оцінки та зазначити у висновку експерта свої застереження щодо використання
результатів такої оцінки [10].
Ринкова вартість та неринкові види вартості, які визначено для цілей продажу об’єктів
оцінки, за вирахуванням витрат, що супроводжують продаж, у тому числі пов’язаних із
сплатою податку на додану вартість, визнаються чистою вартістю реалізації [11].
З огляду на всі ці фактори при визначенні вартості під час реалізації конфіскованого й
іншого майна, що переходить у власність держави, рекомендується використовувати знижку
в розмірі 10-30% від первісної ціни. Якщо в основі розрахунку лежить ціна виробника, то
знижка може складати до 50% від ціни підприємства-виготовлювача, тому що між
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виготовлювачем і кінцевим споживачем існують організації-посередники. Чим більше
посередників, тим вищим буде рівень цін.
Висновки. Таким чином, для аналізу рівня цін у практиці судово-товарознавчої
експертизи при визначенні первісної ринкової вартості конфіскованого майна
використовуються дані про первинні ціни на аналогічний товар, представлений на ринку
України. Після цього узагальнюються результати і виводяться максимальна, середня чи
мінімальна ринкові ціни за видами продукції із використанням сучасних методів розрахунку
фактичної вартості досліджуваних товарів Можна також використовувати метод експертної
оцінки, заснований на професійному досвіді, де описові, якісні оцінки процесів і явищ не
піддаються безпосередньому виміру та строгому розрахунку математичним чи чисельним
методом або нормативними документами.
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ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН
В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ACCOUNTING AND CONTROL OF MEDICINAL PRODUCTS AND DRUGS IN
HEALTH INSTITUTIONS
Анотація. Головною інформацією статті розглянуто основну нормативно-правову
базу та обґрунтування теоретичних положень та розробка методичних рекомендацій щодо
удосконалення основних засад здійснення облікy і контролю лікарських засобів та
наркотичних речовин в закладах охорони здоров’я.
Ключові слова: лікарські засоби, наркотичні речовини, медичні препарати, заклади
охорони здоров’я, облік медикаментів в відділеннях.
Abstract. The main information of the article deals with the main legal framework and
substantiation of theoretical provisions and development of methodological recommendations for
improving the basic principles of accounting and control of medicines and narcotic substances in
healthcare institutions.
Keywords: medicines, narcotics, medicines, health care facilities, medical records in wards.
Постановка проблеми. В умовах сьогодення особливої актуальності набувають
питання організації обліку медикаментів і лікарських засобів в закладах охорони здоров’я.
Негативні тенденції в розвитку економічних процесів, які направленні на послаблення
соціально-політичних процесів в значній мірі відображаються на фізичному здоров’ї
громадян. Як результат, спостерігається погіршення стану здоров’я, що набуває досить
загрозливих тенденцій.
Метою статті є обґрунтування теоретичних положень та розробка методичних
рекомендацій для удосконалення основних зaсад здійснення обліку i контролю лікарських
засобів та наркотичних речовин в закладах охорони здоров’я. Завданнями для досягнення
поставленої мети є:
 дослідження економічної сутності лiкарських засобів та наркотичних речовин як
об’єкту обліку та контролю в закладах охорони здоров’я;
 здійснити характеристику виду діяльності та організаційно-економічну
характеристику установи;
 здійснити оцінку інформаційного забезпечення системи організації обліку
лікарських засобів та наркотичних речовин в закладах охорони здоров’я;
 дослідити методику фінансового обліку лікарських засобів та наркотичних речовин
в закладах охорони здоров’я;
 сформулювати пропозиції щодо удосконалення обліку та контролю
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичною основою дослідження та
зроблених у статті висновків стали низка відомих вчених, таких як П.Й. Атамас,Ф.Ф.
Бутинець, Р.Т. Джога, Т.В. Канєва, Г.Г. Кірейцев, В.І. Лемішовський, В. В. Сопко, Н.М.
Ткаченко та інші.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день негативною рисою
сучасного функціонування суб’єктів охорони здоров’я є нестача фінансування з усіма
наслідками, які з цього випливають: дефіцитом медикаментів, недостатньо високою якістю
діагностики та лікування захворювань тощо.
Лікарські засоби – будь-які речовини або комбінації речовин (одного або декількох
активних фармацевтичних інгредієнтів та допоміжних речовин), що мають властивості та
призначені для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-які речовини або
комбінації речовин, які можуть бути призначені для профілактики чи запобігання вагітності,
відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення
фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного
діагнозу.
Однією з недосконалостей, притаманною галузі охорони здоров’я є відсутність
статистичних показників щодо рівня забезпеченості медикаментами громадян для належного
надання ними медичних послуг населенню. Попри те що система бухгалтерського обліку має
у своєму арсеналі можливості формування таких показників і інструменти їх зведення за
галуззю, статистика така не ведеться. Це негативно позначається на рівні інформованості про
потребу в медикаментах закладами охорони здоров’я.
Основні джерела фінансування придбання комунальними неприбутковими закладами
лікарських засобів зображені на рис. 1.
Фінансування придбання лікарських засобів
Коштами загального
фонду
Кошти
державног
о бюджету
(субвенція)

Кошти
місцевого
бюджету

Гуманітарна
допомога
Міжнародних
медичних організацій

Коштами спеціального фонду

Гуманітарна
допомога

Благодійн
і внески

Добровільна
компенсація
хворих

Кошти волонтерських
організацій

Благодійні внески
юридичних осіб

Благодійні внески
Міжнародних
благодійних фондів

Благодійні внески
фізичних осіб

Інші
надходженн
я

Кошти фондів
соціального страхування
Кошти добровільного
медичного страхування
Кошти лікарських кас

Рис. 1 Джерела фінансування придбання комунальними неприбутковими закладами
лікарських засобів
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Не дивлячись на деякі позитивні тенденції фінансового забезпечення окремих
програм в галузі охорони здоров’я, найбільшою проблемністю характеризується
забезпечення лікувальних закладів лікарськими і перев’язувальними засобами. Ці групи
цінностей належать до складу запасів бюджетних установ. Дорошенко О.О. справедливо
стверджує, що від методологічних та методичних аспектів обліку запасів бюджетних установ
залежить порядок формування окремих витрат установи, а також порядок відображення
даних у звітності [1, с.50].
Особливістю галузі охорони здоров’я в цьому контекстi є той факт, що саме лікарські
засоби та наркотичні речовин відiграють виключну й важливу роль у виконанні медичними
закладами їх функціонального призначення – лікування хворих. Важливою рисою
медикаментів є тoй факт, що окремі їх види мають значну вартість, а також належать до
груп, котрі вимагають особливих умов збереження та витрачання.
Забезпечення системи організації обліку лікарських засобів та наркотичних речовин в
закладах охорони здоров’я являє собою сукупність вхідних даних, систему бази даних, їх
обробку і одержання вихідної інформації.
Наступною особливістю розвитку закладів охорони здоров’я, яка має вплив на
організацію бухгалтерського обліку, в тому числі обліку лікарських засобів та наркотичних
речовин є той факт, що в останні роки відбулися не лише галузеві структурні зрушення, а й
розвинулись такі явища як платні послуги, фінансова діяльність бюджетних і комунальних
медичних закладів тощо. Це, в свою чергу, вказує на появу нових об’єктів обліку та
ускладнення організації їх облікового відображення.
В загальному, основними впливовими та діючими чинниками, які позначаються на
організації обліку в галузі охорони здоров’я в цілому, лікарських засобів та наркотичних
речовин зокрема, є:
 зміна джерел та підходів до фінансового забезпечення діяльності (тобто вимагає
застосувати метод нарахування та відокремлення обліку медикаментів в розрізі придбаних за
рахунок загального й спеціального фондів);
 зміна категорійного апарату у зв’язку з прийняттям бюджетного кодексу і
НП(С)БО ДС (потребує розвитку теоретичних засад обліку);
 розвиток платних медичних послуг (що вимагає обліку якісних параметрів);
 міжнародна інтеграція галузі (ініціює використання міжнародних стандартів якості
та розробку ефективної системи розрахунків з іноземними пацієнтами);
 розширення видів та обсягів медичних пoслуг (активізує використання
комп’ютеризації обліку).
Методичні рекомендації з ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у
закладах охорони здоров’я №635 від 09.09.2014 р. визначають загальний механізм
формування в обліку інформації про лікарські засоби та медичні вироби у матеріальній і
грошовій формі.
Відповідно до положень Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів
та медичних виробів в закладах охорони здоров’я №635 [3] облік руху медикаментів та
лікарських засобів здійснюється за наступною схемою на рис. 2.
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Складський облік

Облік на постах

Облік у відділеннях закладу

Рис. 2 Схема облікового відображення лікарських засобів в закладах охорони здоров’я
Головною складовою облікового відображення руху лікарських засобів комунальними
неприбутковими організаціями, є складський облік. Багато закладів охорони здоров’я, як
правило, мають склад лікарських засобів.
З метою організації складського (внутрішнього) та бухгалтерського обліку керівник
закладу охорони здоров’я розпорядчим документом визначає Порядок приймання,
зберігання, відпуску (переміщення), списання використаних лікарських засобів з
урахуванням особливостей господарської діяльності закладу охорони здоров’я.
Завідує таким складoм матеріально відповідальна особа - провізор або головна
медична сестра закладу, які призначаються наказом керівника закладу охорони здоров’я. З
посадовими особами, які відповідають за збереження цих запасів, укладається письмовий
договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Зазначені особи здійснюють
прийняття медикаментів та подальшу їх видачу у відділення.
Складський облік має забезпечувати своєчасне та достовірне відображення операцій
з надходження, переміщення та вибуття медикаментів.
Враховуючи всю складність фінансування придбання та руху лікарських засобів,
специфіку діяльності комунальних неприбуткових закладів, особливо актуально постає
питання веденню обліку лікарських засобів.
Методика ведення обліку лікарських засобів у закладах охорони здоров’я визначає
порядок формування в обліку інформації про лікарські засоби та медичні вироби у
матеріальній і грошовій формі як запасів та поширюється на бюджетні заклади – комунальні
не прибуткові організації, установи, організації та підприємства незалежно від форм
власності [3].
Заклади охорони здоров’я мають право самостійно обирати метод списання, однак для
одного i того ж виду лікарських засобів, що мають однакове призначення та однакові умови
використання, не можуть застосовуватися різні методи списання.
Списані лікарські засоби та медичні вироби з терміном придатності, що минув,
підлягають вилученню з обігу відповідно до Порядку встановлення заборони та поновлення
обігу лікарських засобів на території України. Медикаменти це один з головних запасів в
закладах охорони здоров’я, так як без них вони не зможу виконувати свою основну функцію
– надання лікувальних послуг громадянам для покращення їхнього здоров’я. Надходження
лікувальних засобів у установи охорони здоров’я супроводжується прийомом їх в аптеку чи
склад установи, в спеціально обладнаному приміщенні. Звідти вони можуть відпускатися до
відділень лікарні через матеріально відповідальних осіб відділень (маніпуляційних кабінетів)
за накладними (вимогами), які мають бути затверджені з боку керівника медичної установи.
У зв’язку з цим, гостро постає необхідність удосконалення нормативно-правової бази, яка
регламентує облік лікарських засобів в закладах охорони здоров’я, а також розширення
списку лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку, який посилить
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контроль за їх використанням та збереженням у лікувальних установах.
Висновки. Важливою сферою державного регулювання є контроль за використанням
лікарських засобів та наркотичних речовин в закладах охорони здоров'я і потребує
відповідного організаційного та законодавчого вдосконалення. Надходження лікувальних
засобів у установи охорони здоров’я супроводжується прийомом їх в аптеку чи склад
установи, в спеціально обладнаному приміщенні. Від того як ефективно буде здійснюватися
облік та контроль за використанням лікарських засобів та наркотичних речовин залежить і
подалі виконання закладами охорони здоров’я їх функції та досягнення поставленої мети
їхньої діяльності.
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ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ ВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ТРАНCФОРМАЦИИ
FEATURES AND FUNCTIONS OF CURRENCY MARKETS UNDER
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Аннотация. Интеграция экономического сообщества подразумевает создание и
развитие новых методов и подходов анализа его качественного преобразования в целом.
Понимание и анализ финансовых рынков являются необходимыми элементами развития
мировой экономики и мирового сообщества, позволяющий эффективно находить решения
экономических и социальных проблем в рамках актуальных экономико–математических
методов исследования, современных моделей и показателей анализа эффективности
отдельных элементов.

14

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 4 (12) 2019
Ключевые слова: теория самоорганизованной критичности, ранг-размерный подход,
валютные рынки, криптовалюты, волатальность криптовалют.
Abstract. The integration of the economic community implies the creation and development
of new methods and approaches for analyzing its qualitative transformation as a whole.
Understanding and analyzing financial markets are necessary elements of the development of the
world economy and the world community, which allows one to efficiently find solutions to
economic and social problems within the framework of relevant economic and mathematical
research methods, modern models and indicators for analyzing the effectiveness of individual
elements.
Keywords: theory of self-organized criticality, rank-size approach, currency markets,
cryptocurrencies, cryptocurrency volatility.
Постановка проблемы. В настоящее время экономическая сфера крайне остро
нуждается в четких теоретических и практически значимых разработках, содержащих
системное, целостное рассмотрение проблем анализа динамики, стратегии развития и
моделирования экономики, определяющие пути ее развития и формирования
организационно-управленческих решений.
Мировая валютная система отличается резкими колебаниями валютных курсов
вследствие воздействия внутренних и внешних шоков, действий участников валютного
рынка, что влияет на динамику курсов валют. Предполагаемая стабильность и
предсказуемость валютного курса является одним из важнейших факторов валютного рынка
в целом. Для обеспечения предсказуемости валютного курса необходимо равновесие спроса
и предложения на самом рынке. Одним из главных факторов является также достоверность
анализа и прогнозирования уровней спроса и предложения валюты на валютном рынке со
стороны его участников. Уровень валютного курса является одной из приоритетных целей
экономической политики одним из самых главных макроэкономических показателей.
Исследование проблем прогнозирования изменений валютного курса, волатильности
валютного рынка, динамики валютных курсов становится крайне актуальным.
Изложение основного материала исследования. Любая экономическая система
обеспечивает функционирование воспроизводящего порядка. Валютные рынки, являясь
частью структуры всякого государства, выполняют такие функции, как накопление,
распределение (в зависимости от предложения и спроса), преобразование одной валюты в
другую, функционирование рынка в целом и восполнение дефицита денежных средств в
реальных секторах экономики.
Стремительный рост денежных рынков и развитие IT-технологий оказали влияние на
экономические формы взаимодействия между людьми, появление дополнительных
институтов, финансовых инструментов и новых форм таких взаимоотношений. Всякое
экономическое явление представляет собой проекцию системы отношений между людьми по
производству, и позволяют выявить, какие экономические отношения теоретически
отображают отдельные экономические формы, в частности – валютные рынки.
Необходима определенная система методов и моделей, способная позволить
определить риски, возможности, а также наиболее эффективные управляющие воздействия
на стадии развития виртуальной реальности; на основе использования возможностей
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компьютерных систем и систем, состоящих из взаимодействующих искусственных
сущностей.
Ранг-размерный анализ дает возможность выявить критические явления, выпадающие
из рядов распределения значений отдельных валют и/или пар валют (включая
криптовалюты), что значительно увеличивает точность имитационных моделей валютных
рынков. Исследование и анализ динамики рынков и разработка программного комплекса,
который позволит реализовать такие модели должны повысить точность прогнозов
динамики рынков, а также оказать существенный экономический эффект при решении
приоритетных социально-экономических задач.
Предложенная система методов и моделей должна позволить определить риски,
возможности, а также наиболее эффективные управляющие воздействия на стадии развития
виртуальной реальности; на основе использования возможностей компьютерных систем и
систем, состоящих из взаимодействующих искусственных сущностей (виртуальных моделей
и/или автономных роботов).
Существует относительно новая теория самоорганизованной критичности,
описывающая весьма широкий класс естественных динамических процессов, протекающих в
таких больших и сложных системах, как, например, земная кора, солнечная корона,
экономическая и политическая подсистема социума и т. д. Данная теория наиболее адекватно
позволяет описывать разнообразные спонтанные критические явления, такие как:
землетрясения, лесные пожары, иные стихийные бедствия, социальные конфликты, обвалы и
кризисы на рынках акций, денежных платежных средств, развитие финансовых рынков, как
централизованных, так и нецентрализованных, в том числе фондового и валютного рынков,
банков, страховых и инвестиционных институтов и т.д.
К примеру, понятийный и математический аппарат теории самоорганизованной
критичности применим и к динамике рынков национальных валют некоторых стран. Базовой
моделью теории самоорганизованной критичности является модель «куча песка».
Компьютерный анализ в совокупности с натуральными экспериментами показывает,
что для таких систем в большом масштабе характерны специфические степенные
распределения, которые типичны для распределения размеров лавин, спонтанно
осыпающихся с краев песчаной кучи, имеющих критический угол наклона. Модель «кучи
песка» можно эвристически применять ко многим ситуациям, системам и процессам,
достигая тем самым наиболее общего и лаконичного понимания причинных механизмов их
динамики.
Из открытых источников собраны необходимые данные для анализа изменений
официальных курсов Биткоин/Bitcoin (BTC), эфириум/ Ethereum (ETH), Лайткоин/Litecoin
(LTC), bitcoincash (BCC) по отношению к доллару США (USD) в соответствии с данными
«Myfin.by| Банки Беларуси. Кредиты. Вклады. Курсы валют» за период с 01.04.2019 по
01.11.2019 для анализа волатильности, как важнейшего финансового показателя валютных
рынков ряда стран, имеющих влияние и значение для экономики в целом.
К полученным данным применен метод ранжирования показателей зависимости
ежедневных разниц курсов валют в абсолютном выражении с последующим построением
диаграмм ранг-размер; результаты распределения представлены на рисунке 1.
Данные о динамике курсов валют, обработанные с применением процедуры
ранжирования, хорошо укладываются на гладкие степенные кривые весьма характерные для
систем, проявляющих самоорганизованное критическое поведение. Установленный факт
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применимости понятийного аппарата теории самоорганизованной критичности к динамикам
валютных курсов открывает новые перспективы для анализа и прогноза валютных
потрясений на валютных рынках, а также описания их критического и некритического
поведения. Данный подход является относительно новым для данной области.

Рис.1 Результаты распределения показателей зависимости ежедневных разниц курсов
валют в абсолютном выражении
Закон ранг-размерной самоорганизации позволяет наиболее эффективно решать
задачи устойчивого функционирования различным систем, в том числе и экономических, что
является приоритетным направлением также и при анализе рынка децентрализованных
валют.
Ранг-размерное распределение позволит формулировать новый тип самоорганизации,
присущего для систем любой природы валют.
Выводы. Комплексный анализ подходов к построению концептуальных и
математических моделей краткосрочного прогнозирования поведения рынка валют путем
последовательного движения изолированного временного ряда, причиной которого является
главным образом массовое поведение на валютном рынке при совершении операций с
валютами позволит предвидеть наиболее вероятные направления изменений экономики и
общества, связанные с развитием «цифрового мира».
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Постановка проблемы. Для сельскохозяйственных предприятий получение
денежных и товарных кредитов имеет исключительно большое значение. Дело в том, что в
сельском хозяйстве год на год не приходится. Высокие урожаи сменяются низкими
урожаями. В условиях, когда доходы растут медленнее, чем расходы, продолжение
процесса производства оказывается очень затруднительным. Предприятиям не хватает
денег для приобретения необходимых оборотных средств, не говоря о покупке новых
основных средств. Поэтому, чтобы не останавливать производства, производить
продукцию и продавать ее для получения более высоких доходов, предприятия должны
находить деньги на стороне. Это и осуществляется с помощью кредитов, получаемых в
банковских организациях.
В настоящее время кредит имеет огромное значение. Он решает проблемы, стоящие
перед всей экономической системой. Так при помощи кредита можно преодолеть трудности,
связанные с тем, что на одном участке, высвобождаются временно свободные денежные
средства, а на других возникает потребность в них. Кредит аккумулирует высвободившийся
капитал, тем самым, обслуживает прилив капитала, что обеспечивает нормальный
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воспроизводственный процесс. Также кредит укоряет процесс денежного обращения,
обеспечивает выполнение целого ряда отношений: страховых, инвестиционных и т.д.
Особенностью кредитной сделки является равная степень заинтересованности в ней обеих
сторон – кредитора и кредитополучателя [1, с.28].
Изложение основного материала исследования. Перед любым банком, кредитующим
АПК,
стоят
непростые
задачи:
своевременно
предоставить
предприятиям
агропромышленного комплекса кредитные ресурсы на привлекательных условиях и при этом
обеспечить эффективное использование средств; поддерживать развитие рентабельных
предприятий и окупаемые проекты.
Предприятия, независимо от формы собственности и вида деятельности в отдельные
периоды года (сезонные предприятия) или в результате специфики производственной и
коммерческой деятельности могут испытывать недостаток в собственных денежных
средствах и вынуждены брать кредит.
Характерными особенностями сельскохозяйственного производства является
значительная длительность производственного цикла, частые перерывы в процессах труда и
как следствие – значительное несовпадение времени производства и рабочего периода. Эти
особенности, естественно, существенным образом сказываются на характере кругооборота и
организации оборотных средств сельхозпредприятий. В различные периоды года оборотный
капитал затрачивается весьма неравномерно, между тем как обратный приток его
совершается лишь разом, в момент, определяемый естественными условиями. Таким
образом, деятельность предприятия имеет явно выраженный сезонный характер.
Ввиду резких колебаний потребности в оборотных средствах большое значение имеет
правильное разграничение собственных и заемных источников их покрытия. Покрытие
вложений оборотных средств полностью за счет собственных источников привело бы к
крайне нерациональной их организации. В отдельные периоды года (при высвобождении
средств из производственной стадии) у хозяйств накапливались бы крупные суммы
свободных денежных средств, изъятые на длительное время из оборота, что привело бы к их
непроизводительному использованию, росту фондов обращения.
Более рациональным является такой порядок, когда собственные источники средств
закрепляются за хозяйством лишь для покрытия минимальных, постоянно необходимых
запасов товарно-материальных ценностей и затрат. Все сезонные затраты в период, когда
собственные источники использованы, покрываются за счет банковского кредита.
Банковский кредит привлекается для покрытия сезонного недостатка собственных ресурсов,
для платежей по основной деятельности. Практика показала, что организация оборотных
средств на таких принципах в условиях сезонных отраслей наиболее оправдывает себя.
Таким образом, банк выступает важной составной частью источников формирования
оборотных средств сельскохозяйственных предприятий. Он тесно связан с кругооборотом
средств и является важнейшим инструментом его осуществления. На каждой стадии
кругооборота движение средств в значительной мере происходит с участием кредитных
ресурсов, т.е. при помощи кредита.
Кредит ускоряет операции по приобретению материалов, расчеты с поставщиками. На
стадии реализации продукции кредит является действенным инструментом ускорения
сбытовых операций, упорядочения расчетов, недопущения излишних вложений в фонды
обращения.
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Основной участок приложения кредита – производственная стадия кругооборота.
Кредитные ресурсы привлекаются как для создания необходимых производственных
запасов, так и для вложений в производственные затраты. Кредит способствует более
рациональной загрузке средств в производственном цикле, ускоряет их движение.
Из выше изложенного следует, что кредит опосредствует движение стоимости на всех
стадиях кругооборота. Он является мощным рычагом воздействия на расширенное
воспроизводство, ускорения движения средств, повышения их отдачи[4, с.422].
Сельскохозяйственные кредиты предоставляются предприятиям агропромышленного
комплекса, фермерам, обеспечивающим сельскохозяйственные работы, заготовку,
переработку и хранение сельскохозяйственной продукции.
Кредиты предоставляются предприятиям АПК на цели, связанные с созданием и
движением текущих и долгосрочных активов субъектов хозяйствования, реализацией
приоритетных государственных программ. При выдаче краткосрочных кредитов в качестве
объектов кредитования выступают такие элементы оборотных средств, как семена, удобрения,
нефтепродукты, запчасти, молодняк животных и некоторые другие, а также затраты,
осуществляемые в процессе производства сельскохозяйственной продукции. Долгосрочные
кредиты предоставляются для финансирования капитальных затрат по созданию основных
фондов. В частности, это строительство или приобретение зданий и сооружений для
производственных целей, приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования,
транспортных средств, племенного скота для формирования основного стада.
В системе финансирования сельского хозяйства в Беларуси доминирующая роль
отводится
ОАО «Белагропромбанк», который является агентом Правительства по
обслуживанию государственных программ поддержки АПК. ОАО «Белагропромбанк»
осуществляет комплексное обслуживание предприятий, объединений и организаций
агропромышленного
комплекса
республики,
сельскохозяйственных
арендаторов,
крестьянских хозяйств, их объединений, союзов и ассоциаций, предприятий, объединений,
учреждений других отраслей экономики, независимо от форм собственности, совместных
предприятий, созданных на территории Республики Беларусь с участием иностранных
инвестиций, профсоюзных и других общественных организаций, а также граждан, в
соответствии с действующим законодательством.
В 2019 году ОАО «Белагропромбанк» оказывал кредитную поддержку для закупки
сельскохозяйственного сырья. Предоставление кредитных средств для закупки
сельскохозяйственного сырья позволило своевременно производить расчеты за продукцию
растениеводства (в том числе зерна, сахарной свеклы, картофеля, грибов и ягод), оплату
транспортных расходов по ее доставке. Участвуя в реализации государственной программы
по обеспечению своевременных закупок сельскохозяйственного сырья, ягод и грибов урожая
2019 года банк оказал существенный вклад в успешное проведение уборочной компании и
выполнение основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития
Республики Беларусь.
Правительство предоставило гарантии ОАО «Белагропромбанк» в погашении этих
кредитов. При этом доля кредитных вложений в сельское хозяйство в общем объеме
кредитов банков увеличилась за год на 3,2 процентных пункта. [2, с.286].
Кредитование сельскохозяйственных предприятий требует систематической
поддержки со стороны государства, так как отрасль сельского хозяйства подвержена
значительным рискам, связанным с сезонностью, длительностью кругооборота оборотных
20

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 4 (12) 2019
средств, зависимостью от природно-климатических условий, естественных условий
производства, сильной зависимостью от промышленных предприятий.
Государственная поддержка агропромышленного комплекса является приоритетным
направлением аграрной политики. В процессе ее осуществления используется много
экономических рычагов, действие которых способствует эффективному функционированию
агропромышленного комплекса и формированию в сельской местности устойчивой
социально-производственной инфраструктуры [3, c.91].
Государственная поддержка в Республике Беларусь включает в себя: отсрочку и (или)
рассрочку уплаты задолженности по платежам в бюджет и ФСЗН, налоговый кредит,
возмещение части процентов за пользование банковскими кредитами, финансовую помощь,
бюджетные ссуды и бюджетные займы, гарантии Правительства по кредитам, выданным
банками РБ .
Выводы. Таким образом, из выше изложенного следует:
1. кредитование является наиболее удобным методом предоставления денежных
средств на потребности, возникающие в связи с отклонениями от хода выполнения планов;
2. кредит является крупнейшим источником формирования оборотных средств в
сельском хозяйстве в целом и в большинстве отраслей;
3. в системе финансирования сельского хозяйства доминирующая роль отводится
ОАО «Белагропромбанк», который является агентом Правительства по обслуживанию
государственных программ поддержки АПК;
4. особенностями кредитования предприятий АПК является кредитование по
сниженным тарифам государственной программы. Государственная поддержка
агропромышленного комплекса является приоритетным направлением аграрной политики
Республики Беларусь.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ КАК ОБЪЕКТ ЭКОНОМИКОСОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
INSTITUTIONAL TRUST AS AN OBJECT OF ECONOMIC AND
SOCIOLOGICAL RESEARCH
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблематики социального доверия,
рассматриваемого в качестве нормативного основания социальной редукции в условиях
современного общества, позволяющей минимизировать риски от высоких темпов
социальной динамики, постоянного институционального усложнения и роста культурного
многообразия в условиях глобализации.
Ключевые слова: институциональное доверие, общество, социальные институты,
риск, экономика.
Abstract. The article is devoted to the consideration of the issues of social trust, considered
as the normative basis for social reduction in modern society, which minimizes the risks of high
rates of social dynamics, constant institutional complexity and the growth of cultural diversity in the
context of globalization.
Key words: institutional trust, society, social institutions, risk, economics.
Постановка проблемы. Проблематика институционального доверия представляет
несомненный научный интерес для современного социально-гуманитарного знания, что
обусловлено комплексом разнородных причин.
С социально-философской точки зрения актуальной является задача раскрытия
диалектических взаимосвязей между доверием и нормативно-ценностным основанием
индивидуального и коллективного бытия. Ведь доверие, выступая в качестве личностного
мировоззренческого принципа, обеспечивает поддержание аксиологического базиса и
нормативного порядка как различных сообществ, так и всего социума.
В культурологическом аспекте интерес представляет вопрос об этнокультурной
специфике конструирования и поддержания на оптимальном уровне межличностного и
институционального доверия в рамках конкретного сообщества, о функциональной роли в
данном процессе культурных практик, обычаев и традиций. Особый интерес в данном случае
представляет ситуация мультикультурного общества, в котором этнокультурные различия
обусловливают различные вариации как межличностного, так и институционального доверия
в границах локальных сообществ. Как полагает Ф. Фукуяма, в глобальном мире культурная
дифференциация является серьезным вызовом для развития всего человечества: «Если
большинство из наиболее важных социальных проблем, которые еще предстоит решить,
связано с культурными особенностями, и если главные различия между обществами носят не
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политический, идеологический или даже институциональный, но именно культурный
характер, то ясно, что общества будут держаться сфер, определяющих их культурные
отличия, и что последние приобретут еще более отчетливые черты и в ближайшие годы
сохранят свою важность» [1, с. 575].
В условиях глобального миропорядка актуализируется политологическое измерение
институционального доверия, которое делает предметом рассмотрения установление и
поддержание общественных «правил игры». Данный аспект раскрывает взаимосвязь между
легитимностью и эффективностью политических институтов, между возможностью
неформализованного гражданского сотрудничества и устойчивостью политической системы.
Такая взаимосвязь актуализирует роль государства как верховного арбитра, основной
задачей которого является поддержание на оптимальном уровне социально-политических
процессов: «Демократические политические институты в не меньшей степени, чем бизнес,
зависят от доверия, а снижение доверия в обществе требует более сильного вмешательства
правительства с целью регуляции социальных отношений» [1, с. 589].
Для экономической науки проблематика социального доверия в принципе играет
ключевую роль, так как делает возможным объяснение комплекса экономических отношений
акторов в условиях различных экономических систем: как рыночной (инвестиции,
предпринимательство, трансакционные издержки и т.д.), так и командно-административной
(неэквивалентный обмен экономическими ресурсами между индивидами, пресловутый блат
как квинтэссенция практики неформальных экономических соглашений и пр.).
В целом, институциональное доверие выступает в качестве интересного и сложного
объекта междисциплинарного научного исследования, позволяющего эвристично связать
воедино различные теоретические направления и парадигмы.
Анализ последних исследований и публикаций. В рамках современного социальногуманитарного знания проблематика институционального доверия рассматривается
достаточно активно и дифференцировано, привлекая внимание самых именитых
исследователей. В ряду исследователей, внимание которых привлекла данная проблематика,
находятся такие известные ученые, как П. Адлер, У. Бек, Д. Гамбетта, Э. Гидденс,
Г. Зиммель, Н. Луман, Б. Мишталь, Д. Норт, Э. Остром, М. Сасаки, Ф. Фукуяма, Д. Штолле,
П. Штомпка, Ю.А. Зубок, С.А. Кравченко, В.И. Чупров и др.
Одним из самых известных в мире исследователей данного проблемного поля
является американский политолог Ф. Фукуяма, который концептуализирует доверие как
фундаментальный конституирующий принцип современного социума: «Человеческие
сообщества зависят от взаимного доверия и не возникают естественным образом, если оно
отсутствует» [1, с. 51]. Для Ф. Фукуямы актуальность доверия в постиндустриальном
обществе определяется тем, что оно, наряду с моральными обязательствами и социальной
ответственностью, аксиологически фундирует его формальные практики и механизмы,
обеспечивая возможность успешного развития человечества. Макроэкономическая
функциональность доверия, согласно американскому исследователю, определяется его
способностью снизить экономические риски в отношениях между различными
хозяйствующими субъектами: «Права собственности, контракт и коммерческое право –
необходимые институты для создания современной, рыночно ориентированной экономики,
но в то же время общество имеет возможность ощутимо сэкономить на операционных
издержках, если эти институты подкреплены социальным капиталом и доверием» [1, с. 546].
Фактически доверие обеспечивает возможность социальной самоорганизации, которая
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функционально необходима для успешной работы как рыночных экономических институтов,
так и демократических политических институтов.
Безусловно, наибольший интерес данное проблемное поле представляет для
исследователей экономического профиля, которые рассматривают доверие в максимально
широком теоретическом контексте. Особенно данная ситуация характерна для работ таких
лауреатов Нобелевской премии по экономике, как Дуглас Норт, Джордж Акерлоф и Роберт
Шиллер.
Д. Норт рассматривает доверие в контексте способности современного общества
создавать эффективные и стабильные институты, способные адаптироваться в постоянно
меняющихся социально-экономических и политических условиях глобального мира [2]. Для
американского экономиста очевидна тесная взаимосвязь институционального доверия,
экономического и политического поведения индивида в сложноустроенном обществе
рыночного типа: «Государство в благополучных обществах растет, но растет за счет
предоставления более дорогих и качественных общественных благ (образование,
инфраструктура, социальное страхование) и поддержания достаточно дорогих
демократических институтов власти. Все услуги государства предоставляются на
беспристрастной основе. Бюрократия в такой системе подконтрольна закону, действует
профессионально и не срастается с бизнесом. Именно в такой системе возникают
достоверные обязательства и доверие между властью и обществом» [3, с. 29]. В этом плане
доверие, как модель поведения, соотносящего индивидуальные и коллективные интересы и
цели, выступает как обязательная предпосылка для связи формальных и неформальных
институтов.
В совместной работе Дж. Акерлоф и Р. Шиллер рассматривают доверие как фактор,
который не только определяет правила взаимодействия экономических акторов, но имеет
макроэкономическое значение, обусловливая в самом широком смысле параметры развития
экономики [4]. Более того, Р. Шиллер полагает, что новой формой развития человечества
является «нарративная экономика», в которой как избыток, так и дефицит доверия из-за
огромных масштабов развития информационно-коммуникационных технологий и
виртуальных социальных сетей ведет к масштабным макроэкономическим последствиям [5].
Поэтому в целях поддержания оптимального уровня доверия в экономической сфере
государство обязано активно формировать и проводить соответствующую экономическую
политику, корректирующую рыночные процессы и институты.
В аналогичных концептуальных рамках рассматривает доверие М.А. Вахтина, для
которой оно выступает в качестве институционального инструмента поддержания
социальной справедливости в рыночной системе, как базового принципа легитимации всего
комплекса экономических отношений. Для М.А. Вахтиной институты олицетворяют собой
многовековые результаты и способы человеческой деятельности, исторически
подтвердившие собственную эффективность и поэтому автоматически воспроизводимые в
новых социальных условиях. Поэтому она трактует институциональное доверие как
квинтэссенцию опосредованных отношений, как «обезличенное доверие в отношении
официально установленных правил, норм и предписаний, неформальных норм, которые им
сопутствуют, а также организаций, которые их обеспечивают» [6, с. 127]. При этом
институциональное доверие в обязательном порядке включает в себя субъективный
компонент, обусловленный необходимостью персонификации индивидом социальных
отношений и деятельности социальных институтов. В этом заключается определенный
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парадокс институционального доверия как социального феномена, который посредством
персонификации символически минимизирует институциональную и функциональную
сложность современного общества. В результате персонификации или даже более широких
интерпретационных схем современный человек «постоянно антропоморфизирует
окружающий мир, и теперь он доверяет / не доверяет не только людям, но и техническим
системам, очеловечивая их» [7, с. 284]. Если на уровне государства институциональное
доверие выступает в качестве фактора, обусловливающего параметры реализации «функций
государства и гражданского общества по обеспечению социальной справедливости» [6, с.
141], то на уровне организации экономического профиля (корпорации, фирмы и т.д.) – в
качестве условия координации хозяйственной деятельности и фактора корпоративного
управления.
В целом, доверие в экономическом дискурсе обычно трактуется как тип рискового
поведения актора, оценивающего вероятность оппортунистического поведения контрагента,
ведущего к нарушению формальных и неформальных «правил игры», как достаточно
низкую. В рамках контрактных отношений это позволяет актору сотрудничать с
контрагентом без применения специальных мер предосторожности в отношении возможных
рисков (несоблюдения зафиксированных в контракте договоренностей, невыполнения
взятых на себя обязательств и др.).
Таким образом, изучение различных аспектов институционального доверия является
популярным направлением в современном социально-гуманитарном знании, позволяющим
выявить роль субъективной составляющей институциональных трансформаций.
Формирование целей статьи. Статья посвящена раскрытию концептуальных
оснований институционального доверия, выступающего в качестве объекта экономикосоциологического исследования.
Изложение основного материала исследования. Вопрос об экспликации
концептуальных оснований институционального доверия первоначально предполагает
характеристику теоретических трактовок доверия, распространенных в разных научных
дисциплинах и сферах экономической практики.
Для философской мысли доверие является онтологическим принципом социальной
реальности, делающим возможным совместную деятельность людей на основе общности
ценностей, норм и традиций. Более того, доверие может выходить за социальные рамки,
распространяя доверительные отношения на мир природы и техносферу. При этом в качестве
атрибутивного свойства доверия постулируется свобода человека, как обязательное условие
возможности свободного выбора модели поведения в условиях неопределенности и риска, а
также ответственности за сделанный выбор и его результаты.
В психологии доверие определяется как модель поведения на основе уверенности
индивида в предсказуемости и безопасности поведения других людей, связанных с ним
личными и/или деловыми отношениями. В этом случае доверие выступает как
психологическая проекция личностного опыта индивида, во многом определяемого
характером социализации на ранних стадиях. Субъективную природу доверия подчеркивает
факт индивидуального восприятия поведения других людей, при котором разные люди поразному видят и оценивают одну и ту же ситуацию. Однако когнитивные способности,
интеллектуальные качества, характер и темперамент участников интеракции могут
существенно различаться. Кроме того, для установления и поддержания отношений
межличностного доверия необходимы определенные личностные свойства (искренность,
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лояльность, честность, эмпатия и т.д.), которые могут быть сформированы не в полной мере
у человека. Соответственно, это создает вариации как в отношении параметров
доверительного отношения к другим людям, так и в конкретной модели доверительного
поведения.
В социологии доверие рассматривается как вид социальных отношений на основе
особой системы ценностей, норм и правил. Доверие как социальный феномен возникает в
межличностных и групповых взаимодействиях, на которые оказывают влияние как
личностные особенности, так и социальные и организационные условия. Для большинства
социологов априорным является утверждение о конституирующей функции доверия в
отношении мира повседневности и социального порядка. Это обусловлено необходимостью
минимизации неопределенности и риска, которые являются неотъемлемыми компонентами
человеческого взаимодействия. В этом случае доверие выступает в качестве важного звена,
связывающего между собой системы внешней регуляции и саморегуляции. Соответственно,
оно выступает как нормативное основание действия, позволяющего если не элиминировать
неопределенность и риск, то снизить их деструктивный потенциал для индивида. Кроме
того, доверие является ключевой стратегией в деле построения определенного и
контролируемого будущего, т.к. оно закладывает необходимость и функциональность
кооперативного поведения в среднесрочной перспективе. В социологии управления доверие
рассматривается как фактор успешной работы организации, в которой сотрудники должны
эффективно работать вместе для достижения конкретных целей как на личном, так и на
организационном уровнях.
В экономической теории доверие рассматривается как компонент рыночных
отношений, который позволяет получить субъекту бизнеса преимущества в условиях
конкуренции. Поставляя товары или оказывая услуги на достаточном уровне качестве,
фирма тем самым создает хорошую репутацию у потребителей, что позволяет успешно
сегментировать рынок и обеспечить гарантированное будущее положение на этом сегменте
рынка. Соответственно, благодаря хорошей репутации фирмы и доверию к ней со стороны
потребителей достигается компромисс между ценой товаров/услуг и их качеством. В
финансовой сфере и на инвестиционном рынке доверие рассматривается как
неформализованное нормативное основание соответствующей экономической деятельности
(например, покупка активов, осуществление инвестиций и займов), которое в определенной
степени гарантирует выполнение контрагентами своих обязательств. Для сферы маркетинга
изучение доверительных отношений между фирмой и клиентом является ключевой задачей,
обусловливающей эффективность рекламы, продвижения товара на рынок и сервисного
обслуживания. Кроме того, в современных экономических условиях актуальность и
функциональная значимость доверия резко возросла благодаря развитию информационнокоммуникационных технологий. Так, операции в режиме онлайн и обменные отношения в
интернете характеризуются сложностью электронных транзакций, высокой скоростью
информационного
обмена,
потенциальными
технологическими
ошибками,
неопределенностью,
анонимностью,
отсутствием
контроля
и
потенциальным
мошенничеством. Поэтому доверие является важнейшим элементом электронной торговли
(как доверие к транзакции, к контрагенту, к виртуальной среде, к технологиям и т.д.),
который позволяет субъектам онлайн бизнеса поддерживать на оптимальном уровне
отношения между всеми его сторонами.
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Таким образом, проблематика доверия является популярной темой во всех социальногуманитарных дисциплинах, однако сложный, многомерный и субъективный характер
данного феномена делает его сложным объектом концептуализации. Это позволяет М. АльМутаири констатировать необходимость объединения традиционных теоретических
подходов к данному феномену (например, в рамках теории игр) с современными
когнитивными, социологическими и психологическими теориями с целью построения
верифицируемой и эвристичной модели доверия [8, p. 96]. Обоснованность и актуальность
данного тезиса может быть подтверждена при обращении к феномену институционального
доверия, как маркеру полезности и эффективности как отдельного социального института,
так и всей институциональной инфраструктуры. Как известно, в большинстве постсоветских
государств наблюдается не только не очень высокий уровень доверия граждан друг к другу,
но и низкий уровень институционального доверия.
Итак, институциональное доверие выступает как позитивное отношение индивида к
институциональным структурам в обществе, возникающее в контексте определенных
экономических, политических и социокультурных процессов. При этом речь идет не сколько
о доверии к должностным лицам, представляющим в рамках своей компетенции
соответствующие организации и структуры, сколько о положительном отношении индивида
к формальным правилам, нормам и процедурам, к деятельности институционализированных
структур в целом. Такая амбивалентность природы институционального доверия создает
определенные сложности в адекватной оценке социальной эффективности как отдельных
организаций и учреждений, так и всей системы институтов в целом. Особенно это заметно в
случае государства, как основного института, обеспечивающего коллективное
целеполагание, мобилизацию и распределение ресурсов, поддержание социального порядка
и т.д. Зачастую позитивное отношение к государству в целом способно элиминировать
значимость низкой общественной оценки политических, административных и
экономических элит в силу их некомпетентности и коррумпированности.
В современной социологии, дистанцировавшейся от методологической перспективы
индивидуализма, выделяют следующие основные теоретические интерпретации данного
феномена: институциональное доверие как фактор минимизации системных рисков в
условиях глобального миропорядка и поддержания социальной стабильности;
институциональное доверие как основа формирования социального капитала, его
аккумулирования и конвертации в другие виды ресурсов; институциональное доверие как
нормативная основа социального порядка в современном обществе, в котором происходит
формализация социальных отношений на фоне сужения приватного пространства и
ослабления личностных отношений. Соответственно, институциональное доверие является
феноменом макроуровня, оно не связано с конкретной ситуацией межличностного
взаимодействия, направлено на социальные сообщества, организации и институты. В целом,
институциональное доверие характеризует общую оценку социальной эффективности всей
институциональной инфраструктуры общества, но без корректной дифференциации
рациональных и социально-психологических оснований соответствующей модели
поведения, необходимой для определения его структурных характеристик как атрибута
социальной среды в современном обществе.
Выводы. Таким образом, институциональное доверие является сложным объектом для
экономико-социологического исследования, актуальность и необходимость изучения
которого в условиях постсоветского социума определяется задачами политического и
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экономического прогнозирования, модернизации политической системы, оптимизации
социальных и экономических отношений, учета и блокирования рисков глобализации.
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SOCIAL DEVELOPMENT OF SOCIETY THROUGH THE PRISM OF
ASSESSMENTS OF THE ROC
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОЦЕНОК РПЦ
Annotation. This article discusses the transformation of the ideological components of
religion in modern society. The article reveals what elements of the religious system of Orthodoxy
determine a person's attitude to the processes in Russian society, form his value orientations,
develop motives and attitudes, develop character and morals, base spiritual needs and preferences.
The subject of the study is the Epistles of the Patriarch of the Russian Orthodox Church – Kirill.
This choice is due to the fact that the ROC is the largest and most influential religious organization
in the post-Soviet territory. The method of research was content analysis, that is, processing of text
information with subsequent translation into quantitative indicators. The article deals with the main
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spheres that are the sphere of activity of Russian Orthodoxy, as well as their problematization in the
official discourse of the ROC.
Keywords: content analysis, ROC, Patriarch Kirill, modern society, religion.
Аннотация. В данной статье рассмотрена трансформация идейных компонентов
религии в условиях современного общества. В статье выявляется то, какие элементы
религиозной системы православия определяют отношение человека к процессам в
российском обществе, формируют его ценностные ориентации, вырабатывают мотивы и
установки, развивают характер и нравы, основывают духовные потребности и предпочтения.
Предметом исследования являются послания Патриарха Русской православной церкви –
Кирилла. Такой выбор связан с тем, что РПЦ является самой крупной и влиятельной
религиозной организацией на постсоветской территории. Методом исследования выступил
контент-анализ, то есть обработка текстовой информации с последующим переводом в
количественные показатели. В статье рассматриваются основные сферы, которые являются
сферой деятельности российского православия, а также их проблематизация в официальном
дискурсе РПЦ.
Ключевые слова: контент-анализ, РПЦ, Патриарх Кирилл, современное общество,
религия.
Problem statement. Religion has arisen since the appearance of humankind and has been
evolving in parallel with it. Human beings have always needed to believe in some supernatural
force to explain natural phenomena. Thus, primitive religions testified to the unity of humans and
nature, while nature was dominant. Later, since the Karnak Temple in Ancient Egypt and the
Parthenon in Ancient Greece, religion has become sacral and gained the status of the greatest
sanctity and holiness. Like any other phenomenon, religion has undergone stagnation and crisis, and
for now we have a varied picture of the true status of religion in our being. On the one hand,
clericalism has not disappeared from our lives, and has even strengthened in some social groups. On
the other hand, modern society is undergoing secularization, the processes of which lead to the
establishment of rational norms in society replacing religious ones.
At the same time, there is a stereotype of this process, which sounds as follows: a religious
system is based on several fundamental beliefs, and, if they were uprooted or undermined, faith
would lose its significant position in the minds of people and finally get sanctioned by the same
society. This is a false picture of the reality, because people do not give up their faith and religion in
an instant finding that their fundamental beliefs are wrong and false. That means socialization in or
out of religion does not pass through fundamental beliefs. It is important to understand that the main
strength of religion is based mainly on faith as a belief in something, and the faith itself is
ideological in nature. For instance, Erich Fromm described faith as “a basic attitude of a person, a
character trait which pervades all his experiences, which enables a man to face reality without
illusions and yet to live by his faith. It is difficult to think of faith not primarily as faith in
something, but of faith as an inner attitude the specific object of which is of secondary importance”
[7, p. 516]. Thus, faith was a platform on which convictions, beliefs, principles, values, etc. were
based.
However, since the French revolution (1789—1799), humankind has begun to put forward
skeptical theses and statements, as well as criticism towards religion, advocating the supremacy of
human reason in society. Thus, with the advent of scientific and technological progress, religion and
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faith started losing their dominant position in public life, as evidenced by the spread of atheistic
ideas and views as well as the demand for non-religious needs. This raised a dilemma: on the one
hand, it is less dangerous to have no religion at all than to have a bad religion. On the other hand,
religion is the firmest support for a human. That is, what role does religion play in a man’s life or is
it just a belief in an unconscious attribute? Of course, for each person religion has its own meaning,
and it is impossible to assess what contribution it makes to the development of society, because for
some religion is the meaning of life, holiness and hope, and for others it is just fantasy and
something archaic, which has no place in the information society.
At the same time, for certain segments of the population, religion plays an accumulating role
rather than acting as a belief in the sacred. For instance, Montesquieu stated that even if religion
could prove to be useless to subjects, it would remain useful to the sovereigns, for whom it is the
only barrier, as they do not fear human law [2, p. 33]. In other words, religion serves the function of
restraint. For people who are fanatical about religion, belief in something heavenly or holy is a
stronger deterrent than the legislation or judicial system of the state. For example, Islamic
fundamentalism, based on Sharia and the principles of the prophet Muhammad and his companions,
contradicts the ideas of a secular and democratic state. Another example is Christian
fundamentalism, which emerged as a reaction to cultural modernism and contemporary art. In
particular, Orthodox fundamentalism stands out since it understands the Bible in the literal word of
God. Its adherents consider the Bible infallible and perceive it as a coded message from God
without any attempt to question its meaning. Examples of such fundamental organizations were the
"Black hundred", "Orthodoxy or death", "Slavic world", "Union of Orthodox citizens" and others.
Thus, for some people, religious values have priority, because in some legal systems, religious
norms (principles) and Scriptures act as a normative legal act. American sociologist Talcott Parsons
wrote that the values of society are rooted in religion, and one of the possible consequences of the
pluralization of religion is the destruction of moral or value consensus [5, p. 132]. It is important to
understand that human is a product of nature and society, so all the properties of the individual were
created by nature, whereas language, morality, culture, religion, value orientation were created by
the society. Therefore, it is not religion that forms a diverse picture of values, but society based on
its motives and needs. For example, in the middle Ages, religion was at its peak, then it was
replaced by philosophy, and in modern realities, science and technology dominate. Thus, there is a
tendency in society to partially replace religion and its values with other institutions and their value
preferences.
Religion is a private matter concerning any person. Peter Struve wrote that in religion, man
leaves the sphere of limited, personal existence and joins a wider, superindividual being [6, p. 68].
This superindividual being determines the viewpoint of a person on the phenomena of society,
forms their value orientation, develops motives, attitudes, character and morals, bases new needs
and preferences. All this creates a certain behavior in society.
If we proceed from the statement that religion is a product of society, then we can talk about
the pervasive function of religion. Religion encompasses all the connections and relationships that
exist in social life. The German philosopher Georg Simmel wrote about the pervasive function of
the religious system as follows. The attitude of a reverent child to his parents; of an enthusiastic
patriot to his country, or of the equally cosmopolitan man to mankind; of the worker to his
developing class, or of the feudal Lord infected with the arrogance of the nobility to his estate; of
the subject under the spell of that ruler to his sovereign, or of the gallant soldier to his — all these
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relations, with such infinitely varied contents, may yet have, from the point of view of the form of
their psychic side, a general tone, which may be designated as religious [3, p. 120-121].
Formulation of goals and objectives. Since the religious tone (context) is present in all
relationships and institutions of society, it is interesting to find out what is the role of the main
spheres of society in religion, what problems are most often affected by this institution. To solve
this problem, the Epistles of the Patriarch of the Russian Orthodox Church (hereinafter – the ROC)
Kirill will be used as the subject of the study. This choice is due to the fact that the ROC is the
largest and most influential religious organization in the former Soviet Union.
Presentation of the main research material. For the study of text information, the method of
content analysis is often used, which in a general sense is understood as the processing of text
information with further translation into quantitative indicators. Since the purpose of our study is to
correlate the total volume of the text and the volume of material about the studied subject (i.e., of
each sphere of social life), it is better to use structural (qualitative) content analysis. As a rule,
content analysis is carried out on an annual sample. The research examined 14 Epistles of Patriarch
Kirill for 2018. To achieve our goal, we identified 6 main categories (political, economic, social,
spiritual and cultural, military, law enforcement) as well as several subcategories (some keywords
that specify the categories). Each category characterizes a particular sphere of public life.
In the political sphere of society its main institution was included – the state, under which
the countries mentioned in the Patriarch's letters were coded (as a rule, they were Russia, Ukraine,
in rare cases the United States). Also included in this sphere were the subcategories of foreign
policy and authority. Foreign policy includes concepts that reflect the external activities of the state,
activities in the international arena: diplomacy, political process, international relations, etc. Under
the subcategory of authority we included not only the phrases in which the word was used, but also
events that reflect the relations of politics and power.
Two subcategories were included in the economic sphere of the society: property relations
(ownership of natural resources, labor, means of production, results of intellectual activity, as well
as money, securities, jewelry) and production relations (production, distribution, exchange and
consumption of goods and services).
The social sphere of society is represented by such subcategories as social groups (ethnicity,
tribe, class, nation, nationality, ethnicity, etc.) and social well-being (life, education, health, leisure).
Spiritual and cultural sphere is the most significant for religion. In our analysis, it includes 3
main subcategories. The first is spiritual values: morality, love, peace, good and evil, truth, justice,
being, life, love, beauty, God, faith, etc. The subcategory of Church not only includes the names of
churches (ROC, Ukrainian Orthodox Church (hereinafter – UOC)), but also refers to various
Church offices and districts (diocese, Archbishop, Bishop). The third subcategory is culture
(literature, art, architecture, music, etc.).
In the military sphere, two main subcategories were identified: military actions and disasters
(war, armed attack, armed conflict, etc.) and the military component (national security, sovereignty,
territorial integrity of the state).
In the sphere of law enforcement, we have also included two main subcategories: law
enforcement agencies (police, internal affairs, customs control, etc.) and criminals (bandits,
terrorists, etc.).
It should be noted that the data dictionary was compiled on the basis of the Epistles that
were studied in this research. After compiling the dictionary, a coding form is created, in which
observations are made. For qualitative content analysis with elements of quantitative analysis we
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used the QDA MINER program, which conducted the calculation according to the categories
selected by us. In each subcategory, we coded words, phrases, or sentences, which were entered in
columns (count). The Cases column shows the cases we have reviewed. Thus, we have identified 7
cases. They should be understood as months (January, February, April, May, July, September and
December), in which Patriarch Kirill sent or expressed his Epistles. The Epistles were taken from
the official website of the ROC [4] and its archive.
Data on the number of mentions of each sphere is presented in the form of a “tree” in
figure 1.

Fig. 1 Distribution of the number of references to certain spheres of society in Patriarch
Kirill's Epistles for 2018. Source: author’s calculations by: Официальный сайт Русской
православной церкви // patriarchia.ru – Русская православная церковь [Электронный ресурс]:
http://www.patriarchia.ru/ – Дата доступа: 08.11.2019
Based on the data provided for each category and subcategory, the following conclusions
can be drawn. In the subcategory of states, 13 counts (25 words) were identified. In foreign policy,
there were also 13 counts, but the number of words was 135. Subcategory “authority” contained 24
counts (521 words). Thus, the category "political sphere" includes 681 words of the total number of
units of analysis.
According to the category of economic sphere, following conclusions may be drawn. In the
subcategory of property relations, 2 counts (32 words) were identified. The subcategory of
production relations was never mentioned during the study period. Therefore, the category of
economic sector consists of 32 words.
The category of social sphere has a total of 87 words. Social groups and social well-being
have 32 counts (80 words) and 4 counts (7 words) respectively.
32

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 4 (12) 2019
99 counts (300 words) were found in the spiritual values subcategory, 85 counts (686 words)
in the Church subcategory and 9 counts (49 words) in the culture subcategory. Thus, the category of
spiritual and cultural sphere includes 1035 words.
The variable of military actions and disasters included 12 counts (117 words), and the
variable of military component had 8 counts (79). In total, the entire category includes 196 words.
The last and, as can be seen in figure 1, barely influential category of law enforcement
sphere has a total of 34 words, including 2 variables: enforcement authorities (1 count, 20 words)
and criminals (5 counts, 14 words).
Thus, the total number of units of analysis for all studied messages is 1989 words.
For visual representation of the collected data, a chart is provided (Figure 2).

Fig. 2 Distribution of the number of references to certain spheres of society in Patriarch
Kirill's Epistles for 2018 (%). Source: author’s calculations by: Официальный сайт Русской
православной церкви // patriarchia.ru – Русская православная церковь [Электронный ресурс]:
http://www.patriarchia.ru/ – Дата доступа: 08.11.2019
At first glance, it seems that the categories of spiritual-cultural and political spheres occupy
a dominant position. However, to obtain more accurate and empirical results, we will use a formula
that calculates the "proportion" of semantic categories. The most common in the calculation of this
indicator is the formula proposed by the Russian sociologist A. N. Alekseev, which is often quoted
in textbooks. The Belarusian political scientist N. A. Antonovich offers the most simplified version
(based on the formula of A. N. Alekseev) in her textbook:
PoSC =

,

PoSC stands for proportion of semantic categories [1, p. 117].
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Using this formula, we calculate the proportion of each category. Thus, for the category of
political sphere the number of units of analysis is 681 words, while the total number of units of
analysis is 1989 words. The obtained value of the proportion of the semantic category is counted in
the range from + 1 to – 1. As a result of simple mathematical calculations, the proportion of the
semantic category of political sphere was 0.34 (34% of the total volume of the analyzed texts).
Since the formula used in the calculation is the same, all calculations were made in table 1 for better
visual presentation.

Category

Table 1 Calculation of proportion of six semantic categories
The number of
The total number of
Proportion of
analysis units that
units of analysis
semantic
capture this
(the volume of
category
category
analyzed texts)
681
1989
0,34
32
1989
0,016
87
1989
0,043

Proportion of
semantic
category (%)

Political sphere
34
Economic sphere
1,6
Social sphere
4,3
Spiritual and cultural
1035
1989
0,52
52
sphere
Military sphere
196
1989
0,098
9,8
Law enforcement
34
1989
0,017
1,7
sphere
Total
1
100*
*The final value is 103.4 %, because when calculating in some categories, the PoSC result
was rounded to thousandths. Source: author’s calculations by: Официальный сайт Русской
православной церкви // patriarchia.ru – Русская православная церковь [Электронный ресурс]:
http://www.patriarchia.ru/ – Дата доступа: 08.11.2019
Having calculated the proportion of each semantic category, we can say with accuracy that
in the Epistles of Patriarch Kirill for 2018, the largest amount of text information is devoted to the
spiritual and cultural sphere (52% of the total volume of words). It should be noted that the political
sphere also has a significant coefficient (34% of the total volume of words). Other categories in the
speeches of the Patriarch are presented in a small volume. We can also see the dynamics of the use
of subcategories in messages for 2018. This function is performed by QDA MINER. As can be seen
in figure 1, there is a column % Cases, which shows the % of mentions of a particular subcategory
for all 7 cases (months), in which there are 14 Epistles. As a result, the following conclusions can
be drawn. The most used subcategories in Patriarch Kirill's 2018 Epistles were "spiritual values"
(100%), "Church and social groups" (85.7% each), as well as “the military component” (71.4%).
The frequency of use of the subcategory "foreign policy" is 57.1%, and "states" and "authority",
connected with foreign policy, are mentioned less often (each 42.9%). There is also little use of
such subcategories as culture and property relations (28.6% each). It is worth noting that the
economic sphere of society is the least used in the Patriarch's letters.
Summary. Thus, despite the fact that in many countries relations with religion are
independent, regulated on the basis of civil and non-religious norms, the content analysis showed
that the main areas that are present in religion are the sphere of spirituality and culture and the
sphere of politics. Less affected spheres are economic and law enforcement. The problems most
affected in religion and with the frequency of mentions more than 50% are related to spiritual
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values, the Church, the military component and foreign policy. Political problems, which are
implicitly subordinated to confessional and spiritual-cultural ones, are particularly important. In
fact, the ROC creates certain symbolic rules of the game for other political actors, which requires
study.
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СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ
ESSENCE AND TYPES OF ECONOMIC RISKS
Анотація. В статті розглядається сутність ризику як неодмінної складової
підприємницької діяльності. Виділяється особливість
ризику при
здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності, а також наводиться класифікація ризиків.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, ризик, види ризиків.
Abstract. The article considers the essence of risk as an indispensable component of
entrepreneurial activity. There is a specific feature of risk in carrying out foreign economic activity,
as well as a classification of risks.
Keywords: foreign economic activity, risk, types of risks.
Постановка проблеми. Актуальність даної проблематики полягає в тому, що питання
ризиковості підприємницької діяльності є вічною проблемою бізнесу. Відомо, що чим вищий
ступінь ризику, тим вищі можливі прибутки, але й вища вірогідність збитків. Тому для
сучасного бізнесу настільки важливим є усвідомлення ризику, визначення його виду та
прийняття його рівня.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням вивчення ризику
підприємницької діяльності присвячено праці такий науковців, як: Байда Н. [1], Дахно І.І.
[3], Івченко І.Ю. [4], Ілляшенко С. М. [5], Рум'янцев А.П. [7], Сухарський В.С. [8],
Швед В.В. [9-12] та інші.
Виклад основного матеріалу. Ризики притаманні будь-якій сфері людської діяльності,
але найбільш актуальною проблема ризиків є у підприємницькій діяльності. Видів
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підприємницької діяльності існує вельми багато, проте ми зосередимось на тих, що пов’язані
з міжнародними економічними операціями та валютними розрахунками. В
зовнішньоекономічній (міжнародній) діяльності найвища ймовірність настання різних
несприятливих подій, страхових явищ оскільки контрагенти в своїй діяльності керуються
законодавством різних країн. Така ситуація формує об’єктивний неминучий складник
прийняття і виконання ризикового рішення. А тому, перш ніж зробити певні кроки в
зовнішньоекономічній діяльності, необхідно визначити існуючий ступінь ризику, зробити
його належну оцінку та відповідну форму захисних застережень у контракті з метою
максимальної їх мінімізації.
Сучасні науковці основними причинами ризику у міжнародній діяльності виділяють
такі:
1. Постійна нестабільність світових економічних процесів, які не завжди піддаються
прогнозуванню (природні явища, науково-технічний прогрес, споживчий попит, політичні
події та інше).
2. Обмеженість інформації суб’єктів зовнішньоекономічних операцій стосовно
економічних процесів, що визначаються обмеженістю економічних ресурсів (природних,
фінансових, техніко-економічних, організаційних, людських та інших).
3. Наявність невизначеності, обумовленої прихованням об’єктивної інформації з
економічних, конкурентних, маркетингових, конфіденційних, політичних та інших причин.
4. Відсутність чіткої мети і співставних критеріїв оцінки ЗЕД у різних країнах.
За своєю економічною природою ризик – це те, що діє на нас щоденно й щогодинно,
всякий раз коли ми приймаємо будь-яке рішення науково обґрунтоване чи інтуїтивне, а тому
об’єктивне розуміння і оцінка можливих результатів їх дії, прогнозування і вибір
альтернативного рішення є головним завданням кожного учасника зовнішньоекономічної
діяльності.
Близько 85% комерційних структур і підприємств, що займаються проведенням
зовнішньоекономічних операцій, неодноразово стикалися з ризикованими випадками.
Сучасна наука визначає структуру ризиків зовнішньоекономічної діяльності досить
широко і загалом нараховує більше 200 їх видів, які умовно модна об’єднати у 10 основних
груп: державні ризики, ризики ненадійності партнера, ризики пов’язані з умовами контракту,
ризики реалізації товарів (послуг), ризики розрахунків, ризики митного оформлення,
маркетингові ризики, транспортні ризики, валютні ризики та управлінські ризики.
Розглянемо кожен з цих груп ризиків.
Державні ризики. Важливою умовою успішної зовнішньоекономічної діяльності є
врахування особливостей місця реєстрації (юрисдикції) контрагента. Державні ризики
можуть бути у формі політичних, макроекономічних, юридичних, кримінальних та інших
ризиків, що властиві всім державам світу.
Так, політичний ризик – це можливість виникнення збитків або зменшення доходу
(прибутку) внаслідок відповідної державної політики. Політичні ризики включають:
 ризик націоналізації та експропріації;
 ризик трансферта, пов’язаний з обмеженням конвертації місцевої валюти;
 ризик розриву ділових угод або контактів через втручання владних структур –
країни, в якій знаходиться іноземна фірма, підприємство і т.п.;
 ризик військових дій та інше.
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Політичний ризик необхідно враховувати перш за все в країнах з нестабільною
політичною ситуацією. Як правило, політичну оцінку країни партнера здійснюють за такими
критеріями як: політична стабільність, економічна стабільність, валютна стабільність,
свобода переміщення капіталу і прибутку, захист технології, відношення до іноземних
інвестицій, обмеження і пільги для іноземних інвесторів, культурні відносини.
Макроекономічний ризик – пов’язаний з платоспроможністю країни-дебітора, а тому
здійснюється аналіз її макроекономічних показників і ринкового потенціалу:
 стан економіки країни;
 стан економіки країни майбутнього партнера;
 розмір внутрішньої та зовнішньої заборгованості країни.
Юридичні ризики – пов’язані з нестабільністю законодавчої бази країни, часті зміни
законів і нормативних актів, що регулюють економічну діяльність, в тому числі і
зовнішньоекономічну, що може спричинити великі фінансові втрати за умови укладання
контрактів на довгостроковий період.
Кримінальні ризики, являють собою ризики, що пов’язані з рівнем кримінальної
ситуації в країні, наявності організованої економічної злочинності, тіньової економіки та
інше, що може привести до втрати майна і цінностей або значного ускладнення економічної
небезпеки для діяльності підприємства.
Ступінь можливості виникнення вищенаведених ризиків залежить від країни, з якою
передбачається укладення зовнішньоекономічного контракту.
Ризик ненадійності іноземного партнера.
Даний ризик передбачає появу ситуації, коли надійність іноземного партнера
знаходиться під сумнівом або повністю не визначена, а тому вимагає перевірки. Перевірити
це можна двома шляхами: самостійно, за умови наявності таких можливостей; за допомогою
відповідних вітчизняних та іноземних організацій.
Ризик, пов’язаний з умовами контракту.
Являє собою ситуацію за якої виникає певна невизначеність, що тісно пов’язана з
умовами контракту, наприклад, може мати місце помилка, що може призвести до
відповідних грошових втрат. До таких умов, як правило, відносяться: предмет контракту;
кількість і якість товару; базисні умови поставки товару, надання послуг; ціна та загальна
вартість контракту; валютні і фінансові умови угоди; умови здачі (приймання) товару,
наданих послуг; упаковка й маркування; форс-мажорні обставини (дія обставин
непереборної сили); санкції та рекламації; відповідальність за невиконання або неналежне
виконання контракту, арбітраж; додаткові умови (страхування, гарантії, якість, рекламації
тощо).
Ризик реалізації товарів (послуг).
Даний ризик виникає в процесі реалізації товарів чи послуг і включає: ризик відмови
реєстрації товару; ризик втраченої вигоди; ризик зниження обсягів продаж; ризик прямих
фінансових втрат через відсутність попиту на товар.
За оцінками фахівців, ймовірність його виникнення достатньо висока, і залежить від
кожної конкретної операції. Основними причинами його дії є: зниження обсягів реалізації
через падіння попиту на товар, витіснення його конкурентами; підвищення закупівельної
ціни в процесі реалізації проекту; непередбачене зменшення обсягів закупівлі товару; втрата
товару; втрата якості товару в процесі його обороту; підвищення витрат обігу порівняно з
проектом (сплата штрафів, мит та різних відрахувань).
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Ризик розрахунків.
Даний ризик виникає в результаті неплатоспроможності іноземного контрагента та
пов’язаний з несвоєчасністю проведення розрахунків.
Ризик митного оформлення.
Є комплексним вираженням дії цілого ряду факторів, що спричиняють його
виникнення, а саме: ризик, що виникає через несвоєчасність сертифікації товару; ризик
помилок при розрахунку сум митних зборів, акцизів, ПДВ тощо; недотримання вимог і
роз’яснень щодо складання зовнішньоекономічних документів; незадовільне інформаційне
забезпечення зовнішньоекономічних операцій і пов’язане із цим невиконання вимог
нормативних актів і митних інструкцій; ризик невірного вибору транспортного засобу, що не
відповідає вимогам митної конвенції.
Маркетинговий ризик.
Це ризик, що пов’язаний з можливостями просування і реалізації товарів на
відповідному ринку збуту. Його дія пов’язана з інформаційним, інноваційним та галузевим
ризиком.
1. Інформаційний ризик – виникає внаслідок відсутності чи недостовірності
інформації. Для отримання добросовісної і надійної інформації необхідно провести
моніторинг більше 250 різних показників, найголовнішими з яких є: інформація про ринок та
його місткість; динаміка зростання продажу нових товарів; ринкова перспектива
щонайменше на 10 років; сезонність продажів товару та рівень його потреби в регіонах;
вартість товару, частота покупок, вимоги до пакування; відношення до товару торгових
посередників; активність конкурентів; торгово-політична ситуація, відносини з
потенційними покупцями; наявність обмежень на торгівлю цим товаром; ефективність
реклами тощо.
2. Інноваційний ризик – це можливість втрат, що виникають в процесі вкладання
інвестором капіталу у виробництво нових товарів чи послуг, допускаючи, що вони не
знайдуть відповідного попиту на закордонному ринку;
3. Галузевий ризик – це ризик, що виникає в результаті зміни економічного стану
галузі в порівнянні з іншими галузями, а тому для його мінімізації звертають увагу на:
діяльність підприємств відповідної та суміжних галузей; стійкість фірми в порівнянні зі
стійкістю економіки країни; результати діяльності різних підприємств внутрішньої галузі.
Транспортний ризик.
Даний ризик пов’язаний з доставкою товару при експортно-імпортних операціях. Для
його мінімізації необхідно зробити оптимальний вибір транспорту задля максимального
зниження ймовірного ризику при транспортуванні і нормативного його розподілу, в разі
виникнення, між продавцем і покупцем відповідно з правилами «Інкотермс – 2010». Варто
відзначити, що в Україні діють ці уніфіковані правила перевезення та страхування у редакції
як 2000, так і 2010 року.
Валютний ризик.
Зумовлений непередбаченою зміною курсів іноземних валют, а також курсу
національної валюти, оскільки розрахунки у зовнішньоторговельних операціях відбуваються
виключно у вільноконвертованій валюті, а сплата податків всередині держави відбуваються
у національній валюті.
Управлінський ризик.
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Цей ризик пов’язаний з можливою нераціональністю або помилковістю рішення, що
прийнято керівництвом компанії [13].
Як вже зазначалось, підприємницька діяльність завжди пов'язана з ризиком. Як
правило, найбільший прибуток приносять операції з підвищеним рівнем ризику. Але,
водночас, зі збільшенням рівня ризику зростає загроза втрати фінансової стійкості й
банкрутства підприємств.
Залежно від рівня прийняття рішень можна виділити два види ризиків: глобальні та
локальні.
Глобальні ризики – це ризики на рівні народного господарства, викликані зміною
політичної ситуації в країні та макроекономічних параметрів її розвитку. До таких ризиків
слід віднести політичні ризики, а також ризики, пов'язані зі зміною законодавства
(податкового, валютного, інвестиційного і та ін.), розвитком внутрішніх і зовнішніх ринків,
фінансового ринку та ін.
Локальні ризики – це ризики, що виникають на рівні підприємства. Вони можуть бути
пов'язані як з вирішенням питань у повсякденній фінансово-господарській діяльності
(розробка тактики управління), так і з рішеннями в галузі довгострокового економічного
розвитку (розробка стратегії та окремих фінансових політик).
Отже, під ризиком зовнішньоекономічної діяльності варто розуміти імовірність
одержання прибутків чи збитків у сфері специфічної управлінської діяльності, пов’язаної з
визначенням можливих відхилень від поставленої мети, які можна охарактеризувати, як
кількісно, так і якісно.
Висновки. Таким чином, можна стверджувати, що ризики у всій своїй
багатоманітності є неодмінною складовою підприємницької діяльності, носять постійний
характер та вимагають від менеджменту підприємства адекватної діяльності щодо їх
зниження до прийнятного рівня.
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ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ
ПІДПРИЄМТСВАМИ
THE APPLICATION OF THE INTERNET MARKETING CONCEPT IN THE
MANAGEMENT OF ENTERPRISES
Анотація. У статті досліджені й систематизовані сучасні технології та інструменти
інтернет-маркетингу. Визначені основні тенденції їх застосування і розвитку. Уточнено
категорійну базу й визначено склад основних елементів інтернет-маркетингу. Наведені
перспективи його розвитку.
Ключові слова: інтернет-бізнес, інтернет-маркетинг, маркетингові комунікації в
Інтернеті; технології та інструменти інтернет-маркетингу.
Abstract. The article deals with the essence of strategic marketing management of the
activities of enterprises and the concept of marketing strategy. The peculiarities of marketing of
innovations and basic approaches to the classifications of marketing innovations in the scientific
literature are revealed. Taking into account the existing approaches, a systematic classification of
marketing innovations was provided with the purpose of further development of an effective
marketing innovative strategy of the enterprise and justification of the corresponding marketing
innovations in the marketing activity of the enterprise.
Key words: marketing activity, innovative marketing strategy, types of innovative
marketing, marketing of innovations, internet business.
Постановка проблеми. Останнім часом одним із головних факторів, що прискорює
формування і розвиток інформаційного суспільства, є Інтернет. За останні десять років
інтернет став одним із головних факторів, що прискорює формування і розвиток
інформаційного суспільства. Він є глобальним засобом комунікацій та ефективним
інструментом ведення бізнесу, досліджень, впливу на аудиторію.Після початку світової
економічної кризи роль Інтернету в бізнесі лише зросла, оскільки завдяки застосуванню
мережевих інформаційних технологій підприємства спромоглися знизити витрати на
просування і збут продукції, підвищити ефективність взаємодії зі споживачами, розширити
існуючі та вийти на нові ринки збуту. Як свідчить практика, застосування інтернет
технологій урівнюють шанси на успіх малих і великих підприємств. Витрати на їх
застосування менші, а доступні інструменти дозволяють забезпечити недосяжну, за інших
умов широту охоплення і адресність впливу на цільову аудиторію. Для малих підприємств є
можливість фактично миттєво отримати доступ на ринок будь-якого регіону та будь-якої
країни, та миттєво оцінювати ефективність бізнесу. Значного поширення набувають
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інформаційні технології інтернет-маркетингу як методології та практичні інструментарії
ведення бізнесу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми застосування інтернеттехнологій у маркетингу досліджувалися у працях І.В. Бойчук[3], Л.І. Бушуєвої [4], Е.П.
Голубкова[5], Т.В. Дейнекіна [6], Ф. Котлера[7], О.О. Мамикіна [10], М.А. Обухова [11], Дж.
Сифоні [10], Д.Н. Таганова [13], А. Хартмана [12] та ін. Ними було розглянуто окремі
інструменти інтернет-маркетингу, показано їх вигоди для обох сторін (виробників та
споживачів), запропоновано підходи для оцінки ефективності інструментів та технологій,
досліджено тенденції застосування інтернет-технологій у маркетингу.
Невирішені раніше питання, що є частиною загальної проблеми. Існуючі роботи
охоплюють лише деякі сучасні технології та інструменти, що з’явилися останнім
часом.Можливості інтегрованих інтернет-технологій та основних інструментів інтернетмаркетингу практично не досліджені. У епоху глобальної «діджиталізації», що уже почалася
роль маркетингу в Інтернеті помітно зросте.
Мета та завдання статті. Враховуючи викладене, автором було поставлено за мету
виявити сучасні світові тенденції застосування інтернет-технологій та інструментів
маркетингу в управлінні підприємствами.
Виклад основного матеріалу. В 21 столітті інтернет почав стрімко розвиватися і
проник практично у всі сфери людської діяльності. З переходом аналогових бізнесів в
онлайн, з’являється таке поняття як інтернет-економіка. У Вікіпедії [16], вона визначається
як розвиток бізнесу в інтернеті: відкриття віртуальних магазинів, створення сайтів,
використання інтернет реклами, електронного документообігу. Інтернет-маркетинг потрібно
розглядати як абсолютно новий вид маркетингу, що передбачає застосування традиційних та
інноваційних інструментів і технологій у мережі Інтернет для визначення та задоволення
потреб і запитів споживачів (клієнтів) з метою отримання підприємством прибутку або ж
інших вигод.
З розвитком мережі Інтернет поступово змінюється підходи до управління
підприємством і маркетинговою діяльністю. З огляду на це, весь комплекс маркетингових
інструментів можна розглядати із позицій його застосування в мережі, а Інтернет-маркетинг
– як інноваційний процес, спрямований на задоволення потреб споживачів із застосуванням
Інтернет технологій в управлінні.
Одним із головних елементів інтернет маркетингу є маркетингові інтернет
комунікації. Система заходів маркетингових комунікацій у середовищі Інтернету подана
автором на рис. 1.
Прямий інтернет-маркетинг – вид маркетингової комунікації в Інтернеті, в основі
якого лежить пряма особиста комунікація з одержувачем повідомлення («бізнес-споживач» –
B2C, «бізнес для бізнесу» – B2B) з метою побудови взаємовигідних відносин та отримання
прибутку. Він передбачає зворотний зв’язок і не використовує для комунікацій
інформаційних посередників. Прямий інтернет-маркетинг використовує пряму адресну
розсилку повідомлень цільовим споживачам за допомогою e-mail та RSS (опис стрічок
новин, анонсів статей, зміну в блогах тощо) [14].
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Рис.1 Маркетингові комунікації у середовищі Інтернет
Вірусний інтернет-маркетинг – розповсюдження комунікаційних повідомлень в
мережі Інтернет, що характеризується лавиноподібним поширенням інформації, при цьому
головними розповсюджувачами є безпосередні одержувачі інформації. Це досягається
застосуванням яскравої, креативної, незвичайної ідеї в комунікаційному повідомленні, або
використанням природного чи довірчого послання. Прикладом вдалого вірусного
повідомлення є акція «Ice Bucket Chalange», проведена в соціальних мережах в 2014 р. Її суть
полягала в тому, що людина мала облитися льодяною водою, зняти на відео та перерахувати
в благодійний фонд ALS Association$10 і після цього запросити трьох друзів зробити те ж
саме. Хто відмовлявся мав перерахувати на благодійність $100. За перші три тижня акції
фонд ALS Association отримав понад 41 мільйон доларів.
Соціальний медіа маркетинг (SMM) – передбачає просування товарів та послуг,
підвищення іміджу, анонси подій тощо в соціальних медіа. Так, викладачами і студентами
кафедри маркетингу СНАУ створено сторінку у соціальній мережі «Instagram», у якій
обговорюються актуальні питання, пов’язані з навчанням і відпочинком, досягненнями
студентів у міжнародних і всеукраїнських конкурсах наукових робіт тощо. Використання
соціальних мереж для просування послуг має колосальне значення на ринку. Найпоширеніші
соц-мережі в Україні - це Facebook, Instagram. Все більша кількість підприємств, створюють
свої акаунти в соціальних мережах.
Уміння правильно працювати в соціальних мережах входить в загальну структуру
маркетингу підприємства. При виборі соціальних мереж необхідно точно визначитися з
цілями і зрозуміти яка аудиторія цікавить компанію, а також на що необхідно зробити
акцент: на продажу, комунікації, зворотний зв'язок або лояльність. Залежно від цього
організації необхідно підбирати відповідний контент.Крім того, що соціальні мережі
привертають увагу потенційних споживачів, вони є чудовою можливістю оперативного
отримання зворотного зв'язку, що також грає важливу роль в спілкуванні з клієнтом.
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Оптимізація сайту під соціальні мережі – комплекс заходів, спрямованих на залучення
на сайт відвідувачів із соціальних медіа: блогів, соціальних мереж і т.п. Для цього потрібно
застосовувати такі правила: підвищувати посилальну популярність – робити такі сайти і
додавати такий контент, на який будуть посилатися інші люди; спростити додавання
контенту із сайту в соціальні мережі, закладки, RSS-агрегатори і т.д.; залучати вхідні
посилання, заохочувати тих, хто ставить посилання; забезпечити експорт та поширення
контенту з посиланнями на першоджерело; заохочувати створення сервісів, що
використовують наш контент.
Лідогенерація (англ. leadgeneration) – це отримання контактних даних потенційних
клієнтів. Наприклад, після взаємодії потенційного клієнта із рекламним повідомленням про
курси німецької мови на екран виводиться бланк заявки, у якому просять відповісти на ряд
запитань: контактні дані, рівень володіння мовою на поточний момент, вимоги до рівня
підготовки по закінченні курсу тощо. Зібрана інформація дозволить підібрати надавача
послуг і забезпечити їх зорієнтованість відповідно до специфіки споживача.
Richmedia – інноваційні банери, які фактично є інтерактивними рекламними
роликами, що виготовлені з використанням технологій Flash та JavaScript. Особливостями
Richmedia є ефектна анімація, звук, інтерактивні засоби взаємодії з користувачем, тобто
зміна зображення, звуку при певних діях користувача, чим привертається його увага; новий і
цікавий формат, який створює імідж рекламодавця [15].
Фонова реклама, яка подається як фон сторінки сайту. Започаткувало таку рекламу
американське рекламне агентство AdCamo. Цей вид реклами виник в 2016 році й
використовується в основному для подачі анонсів та як іміджева реклама. Вона є мало
бюджетною і перспективною для умов України.
Інтернет-відеореклама надає як власнику сайту рекламного майданчика, так і
рекламодавцям набагато більше переваг, в порівнянні з рекламою на традиційному
телебаченні. Відеореклама в Інтернеті дозволяє вирішувати завдання іміджевого впливу на
відвідувачів сайту, які контекстна реклама, вирішити не зможе.
Сайти, які розміщують інтернет-відеорекламу, можна умовно розділити на дві групи:
сайти, що розміщують контент користувачів (usergeneratedcontent) і сайти, які розміщують
авторський контент (copyrightcontent).
Необхідно заздалегідь скласти портрет користувача сайту з цільової аудиторії, що
переглядає відеоролик. Тому що відеоролик може переглянути велику кількість відвідувачів
сайту, але якщо серед них немає або мало цільових відвідувачів, то ефективність реклами
відеоролика буде низькою.
Медійна (банерна) реклама – розміщення текстово-графічних рекламних матеріалів на
сайтах, що є рекламним майданчиком. Банер (англ. banner – прапор, транспарант) – графічне
зображення рекламного характеру, подібне рекламному модулю в пресі, яке може містити
анімаційні елементи, а також гіперпосилання на сайт рекламодавця або сторінку з
додатковою (розширеною) інформацією.
Контекстна (пошукова) реклама – розміщення текстово-графічних рекламних
матеріалів разом (поруч) із результатами пошуку на сайтах. Зміст рекламних повідомлень
залежить від змісту пошукового запиту користувача. Найбільшу частку світового ринку з
розміщення контекстної реклами займають: «Google» («GoogleAdWords») – 62%, «Яндекс»
(«Яндекс Директ») – 28%.
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Електронна дошка оголошень (BBS, англ. BulletinBoardSystem) - є набором оголошень
комерційного й некомерційного характеру, які розміщуються як на платній, так і на
безкоштовній основі.
E-mail реклама (Електронна пошта) – передбачає розсилання рекламних пропозицій
по раніше зібраній базі потенційних клієнтів. Цей вид реклами значно дешевший, відносно
інших рекламних комунікацій.
Пошукова оптимізація (англ. SearchEngineOptimization– SEO) –комплекс заходів
(усередині сайту) для підняття позицій сайту пошуковими системами з певних запитів
користувачів. Різні пошукові системи за одним і тим самим запитом дещо по-різному (у
різній послідовності) видають інформацію. Так, наприклад, за запитом «кафедра
менеджменту» в пошуковій системі Google.com на 1-й позиції відображається посилання на
сторінку з інформацією про кафедру менеджменту «Київського Політехнічного
університету».
Yandex.ru
на
першу
позицію
поставила
сайт
кафедри
менеджменту«Державної служби та управління» м. Москва. Це свідчить про те, що шанси
сайту потрапити на перші позиції пошукових систем залежать від рівня оптимізації його
змісту і структури. Необхідно брати до уваги, що різні браузери (GoogleChrome, Opera,
Internet Explorer, Mozilla і т.д.) також по-різному формують список видачі сайтів в одній і тій
самій пошуковій системі.
Набуває поширення такий інструмент маркетингових інтернет-комунікацій як
таргетинг, який дозволяє виділити цільову аудиторію і взаємодіяти тільки з нею. Наприклад:
за географічними ознаками; певною тематикою сайтів; за часом подачі інформації (вранці,
ввечері тощо); специфікою інтересів чи поведінкою споживачів у Інтернеті тощо. У зв’язку з
цим перспективним може бути поєднання таргетингу і, наприклад, фонової реклами, що
враховує специфіку певного регіону, де проживають відвідувачі сайту.
Спонсорство – вид інтернет-комунікацій, коли спонсорується певний існуючий чи
такий, що створюється, тематичний сайт, наприклад, торговою маркою (брендом) Nike,
відповідний логотип постійно присутній на сайті. Це робиться з метою – асоціювати бренд із
тематикою чи іміджом цього сайту. Спонсорство є менш нав’язливим, ніж банерна реклама,
та менш ефективним.
На даний час широкого поширення набувають мобільні додатки, які стають навіть
більш затребуваними, ніж сайти, в зв'язку з тим що майже кожна людина в Україні має один
з гаджетів, таких як смартфони і планшети. Хоча створення мобільних додатків витратне в
фінансовому плані, багато великих компаній не скупляться на створення собі мобільного
додатку як доповнення до сайту, яке багато в чому зручніше у використанні на мобільних
пристроях.
Мобільний додаток здатен підтримувати імідж компанії, а також бути ефективним
маркетинговим інструментом. Мобільний додаток може бути інтернет-магазином, інтернетбанком, мати властивості купонів, в ньому можна бронювати і оплачувати квитки і т.д. В
цілому можна сказати, що додаток для мобільних пристроїв може виконувати різні функції, в
залежності від потреб замовника.
Завдяки своїм технічним можливостям, реклама в Інтернеті дозволяє врахувати
особливості поведінки покупців, як при виборі товарів, так і при здійсненні покупки. Крім
цього, можливий облік результатів сегментації ринку, який досить важко зробити при
розміщенні реклами на вуличних банерах або транспорті. Продавати можна один продукт,
але до кожного потенційного покупця можна визначити свій індивідуальний підхід.
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Висновки. Підводячи підсумки, необхідно зазначити:
1. Уточнено зміст категорій «інтернет-бізнес» та «інтернет-маркетинг».
2. Виконана систематизація сучасних технологій та інструментів інтернет-маркетингу
за напрямом: маркетингові комунікації в Інтернеті. Розглянуто приклади і визначені
перспективи їх застосування і розвитку.
Подальші дослідження повинні бути спрямовані на аналіз вітчизняної і зарубіжної
статистики використання виділених автором технологій та інструментів інтернетмаркетингу, виконання порівняльної оцінки їхньої ефективності, розроблення рекомендацій
щодо їх застосування.
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ОБЛІКОВІ ПРОБЛЕМИ АВТОНОМІЗОВАНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я
ACCOUNTING PROBLEMS OF AUTONOMOUS HEALTHCARE
INSTITUTIONS
Анотація У статті досліджено особливості бухгалтерського обліку автономізованих
закладів охорони здоров’я. Здійснено порівняння нормативної бази регулювання
бухгалтерського обліку в бюджетній установі та на комерційному підприємстві. Виявлено
особливості формування та затвердження наказу про облікову політику комунальних
некомерційних підприємств.
Ключові слова: автономізація, бухгалтерський облік, комунальне некомерційне
підприємство, облікова політика, наказ про облікову політику.
Abstract. The features of accounting of autonomous health care institutions are investigated
in the article. The normative base of accounting regulation in the budgetary institution and at the
commercial enterprise is compared. The peculiarities of formation and approval of the order of
accounting policies of communal non-profit enterprises are revealed.
Keywords: autonomy, accounting, communal non-profit enterprise, accounting politics, the
order of accounting politics.
Постановка проблеми. Автономізація закладів охорони здоров’я України є однією з
найнагальніших тем медичного сьогодення. Автономізація передбачає, що заклади
охорони здоров’я можуть набувати статусу некомерційного комунального
підприємства.
Кількість автономізованих закладів щоденно зростає. Станом на 1 грудня 2019 року
загальна кількості медичних закладів України, які надають спеціалізовану медичну
допомогу, складає 1698 із них уже автономізовані 1286, тобто 75,7%, а в процесі
автономізації перебуває 249 закладів [1]. Концепція сучасної медичної реформи передбачає
зміну старої, успадкованої від СРСР командно-адміністративної моделі фінансування
системи охорони здоров’я, на контрактну.
Перехід на нові умови фінансування є необхідним кроком для впровадження медичної
реформи на первинному рівні надання медичної допомоги. За таких умов для закладів
охорони здоров’я змінюється законодавче поле, умови діяльності, а також бухгалтерський
облік та звітність. Саме ці прoблеми обумовлюють актуальнiсть oбранoї теми дoслiдження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика бухгалтерського обліку
неприбуткових організацій знаходиться у сфері інтересів таких вітчизняних науковців, як
Безкоровайна Л.В. [2], Гудзенко Н.М. [3], Маренич Т.Г. [4], Коваль Л.В. [5],
Черкашина Т.В. [6]. Однак новостворені заклади охорони здоров’я – комунальні
некомерційні підприємства (далі – КНП) мають свою специфіку діяльності. Багато
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специфічних аспектів організації обліку КНП залишилися поза увагою вітчизняних вченихекономістів. Отже, облікові проблеми закладів охорони здоров’я в умовах реформування
галузі потребує подальших досліджень.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження та вдосконалення
організації бухгалтерського обліку автономізованих закладів охорони здоров’я.
Виклад основного матеріалу. Верховна Рада України 6 квітня 2017 р. прийняла Закон
України № 2002 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» (далі – Закон
№ 2002) [7]. Нормативний акт запровадив автономізацію медичних закладів. Закон прийнято
з метою реформування фінансування закладів охорони здоров’я, яким передбачено перехід
від фінансування ліжко-місця до фінансування медичної послуги для конкретного пацієнта.
Отже, щоб отримати гроші за новою системою фінансування, державний або
комунальний медичний заклад має змінити статус із бюджетної установи на комунальне
некомерційне підприємство (КНП) – автономізуватися. Тоді його послуги будуть
оплачуватися Національною службою здоров’я України (далі – НСЗУ) залежно від кількості
наданих консультацій і пролікованих випадків (на первинному ринку – за кількість поданих
декларацій пацієнтів). Закладам охорони здоров’я, які не автономізуються до 2020 року, не
варто розраховувати на належну оплату з бюджету держави. НСЗУ стане єдиним замовником
медичних послуг і єдиним платником у системі.
Перетворення закладів охорони здоров’я у КНП передбачає зміну підходів до
планування їх діяльності, обліку та звітності. Перетворившись на суб'єкт господарювання
заклад охорони здоров'я зобов’язаний дотримуватись порядку планування та звітності,
передбаченої для суб'єктів господарювання, який відрізняється від планування та звітності
бюджетних установ.
Одним із таких питань є зміна системи бухгалтерського обліку, оскільки КНП уже не
є розпорядниками бюджетних коштів, а є їх одержувачами. А набуття статусу комунального
підприємства надає їм більшої самостійності у прийнятті управлінських рішень. Отже, перед
КНП постає завдання побудови нової системи бухгалтерського обліку, яка буде відповідати
їхньому новому статусу [2].
Автономізованим закладам охорони здоров’я дозволяється мати відокремлене майно
(у тому числі кошти), закріплене за ними на праві оперативного управління, самостійний
баланс, самостійно затверджувати штатний розпис, мати рахунки в установах банків,
печатки.
Відповідно до цивільного законодавства юридична особа припиняє свою діяльність з
дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань запису про її припинення, а створеною вважається юридична
особа з дня її державної реєстрації (ст. 104 Цивільного кодексу Укрїни). Тобто дата внесення
відповідного запису до Реєстру є датою державної реєстрації КНП. Тому, саме з цієї дати
новоствореному закладу охорони здоров’я необхідно організувати та вести бухгалтерський
облік за правилами, встановленими для комерційних підприємств, а не для бюджетних
установ.
В залежності від об’єму діяльності КНП, ведення бухгалтерського обліку можна
організовувати в одній із наведених нижче форм:
 введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської
служби на чолі з головним бухгалтером;
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 користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як
підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;
 ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою
бухгалтерією або підприємством, суб’єктом підприємницької діяльності, самозайнятою
особою, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської
діяльності.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні», відповідальним за організацію ведення бухгалтерського обліку є керівник
підприємства. Реформоване КНП має перейти на стандарти бухгалтерського обліку і план
рахунків, якими комерційні підприємства керуються ще з 2000 року. Саме тому головний
лікар, або директор (зазначається у статуті установи) має видати наказ, яким зобов’язати
відповідальну особу, починаючи з певної дати, здійснювати ведення бухгалтерського обліку
відповідно до Наказу Мінфіну від 30.11.1999 р. №291 «Про затвердження Плану рахунків
бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування». Від цього моменту всі
майбутні операції, події підприємства необхідно відображати відповідно до зазначеного
плану рахунків.
Зазвичай, перехідний період, який може тривати 2-3 міс, залежно від обсягу
інформації, яку необхідно перенести з одного плану рахунків на інший. Закладам охорони
здоров’я така ситуація є знайомою, адже з 1 січня 2017 року всі бюджетні установи уже
здійснювали перехід з одного плану рахунків на інший. До здійснення реорганізації
бухгалтерський облік у медичних закладах здійснювався згідно з Наказом Міністерства
фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203 «Про затвердження Плану рахунків
бухгалтерського обліку в державному секторі».
Реформованим медзакладам нормативні документи дають більше свободи. Свій вибір
керівництво КНП відображає в обліковій політиці, яка має визначити основні правила
роботи бухгалтерії після автономізації. У практикуючих бухгалтерів виникає багато питань
щодо організації та ведення бухгалтерського обліку в КНП, логічно виникають запитання: як
далі злагоджено працювати з новими нормативними документами, як побудувати в
підприємстві систему, що забезпечить дотримання єдиної методології ведення
бухгалтерського обліку тощо
Головне призначення облікової політики полягає у виборі найбільш вигідних для
кожного конкретного підприємства методів обліку, що дозволяють на їх основі скласти
якісну, достовірну та зрозумілу для користувачів фінансову звітність.
Поняття «облікова політика» знайоме і бюджетним установам, і комерційним
підприємствам будь-якої організаційно-правової форми. Однак її елементи для кожного з
них дещо відрізняються. Так основним документом, який допомагає бухгалтеру
комерційного підприємства впоратися з цим завданням, є Методичні рекомендації №635 [8].
Облікова політика бюджетної установи формується з урахуванням вимог Положення № 1213
[9]. Лише після того, як бухгалтер грунтовно ознайомится з цими документами, слід
переходити до складання проекту наказу про облікову політику. Тобто облікова політика
автономізованих КНП буде містити деякі елементи як у бюджетної установи, а деякі –
абсолютно нові.
Слід пам’ятати, що формування облікової політики підприємства за конкретним
питанням полягає у виборі одного варіанта з декількох – альтернативних, запропонованих
П(С)БО та іншими нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку. Тому із
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запропонованих варіантів слід обрати той, який найповніше відображає специфіку
господарської діяльності КПН.
Пам’ятаємо, що за організацію бухгалтерського обліку відповідає керівник КНП, тому
саме він має підписати наказ про облікову політику.
Керівник затверджує проект наказу, який після цього слід вважати офіційним
документом і доводить під підпис до відома всіх керівників структурних підрозділів,
працівників бухгалтерської (фінансово-економічної) служби, матеріально відповідальних
осіб.
З практики відомо, що серед бухгалтерів існує думка, що оновлену облікову політику
має затверджувати місцева влада, адже вона є фактичним власником КНП. Положення
№1213 вимагає: «Облікова політика підприємств державного, комунального секторів
економіки визначається у розпорядчому документі, який приймається підприємством і
погоджується органом, до сфери управління якого воно належить, або уповноваженим
органом відповідно до установчих документів», однак більшість підприємств, як правило, не
узгоджує свої облікові політики з власниками. Місцева влада буде затверджувати наказ про
облікову політику в тому випадку, якщо цього вимагає статут КНП. В інших випадках буде
достатньо підпису керівника медичного закладу.
Якщо відповідно до установчих документів КНП затвердження місцевою владою
документа є необхідним затверджений наказ офіційно надсилають власнику або
уповноваженому ним органу для узгодження. Офіційне відправлення на узгодження для
контролюючих органів свідчитиме при перевірках контролюючими органами про те, що
керівник установи виконує свої функції.
Перевидавати наказ про облікову політику щороку не потрібно.
Нацiональні положення бухгалтерського облiку містять прямі вказівки, що вважати
зміною облікової політики, а що ні. Отже, зміною облікової політики вважається: перехід на
застосування нового принципу бухгалтерського обліку; зміна підходу до визнання або
вимірювання господарської операції чи події в межах одного принципу бухгалтерського
обліку [3].
У разі внесення до облікової політики змін, які суттєво впливають на її зміст або за
обсягом охоплюють більшу частину тексту, розпорядчий документ про облікову політику
доцільно повністю викласти в новій редакції. Не заборонено щороку видавати наказ про
облікову політику (на підтвердження її незмінності), доповнивши його нововведеними
нормами.
Висновки. Більшість (75,7%) закладів охорони здоров’я, які надають первинну
медичну допомогу, вже автономізувалися і змінили свій статус із бюджетної установи на
КНП. Для автономізованих закладів охорони здоров’я змінюється законодавче поле, умови
діяльності, а також бухгалтерський облік та звітність.
Перетворившись на суб'єкт господарювання заклад КНП зобов’язане дотримуватись
порядку планування та звітності, передбаченої для суб'єктів господарювання.
Реформованим медзакладам нормативні документи дають більше свободи. Свій вибір
керівництво КНП відображає в обліковій політиці, яка має визначити основні правила
роботи бухгалтерії після автономізації. Наказ про облікову політику:
1. не повинен суперечити нормативно-правовим актам щодо ведення бухгалтерського
обліку;
2. приймається на весь час діяльності підприємства;
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3. наказом підприємство керується з моменту його реєстрації та до моменту його
ліквідації;
4. можна затверджувати на кожен звітний рік, це не буде порушенням;
5. повинен вступати в дію з перших робочих днів нового звітного року.
Відповідальність за дотримання облікової політики покладається на керівника КНП.
Список використаних джерел
1. Національна
служба
здоров'я
України.
URL:
https://nszu.gov.ua/edata/dashboard/stan-avtonomizaciyi-zakladiv-yaki-nadayut-specializovanu-med
2. Безкоровайна Л.В. Проблеми організації бухгалтерського обліку в комунальних
некомерційних підприємствах. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/2_13_uk/58.pdf
3. Китайчук Т.Г., Гудзенко Н.М. Актуальні питання облікової політики бюджетної
установи в умовах дії Національних стандартів бухгалтерського обліку в державному
секторі. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 4.
С. 104-117. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2018_4_11.
4. Коваль Л.В., Платковська О.В. Проблеми формування облікової політики в
бюджетних установах. Економічні студії: науково-практичний економічний журнал. 2016. №
2(10). С.118-122.
5. Маренич Т.Г. Особливості формування облікової політики.
Ринкова
трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи: мат. IX міжнар. наук.-прак. конф.
(присвяченої пам’яті професора Мазнєва Г.Є.). м. Харків: ХНТУСГ, 2018. С. 28-32.
6. Черкашина Т.В. Формування облікової політики у бюджетних установах: проблеми
та їх вирішення. URL: http://dspace.oneu.edu.ua.
7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я: Закон України від 06.04.17 р.
№ 2002-VIII. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2002-19
8. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені: наказ
Міністерства
фінансів
України
від
27.06.2013
р.
№
635.
URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/MF13052
9. Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій
підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які
володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності: наказ
Міністерства
фінансів
України
від
19.12.2006
№
1213.
URL:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE13238.html

51

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 4 (12) 2019
Кондращук Т.В., магистрант, 1 курс,
УО «Полесский государственный университет»,
Республика Беларусь, г.Пинск
Теляк О.А., к.э.н., доцент,
УО «Полесский государственный университет»,
Республика Беларусь, г.Пинск
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
ОАО «БЕЛAГРОПРОМБAНК»
ANALYSIS OF THE QUALITY OF THE LOAN PORTFOLIO OF
«BELAGROPROMBANK»
Аннотация: В статье отмечается, что проблемы обеспечения финансовой
устойчивости банков приобретают все большую актуальность. В условиях обострения
конкурентной борьбы внимание к банковским рискам увеличивается. Автором оценивается
уровень риска кредитного портфеля банка и определяются направления совершенствования
системы управления кредитным риском.
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Abstract: The article notes that the problems of ensuring financial stability of banks are
becoming more and more urgent. As competition increases, attention to banking risks increases.
The author assesses the level of risk of the bank 's loan portfolio and determines the directions of
improvement of the credit risk management system.
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Постановка проблемы. Являясь наиболее часто встречающимся банковским риском,
кредитный риск определяется как элемент неопределенности при выполнении контрагентом
своих договорных обязательств, связанных с возвратом кредитных средств.
Кредитный риск, обусловленный неспособностью или нежеланием партнера
действовать в соответствии с условиями договора, является главным риском, с которым
сталкиваются банки в процессе своей деятельности [1, с. 235].
Иными словами, кредитный риск – риск возникновения убытков по причине
неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником (контрагентом)
финансовых и иных имущественных обязательств перед банком в соответствии с условиями
договора и (или) законодательством или которые могут возникнуть в результате исполнения
банком своих условных обязательств [2].
Изложение основного материала. Портфель кредитов подвержен всем основным
видам риска, которые сопутствуют финансовой деятельности: риску ликвидности,
процентному риску, кредитному риску. Последний вид риска особенно важен, так как не
погашение кредитов неисправными кредитополучателями приносит банку крупные убытки и
служит одной из наиболее частых причин банкротства кредитных учреждений.
Управление кредитными рисками включает систематический анализ кредитного
портфеля и работу с проблемными кредитами.
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Кредитный портфель – это совокупность требований банка, возникших в результате
предоставления кредитов, выдачи (продажи) векселей с отсрочкой оплаты, осуществления
финансовой аренды (лизинга), финансирования под уступку денежного требования
(факторинга), исполнения банками выданных обязательств за третьих лиц, осуществления
иных операций, подверженных кредитному риску, включая операции по предоставлению
межбанковских кредитов, размещению межбанковских депозитов, приобретению ценных
бумаг, удерживаемых до погашения [3, с. 75].
Цель работы: выявление направлений совершенствования системы управления
кредитным риском в ОАО «Белагропромбанк».
Рассмотрим динамику кредитного портфеля в ОАО «Белагропромбанк» в разрезе
клиентов за период 2016-2018 гг. в табл. 1.
Таблица 1
Динамика кредитного портфеля с клиентами в ОАО «Белагропромбанк» за 2016-2018
гг.
Показатели
С физ. лицами
С юр. лицами и ИП

2016 г.

2017 г.

Тр

2018 г.

Тр

тыс. руб.

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

235 257

393 840

167,4

496 588

126,1

5 155 291 4 787 473

92,7

4 860 992 101,5

Итого кред. портфель 5 390 548 5 181 313

96,1

5 357 580

3,4

Примечание – Источник: собственная разработка
Анализируя кредитные вложения ОАО «Белагропромбанк» за 2016-2018 года можно
сказать, что наблюдается тенденция снижения величины кредитного портфеля. Так
кредитные вложения за 2016 год составили 5390548 тыс. руб., к концу 2015 года они
уменьшились на 3,9 % и составили 5181313 тыс. руб. В 2018 году также наблюдается
небольшой рост кредитных вложений до 5357580 тыс. руб. (увеличились на 3,4 %).
Анализируя кредитные вложения по контрагентам можно сделать вывод, что
основную часть занимают юридические лица и индивидуальные предприниматели. Так,
кредитные вложения юридических лиц в 2016 году составили 4679051 тыс. руб., в 2017 году
вложения уменьшились до 4325847 тыс. руб. (т.е. на 7,5 %), а в 2018 году увеличились до
4570787 тыс. руб. (т.е. на 5,7 %). Кредиты, выданные физическим лицам, увеличивались в
2017 году на 67,4 %, а в 2018 году - на 26,1 %.
Наибольшую долю в кредитном портфеле в разрезе клиентов занимают кредиты,
выданные юридическим лицам и ИП, доля которых в 2016 году составляла 95,2 %. В 2017
году она уменьшилась на 3,5 п.п. и составила 91,7 % всего кредитного портфеля. В 2018
также наблюдается уменьшение на 1,5 п.п. За три года снижение составило 5 %.
Соответственно доля кредитов, выданных физическим лицам, увеличилась за
рассматриваемый период более, чем в два раза. Наиболее наглядно это можно увидеть на
рис. 1.
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Рис. 1 Структура кредитного портфеля в разрезе клиентов в ОАО «Белагропромбанк»
за 2016-2018 гг., %
Рассмотрим
структуру
корпоративного
кредитного
портфеля
ОАО «Белагропромбанк» в разрезе отраслей экономики за 2016-2018 гг. в табл. 2.

в

Таблица 2
Кредитные вложения корпоративных клиентов ОАО «Белагропромбанк» в разрезе
отраслей за 2016-2018 гг., тыс. руб.
Отрасль
Обрабатывающая
промышленность (легкая и
тяжелая промышленность)
Обрабатывающая
промышленность
(производство
продуктов
питания)
сельское хозяйство
торговля
строительство
государственные органы
прочие
Итого

2016 г.

Уд.
Вес %

2017 г,

Уд.
Вес %

2018 г.

Уд.
Вес %

962 490,0

18,7

1 222 536,0

25,5

1 173 049,0

24,1

1 500 911,0

29,1

1 055 584,0

22,0

969 625,0

19,9

1 811 642,0
639 218,0
54 527,0
88 903,0
97 600,0
5 155 291,0

35,1
12,4
1,1
1,7
1,9
100,0

1 558 620,0
629 241,0
61 320,0
104 379,0
155 793,0
4 787 473,0

32,6
13,1
1,3
2,2
3,3
100,0

1 409 725,0
705 634,0
107 195,0
138 259,0
357 505,0
4 860 992,0

29,0
14,5
2,2
2,8
7,4
100,0

Анализируя данные за 2016-2018 годы по отраслям, видно, что основная часть
кредитных вложений приходится на сельское хозяйство и занимает в среднем 32 % от общей
суммы кредитов. Так, кредитные вложения в данную отрасль в 2016 году составляли 1811642
тыс. руб., а уже к 2017 году уменьшились на 14 % и составили 1558620 тыс. руб. В 2018 году
также наблюдается снижение кредитных вложений в данный сектор экономики. Данное
снижение составило 148895 тыс. руб. или 9,5 %. Так же основными отраслями для
кредитных вложений остаются обрабатывающая промышленность и торговля. Кредитные
вложения в такие отрасли, как строительство и государственный сектор за период 2016-2018
гг. также имели тенденцию к увеличению.
Для оценки качества кредитного портфеля в ОАО «Белагропромбанк» использовались
следующие показатели:
• коэффициент кредитной активности банка;
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• коэффициент «агрессивности – осторожности»;
• показатель соотношения кредитных вложений и собственных средств банка;
• коэффициент достаточности резерва на покрытие возможных убытков по
кредитным операциям;
• коэффициент доходности кредитных операций.
Рассчитаем уровень кредитной активности в ОАО «Белагропромбанк» за 2016-2018
гг. Он рассчитывается как соотношение кредитных вложений активам банка (табл. 3).
Таблица 3
Расчет уровня кредитной активности в ОАО «Белагропромбанк» за 2016-2018 гг.
Кредитные вложения,
тыс. руб.
5 390 548
5 181 313
5 357 580

Год
2016 г.
2017 г.
2018 г.

Активы,
тыс. руб.
8 997 267
9 417 784
9 900 117

Уровень кредитной
активности
0,60
0,55
0,54

Примечание – Источник: собственная разработка
Данный показатель не должен превышать 65 %. Превышение будет свидетельствовать
о перегруженности кредитного портфеля. По результатам расчетов заметно, что на
протяжении анализируемого периода кредитный портфель банка не был перегружен.
Полученные расчеты, во-первых, свидетельствуют о соответствии показателей
рекомендуемым значениям, во-вторых, — в динамике отмечается снижение уровня
специализации в области кредитования и увеличении других видов активных операций. Во
время кризиса банки снижают кредитную активность, и большому риску становятся
подвержены не только заемщики, кредитоспособность которых была средней или низкой при
выдаче им кредита, но и компании с высокими темпами роста, которые работают с большим
кредитным плечом, рассчитывая на высокие прибыли. В этих условиях уровень
просроченных кредитов может существенно возрасти. Следовательно, влияние кризисных
процессов в мировой финансовой системе способствовало сокращению доли кредитных
операций в совокупных активах, поскольку именно они несут собой повышенный кредитный
риск.
Коэффициент «агрессивности–осторожности» рассчитывается как соотношение
объема кредитных вложений к привлеченным средствам (табл. 4).
Таблица 4
Расчет коэффициента «агрессивности–осторожности» в ОАО «Белагропромбанк» за
2016-2018 гг.
Год

Кредитные
вложения,
тыс. руб.

Привлеченные
средства банка,
тыс. руб.

Коэффициент
«аггресивности –
осторожности»

2016 г.
2017 г.
2018 г.

5 390 548
5 181 313
5 357 580

5 385 896
5 401 058

1,00
0,96
0,93

5 765 316

Примечание – Источник: собственная разработка
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Коэффициент «агрессивности – осторожности» кредитной политики банка
характеризует направленность кредитной политики. Если данный показатель > 70%, то
можно считать, что банк проводит «агрессивную» кредитную политику, а если < 60%, это
означает, что банк проводит «осторожную» кредитную политику. В 2016 году объем
кредитных вложений был равен величине привлеченных средств. За 2017-2018 гг. произошло
уменьшение, однако его значение по-прежнему было выше нормы. Таким образом, можно
сделать вывод что ОАО «Белагропромбанк» проводит достаточно «агрессивную» кредитную
политику.
Рассчитаем показатель соотношения кредитных вложений и собственных средств в
ОАО «Белагропромбанк» за анализируемый период в табл. 5.
Таблица 5
Расчет показатель соотношения кредитных вложений и собственных средств в ОАО
«Белагропромбанк» за 2016-2018 гг.
Год
2016 г.
2017 г.
2018 г.

Кредитные
вложения,
тыс. руб.
5390548
5181313
5357580

Собственный
капитал,
тыс. руб.
1031378
1448745
1436509

Показатель соотношения
кредитных вложений к
собственным средствам
5,2
3,6
3,7

Примечание – Источник: собственная разработка
Если в 2016 году кредитные вложения в 5 раз превышали величину собственного
капитал, то в 2017 и 2018 гг. это соотношение снизилось 1,5 раз. Несмотря на некоторое
снижение данного показателя, вызванное ростом капитализации ресурсной базы, следует
отметить, что ОАО «Белагропромбанк» проводит рискованную кредитную политику, что
подтверждается произведенными ранее расчетами коэффициента «агрессивностиосторожности».
Рассчитаем достаточность резерва на покрытие возможных убытков по кредитным
операциям в ОАО «Белагропромбанк» за анализируемый период в табл. 6.
Таблица 6
Расчет достаточности резерва на покрытие возможных убытков по кредитным
операциям в ОАО «Белагропромбанк» за 2016-2018 гг.
Год
2016 г.
2017 г.
2018 г.

Фактически созданный
резерв на покрытие
возможных убытков по
кредитным операциям,
тыс. руб.
476 240
461 626
290 205

Кредитные
вложения,
тыс. руб.

Коэффициент
риска кредитного
портфеля, %

5 390 548
5 181 313
5 357 580

8,8
8,9
5,4

Примечание – Источник: собственная разработка
В международной практике нормативное значение данного показателя колеблется в
пределах 1-5%. По результатам расчета данный коэффициент в 2016 году составил 8,8 %, в
2017 – 8,9 %, в 2018 – 5,4 %. Таким образом, резервы сформированы в достаточном объеме.
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Рассчитаем коэффициент доходности кредитных операций. Данный коэффициент
показывает, сколько рублей процентного дохода приходится на один рубль размещенных в
кредитный портфель ресурсов (табл. 7).
Таблица 7
Расчет коэффициента доходности кредитных операций по кредитному портфелю
ОАО «Белагропромбанк» за 2016-2018 гг.
Год
2016 г.
2017 г.
2018 г.

Процентные
доходы, тыс. руб.
1 336 984
991 283
914 921

Кредитные
вложения, тыс. руб.
5 390 548
5 181 313
5 357 580

Коэффициент доходности
кредитных операций
0,25
0,19
0,17

Примечание – Источник: собственная разработка
По результатам расчета видно, что на один рубль размещенных в кредитный портфель
ресурсов приходится 0,25 рубля процентного дохода в 2016, в 2017 – 0,19, а в 2018 году –
0,17. Заметно, что к 2018 году доходность существенно уменьшилась, что является
негативной тенденцией.
Таким образом, комплексная оценка риска кредитного портфеля ОАО
«Белагропромбанк» свидетельствует об уменьшении кредитного портфеля, снижении
кредитной активности, проведении «агрессивной» и рискованной кредитной политики,
снижении доходности по кредитным операциям.
Т.к. кредиты юридическим лицам составляют основную долю в кредитных вложениях
банка, то необходимо выявить узкие места в оценке кредитоспособности корпоративных
клиентов. Для снижения уровня кредитной риска следует принять во внимание следующие
рекомендации.
1. Было предложено ввести в действующую методику оценки кредитоспособности
кредитополучателей – юридических лиц ОАО «Белaгропромбaнк» дополнительный
показатель, который показывает вероятность банкротства. Данным показателем является
двухфакторная модель Альтмана и имеет следующий вид:
Z= -0,3877-1,0736Ктл+0,0579Кк,
(1)
где Ктл – коэффициент текущей ликвидности;
Кк – коэффициент капитализации.
Данный показатель рассчитывается на основании данных бухгалтерского баланса.
Интерпретация результатов:
Z ˂ 0 - вероятность банкротства невелика;
Z ˃ 0 - вероятность банкротства больше 50%;
Z = 0 - вероятность банкротства 50%.
Рассмотрим показатели, вошедшие в модель для его расчета.
Двухфакторная модель получила свое развития из-за того, что является наиболее
простой и наглядной. Однако она не дает развернутой картины состояния предприятия, так
как не включает в себя другие важные показатели, влияющие на деятельность предприятия
(рентабельность, отдача активов, деловая активность). Ее главное достоинство –
возможность использования при ограниченном объеме информации о предприятии.
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Таблица 8
Показатели, вошедшие в двухфакторную модель Альтмана
Показатель
Ктл

Кзс

Способы расчета

Стр. (590+690) / стр. 490

Комментарий
Показывает, какую долю текущих
обязательств по кредитам и
расчетам
можно
погасить,
перераспределив все оборотные
средства
Сколько приходится заемных
средств,
которые
привлекло
предприятие на один рубль
вложенных в активы собственных
средств

Примечание – Источник: Собственная разработка
Данный показатель даст уверенность банку в том, что кредитополучатель –
юридическое лицо сможет в срок и в полном объеме с учетом процентов вернуть денежные
средства, взятые в кредит.
2. Также одним из предлагаемых способов снижения кредитного риска является
определение лимитов концентрации кредитов по заемщикам, отраслям и регионам. Решение
проблемы концентрации кредитного риска возможно в результате структурирования
кредитных операций по коммерческим банкам, а именно определении размеров и сроков
предоставленных ссуд.
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АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF ECLECTIC COMMERCE COMPANIES
Анотація. Електронний простір пропонує новий інструмент маркетингу та
середовище для ведення бізнесу, засіб зниження витрат на комунікації з клієнтами. У
результаті все частіше бізнес стає електронним. У статті розглянуто теоретико-методологічні
аспекти економічного аналізу діяльності підприємств електронної комерції в Україні,
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підкреслюється важливість його проведення. У статті висвітлено питання аналізу показників
із застосуванням економіко-логічних методів.
Ключові слова: аналіз, електронна комерція, Інтернет, онлайн-магазин, економікологічні методи, товарооборот.
Abstract. The electronic pro-external is a new instrument of marketing that is a serious for
the eve of the business, the serpent in the amount of electricity. The result is more frequent than the
electric one. The statistical-methodological aspect of the economic analysis of the international
collection of the electricity-comedy in Ukraine has been looked at. The stat has has a pitanja
analysis ostentation in the see store-dried methods.
Keywords: analysis, e-commerce, Internet, online store, economic and logical methods,
turnover.
Постановка проблеми. Надзвичайно стрімкий розвиток інтернету та електронного
обміну даними радикально змінюють способи здійснення зовнішніх торговельних операцій.
Електронний простір пропонує новий інструмент маркетингу та середовище для ведення
бізнесу, засіб зниження витрат на комунікації з клієнтами. У результаті все частіше бізнес
стає електронним, тобто торговельні операції між партнерами здійснюються за допомогою
обміну електронними документами в інформаційному просторі. Великої популярності
набули онлайн-магазини, які пропонують споживачам великий асортимент продукції.
Завдяки ним щодня проводиться безліч різних економічних операцій через Інтернет.
У зв’язку з цим, бурхливого розвитку набуло таке поняття як електронна комерція.
Цей термін означає ведення бізнесу в глобальних мережах. У більш простому розумінні –
торгівля через Інтернет. Різні підприємства відкривають окрім стаціонарних магазинів ще й
онлайнові. Завдяки цьому такі підприємства мають можливість підвищити
конкурентоспроможність, знизити витрати, пов’язані з реалізацією продукції та надавати
більше корисної та якісної інформації про товари своїм покупцям.
Поява та розвиток нових інтернет-ринків все більше привертає увагу міжнародних
організацій, провідних фінансистів та бізнесменів. Особливо актуальні дослідження в галузі
Інтернет-економіки для України в умовах трансформації та інтеграції в світову економіку,
зокрема в європейську [6, с. 268].
Актуальність дослідження електронної комерції підприємств зумовлена необхідністю
входження України в міжнародну систему електронної торгівлі, щоб не стати «інформаційно
бідною» державою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питань електронної комерції
в Україні та за її межами, їх аналізом займались такі вчені, як Патраманська Л.Ю.,
Валькова Н.В., Легеза Д.Г., Гринів Н.Т., Кислюк Л.В., Плотніченко І.Б. та багато інших.
Ними було досліджено та вивчено основні проблеми електронної комерції в Україні та
представлено результати аналізу її сучасного стану у порівнянні з європейськими
тенденціями.
Мета дослідження – проаналізувати діяльність підприємств електронної комерції в
Україні, визначити тенденції їх розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «електронна комерція» в Україні
з’явилось не так давно. Лише 03.09.2015 року був прийнятий Закон України «Про
електронну комерцію».
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Е-комерція є найважливішою складовою е-бізнесу, яка охоплює не тільки операції
купівлі-продажу, а й супровід процесів створення попиту на продукцію і послуги,
автоматизацію адміністративних функцій, пов'язаних з онлайновими продажами і
обробленням замовлень, а також із вдосконаленням обміну інформацією між партнерами.
Електронні торгові операції стають основною частиною будь-якого бізнесу. Компанії, які
активно використовують Інтернет-технології, мають суттєві переваги перед конкурентами за
рахунок оперативного вирішення завдань [6, с. 270].
Нами було досліджено діяльність компанії «Prom.ua», яка працює у цій галузі з 2008
року. На його платформі підприємці самостійно створюють інтернет-магазини та
розміщують свої товари в загальному каталозі. Для покупців на Промі зібрано більше 100
мільйонів товарів. «Prom.ua» - це онлайн-майданчик електронної комерції для роздрібної та
оптової торгівлі товарами й надання послуг. Згідно з Kantar TNS CMeter станом на вересень
2019 року Prom.ua входить в ТОП-10 найбільш відвідуваних сайтів UAnet [1].
Щороку чисельність відвідування даного сайту зростає, найстрімкіший зріст відбувся
у 2013-2015 роках, коли український ринок поповнився новими інтернет-магазинами,
приблизно на 10 млн. осіб.
Згідно даних статистики, у 2018 році середня місячна відвідуваність становила 35
млн. осіб. Наразі аудиторія «Prom.ua» налічує більше 37 млн. осіб, з них близько 10 млн осіб,
які проживають за кордоном [2].
На рис. 1 зображено динаміку росту середньої місячної відвідуваності аудиторії
«Prom.ua».
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21,8
млн.осіб

2015

Рис. 1 Динаміка аудиторії «Prom.ua»
(місячна відвідуваність)
Результати аналізу свідчать, що з кожним роком середня місячна відвідуваність
зростає (табл. 1).
Таблиця 1
Аналіз аудиторії «Prom.ua» за 2015-2018 рр.
Рік

Відвідуваність за
місяць, млн. осіб

2015
2016
2017
2018

21,8
31,4
33,4
35,0

Абсолютний приріст,
млн. осіб
Базове
Ланцюгове
порівняння
порівняння
9,6
9,6
11,6
2
13,2
1,6
60

Темп росту, %
Базове
порівняння
144,0
153,2
160,6

Ланцюгове
порівняння
144,0
106,4
104,8
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Результати аналізу середньомісячної відвідуваності «Prom.ua» свідчать, що: у 2016
році порівняно з 2015 роком відвідуваність зросла на 9,6 млн. осіб, або 44,0%; у 2017 році
порівняно з 2015 роком відвідуваність зросла на 11,6 млн. осіб, або 53,2%; у 2018 році
порівняно з 2015 роком відвідуваність зросла на 13,2 млн. осіб, або 60,6%.
Товарооборот «Prom.ua» представлено на рисунку 2. Результати аналізу
товарообороту свідчать, що з кожним роком він зростає (таблиця 2).
Проаналізувавши товарооборот «Prom.ua», можна зробити такі висновки:
 у 2016 році порівняно з 2015 роком товарооборот збільшився на 5,5 млрд. грн.,
або 96,5%; у 2017 році порівняно з 2015 роком товарооборот збільшився на 9,6 млрд. грн.,
або 168,4%; порівняно з 2016 роком товарооборот збільшився на 4,1 млрд. грн., або 36,5%. У
2018 році порівняно з 2015 роком товарооборот збільшився на 10,4 млрд. грн.,або 182,5%;
порівняно з 2017 роком товарооборот збільшився на 0,8 млрд. грн., або 5,2%.
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Рис. 2 Динаміка товарообороту «Prom.ua»
Таблиця 2
Аналіз товарообороту «Prom.ua» за 2015-2018 рр.
Рік

Товарооборот,
млрд. грн.

2015
2016
2017
2018

5,7
11,2
15,3
16,1

Абсолютний приріст,
млрд. грн.
Базове
Ланцюгове
порівняння
порівняння
5,5
5,5
9,6
4,1
10,4
0,8

Темп росту, %
Базове
порівняння
196,5
268,4
282,5

Ланцюгове
порівняння
196,5
136,6
105,2

Показники компанії «EVO», якій належить «Prom.ua» з травня 2018 року, свідчать, що
кількість працівників різних магазинів на платформі онлайн-магазину – 592 тис. осіб,
заплановано було на початок 2018 року 550 тис. осіб. Обсяг продукції складає близько 16,1
млрд. грн., що більше від плану на 1,1 млрд. грн. За допомогою методу ланцюгових
підстановок визначено вплив чинників, а саме: кількості працівників та продуктивності
праці, на узагальнюючий показник – обсяг продукції (табл. 3).
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Таблиця 3
Показники компанії «EVO» за 2018 рік
Показник
Обсяг продукції, млрд. грн.
Кількість працівників, тис. осіб
Продуктивність праці, млрд. грн.

Плановий

Фактичний

14,0
550
0,025

16,1
592
0,027

Відхилення
Абсолютне
Відносне, %
1,1
115,0
42
107,6
0,002
108,0

1) Продуктивність праці =


Заплановано:



Фактично:

млрд. грн.

2) Мультиплікативна модель:

3) Вплив чинників:

Перевірка:
Отже, обсяг продукції порівняно з планом зріс на 2,1 млрд. грн., це сталось під
впливом таких чинників:
 в результаті збільшення кількості працівників на 42 тис. осіб, обсяг продукції зріс
на 1,1 млрд. грн.;
 в результаті зросту продуктивності праці на 0,002 млрд. грн., обсяг продукції
збільшився на 1,0 млрд. грн.
Динаміка всіх замовлень на «Prom.ua» у І-ому півріччі 2019 року порівняно з
аналогічним періодом 2018 року зросла в середньому на 64,6%.
При цьому, динаміка замовлень товарів саме українського виробництва в
онлайновому магазині «Prom.ua» у І-ому півріччі 2019 року порівняно з І-им півріччям 2018
року зросла в середньому на 99,2%.
Сума замовлень українського виробництва на «Prom.ua» також значно збільшилась.
Порівняно з І-им півріччям 2018, у І-ому півріччі 2019 року середня сума замовлень
збільшилась на 46116257,1 млн. грн. або на 86,1%.
Хоч сума замовлень товарів українського виробництва збільшилась, однак середня
сума чеку на «Prom.ua» знизилася на 6,4%. Наприклад, середня сума чеку станом на червень
2019 року – 596 грн, а середній чек по таким товарам в першому півріччі 2018 році – 611 грн.
Під час дослідження аналітики Prom.ua виявили кілька несподіваних закономірностей:
в західних областях України на онлайн-покупки в середньому витрачають більше (від 630 до
800 грн.), ніж в інших областях. А в Криму онлайн-покупці витрачають ще більше – в
середньому 1157 грн., це пов'язано, швидше за все, з бажанням заповнити утворений у
Криму дефіцит деяких товарів [2].
За даними дослідження, більше 75% замовлень на торговому майданчику Prom.ua
відбувається між регіонами. Київ – найбільший міжрегіональний імпортер, серед експортерів
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в інші регіони лідирують Харків і Київ, також багато експортує Одеса, Дніпропетровськ і
Хмельницький [2].
Найбільша кількість замовлень зосереджена у Києві, при цьому середньомісячна
кількість тут сягає 223461 одиниць товарів у 2019 році, це спричинено тим, що Київ є
найбільшим містом у плані кількості проживаючих там осіб. Найменше кількість заказів – у
Тернопільській області, а саме – 13564 одиниць, тут також і найменша середня сума чеку –
607 грн.
Цікаво, що у процесі вибору товару українці використовують досить багато джерел
інформації щодо майбутньої покупки:

65% припадає на пошукові системи;

28% – сайти брендів;

23% – сайти ритейлерів;

17% – сайти онлайн-відео;

14% – сервіси порівняння цін, а також на блоги;

11% – соціальні мережі;

5% – електронну пошту, онлайн-магазини і сторінки брендів у соцмережах;

4% – сайти аукціонів;

6% – інші.
Це підтверджує цінність роботи з різними джерелами залучення відвідувачів на сайт і
важливість відгуків покупців в інтернет-магазині [3].
Висновки. Отже, електронна торгівля на підприємствах України активно розвивається.
Це спричинено багатьма причинами, головними з яких є:
 нижчі ціни у порівнянні з традиційними магазинами (за рахунок зменшення
невиробничих витрат підприємства електронної комерції мають можливість оптимізувати
цінову політику);
 доступність інформації про товари, послуги в Інтернет-магазинах у режимі
реального часу цілодобово без вихідних;
 наявність пошукових систем, які дозволяють споживачам знайти інформацію про
необхідні товари та послуги;
 можливість обміну відгуками про товари та послуги [4].
Серед головних тенденцій спостерігається збільшення обсягів торгівлі через Інтернет,
підвищення кількості підприємств електронної торгівлі, збільшення кількості споживачів
Інтернет-магазинів та підвищення їх лояльності до процесу придбання товарів онлайн,
розширення асортименту підприємств та ін. Однак серед головних проблем подальшого
розвитку електронної торгівлі на підприємствах України є відсутність необхідного
законодавчого
регулювання
їх
діяльності,
стимулюючих
та
регулюючих
нормативноправових актів. На сьогодні головним завдання держави залишається адаптація
законодавчої бази до світових стандартів з метою підвищення ефективності не тільки
електронної торгівлі, а й електронної комерції в цілому.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У СФЕРІ ФІНАНСУВАННЯ
ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ
USE OF INFORMATION SYSTEMS IN THE FIELD OF FINANCING
GOVERNMENT INSTITUTIONS
Анотація. У статті розглянуто аналіз розподілу й використання бюджетних ресурсів в
умовах застосування сучасних інформаційних технологій. Приділено особливу увагу
побудові організаційно-інформаційної моделі аналізу розподілу і використання бюджетних
ресурсів. Виділено зовнішні та внутрішні чинники, що здійснюють вплив на результати
діяльності бюджетних установ.
Ключові слова: бюджет, бюджетні установи, бюджетні ресурси, електронна обробка
інформації, поточний облік, економічна інформація.
Abstract. The article deals with the analysis of the allocation and use of budget resources in
the conditions of application of modern information technologies. Special attention is paid to the
construction of organizational and information model of the analysis of distribution and use of
budgetary resources. The external and internal factors influencing the results of the activity of
budgetary institutions are highlighted.
Key words: budget, budgetary institutions, budgetary resources, electronic information
processing, current accounting, economic information.
Постановка проблеми. Мета аналізу розподілу й використання бюджетних ресурсів –
об'єктивна оцінка забезпеченості бюджетної установи трудовими та матеріальними
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ресурсами, визначення досягнутих результатів, виявлення резервів зростання обсягу і якості
послуг, а також розробка організаційно-економічних заходів щодо підвищення ефективності
використання бюджетних ресурсів. До основних завдань, послідовна реалізація яких сприяє
досягненню мети, належать: визначення потреб суспільства в послугах бюджетної установи;
оцінка дотримання нормативів забезпеченості населення відповідними видами послуг; аналіз
динаміки обсягу діяльності в цілому та за видами послуг; оцінка якості наданих послуг;
оцінка забезпеченості установи бюджетними ресурсами; аналіз руху й використання
трудових і матеріальних ресурсів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок в економічну науку з питань
управління фінансуванням державних установ зробили українські вчені: В.П. Александрова,
О.М. Алімов, Ю.М. Бажал. Є.Р. Бершеда, І.І. Лукінов, А.А. Пересада, П.С. Рогожин,
В.Я. Шевчук, Е.Й. Шилов та інші.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз розподілу й використання
бюджетних ресурсів в умовах застосування сучасних інформаційних технологій ґрунтується
на визначенні основних елементів процесу дослідження обсягу і якості наданих послуг з
метою формування взаємопов'язаних етапів виконання відповідних аналітичних процедур і
розробки логічно обґрунтованих алгоритмів розрахунку аналітичних показників, на основі
яких узагальнюються й оцінюються результати діяльності та приймаються управлінські
рішення щодо подальшого розвитку бюджетної установи. Розглядаючи сутність аналізу
розподілу й використання бюджетних ресурсів в умовах функціонування електронної
системи обробки економічної інформації, можна визначити його взаємозв'язок з функціями
управління табл. 1
Таблиця 1
Організаційно-інформаційна модель аналізу розподілу і використання бюджетних ресурсів
Об’єкти і суб’єкти аналізу
1.1. Об’єкти

1.2. Суб’єкти

Обсяг діяльності бюджетної установи. Зовнішні
і внутрішні чинники, що впливають на
результати діяльності. Трудові ресурси.
Матеріальні ресурси

Вищі посадові особи установи. Економічні
служби установи. Керівники функціональних
таструктурних підрозділів установи. Органи
державного управління. Зовнішні користувачі
інформації.

2. Система економічних показників
2.1. Абсолютні натуральні і вартісні показники,
джерелом яких є облік

2.2. Відносні показники, які є наслідком
аналітичної обробки облікової інформації

Натуральні показники: Фізичний обсяг
діяльності за видами наданих послуг.
Потужність бюджетної установи. Фізичний
обсяг ресурсів. Фізичні норми витрачання
ресурсів на одиницю послуг. Чисельність
населення, яке підлягає обслуговуванню. Норми
обслуговування населення. Вартісні показники:
Ресурсний потенціал установи. Вартість
використаних ресурсів. Норми витрачання

Відносні показники структури наданих послуг.
Відносні показники динаміки наданих послуг у
цілому та за видами. Відносні показники
виконання плану діяльності установи. Відносні
показники структури ресурсного потенціалу.
Відносні показники динаміки ресурсного
потенціалу. Відносні показники інтенсивності
процесів (коефіцієнти забезпеченості населення
послугами, коефіцієнти ефективності
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ресурсів на одиницю послуг у грошовому
вимірі. Собівартість наданих послуг (виконаних
робіт).

функціональної діяльності, інтенсивності руху
ресурсів, продуктивності праці, фондо- та
матеріаловіддачі).

3. Інформаційне забезпечення аналізу
3.1. Зовнішня інформація
Правова. Нормативна. Довідкова.

3.2. Внутрішня інформація
Планова. Фактографічна

4. Методичні прийоми обробки первинної (вхідної) інформації
4.1. Економіко-логічні методи

4.2. Економіко-математичні методи

Групування. Порівняння. Розрахунок відносних Методи лінійного програмування. Методи
і
середніх
показників.
Деталізація. моделювання.
Методи
регресійноЕлімінування. Методи
теорії
масового кореляційного аналізу.
обслуговування.
5. Узагальнення і реалізація результатів аналізу
5.1. Узагальнення результатів

5.2. Реалізація результатів

Систематизація інформації. Кількісна оцінка
втрачених можливостей щодо збільшення
обсягу та підвищення якості послуг (виконаних
робіт). Кількісна оцінка потенційного
збільшення обсягу послуг. Розробка
багатоваріантних заходів щодо підвищення
рівня обслуговування населення у майбутньому
періоді. Оформлення результатів аналізу і
передача їх в управлінські структури для
реалізації запропонованих заходів. Оцінка
заходів щодо підвищення рівня обслуговування
населення з точки зору найбільшої
відповідності стратегії розвитку установи.

Вибір оптимального варіанту заходів щодо
підвищення рівня обслуговування населення .
Прийняття рішення щодо реалізації обраного
варіанту заходів. Доведення прийнятого
рішення до виконавців. Забезпечення контролю
за виконанням прийнятих рішень.

Перший рівень електронної обробки економічної інформації відповідає етапу
первинного обліку фінансово-господарських операцій, що є джерелом фактографічної
інформації, яка застосовується переважно в оперативному аналізі. Слід зазначити, що на
цьому етапі пріоритетну роль відіграє контрольна функція управління. Вихідні документи
аналітично-контрольної спрямованості, що формуються на першому рівні електронної
системи обробки інформації, складаються відповідно до мети оперативного управління на
основі даних первинного обліку, правової та нормативно-довідкової інформації. Отримані
дані застосовуються для оцінки забезпеченості установи трудовими й матеріальними
ресурсами, аналізу їх руху, визначення обсягу і структури наданих послуг [7].
Наступний рівень електронної обробки інформації відповідає етапу поточного обліку і
дозволяє узагальнити облікову фактографічну інформацію, перш за все, за відповідними
періодами, застосовуючи методичні прийоми ретроспективного аналізу. Електронні регістри
поточного обліку – це основне джерело поточної облікової інформації за відповідний період,
переважно за місяць. Застосування допоміжних електронних регістрів поточного обліку
значно розширює інформаційну базу ретроспективного аналізу. Найвищий рівень
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узагальнення облікової інформації у формах звітності дозволяє здійснити ретроспективний і
перспективний аналіз результатів діяльності та ресурсного потенціалу установи, оцінити
вплив чинників на зміну їх величини, дати загальну оцінку політиці управління бюджетними
ресурсами. Саме ця інформація, досліджена протягом тривалого періоду, становить основу
прогнозування майбутніх грошових потоків, пов'язаних з діяльністю та розвитком
бюджетної установи. Побудова організаційно-інформаційної моделі аналізу розподілу й
використання бюджетних ресурсів установи ґрунтується на визначенні її як одного з
прийомів формалізації аналітичного процесу в управлінні обсягом, структурою та якістю
послуг, що надаються населенню.
Важливим принципом побудови організаційно-інформаційної моделі аналізу
розподілу й використання бюджетних ресурсів є забезпечення повноти інформації щодо
обсягів, структури і якості послуг відповідно до напрямів функціональної діяльності
установи. Отже, організаційно-інформаційна модель аналізу розподілу й використання
бюджетних ресурсів являє собою стислу характеристику аналітичного процесу, вибудовану
відповідно до його мети і завдань. Основні складові моделі – характеристика суб'єктів і
об'єктів дослідження, системи показників, інформаційного та методичного забезпечення.
Ефективна діяльність бюджетних установ значною мірою залежить від економічного
аналізу, що досліджує її та передбачає результати як наслідок руху різноспрямованих
грошових потоків, розподілених у часі. Тому забезпечення управління діяльністю установи
вимагає визначення місця і ролі етапів аналітичного процесу не тільки відповідно до етапів
облікового процесу за рівнями електронної системи обробки інформації, але й виходячи з
причинно-зумовлених зв'язків між здійсненням конкретних операцій і отриманням
відповідних результатів. Аналіз ресурсного потенціалу бюджетної установи має сприяти
отриманню суб'єктом управління необхідної інформації щодо фінансово-господарських
операцій з метою оцінки їх доцільності, правомірності та ефективності щодо економічних
ситуацій, що спричинили здійснення цих операцій. Отже, формування методики аналізу
розподілу і використання бюджетних ресурсів вимагає конкретизації складових аналітичного
процесу в межах організаційно-інформаційної моделі відповідно до мети здійснення окремих
видів фінансово-господарських операцій [5].
Послідовна реалізація елементів наведеної вище організаційно-інформаційної моделі
аналізу результатів діяльності та ресурсного потенціалу бюджетної установи забезпечує
досягнення поставленої мети. Визначені мета і завдання аналізу розподілу й використання
бюджетних ресурсів окреслюють коло об'єктів та суб'єктів дослідження. Основні об'єкти
аналізу розподілу й використання бюджетних ресурсів – обсяг наданих послуг (виконаних
робіт) та чинники, що його зумовлюють.
Обсяг діяльності бюджетної установи безпосередньо пов'язаний з впливом зовнішніх і
внутрішніх чинників. До зовнішніх належать соціально-демографічні, економічні, культурні,
політичні та інші умови регіону діяльності бюджетної установи. Зовнішні чинники
формують потреби населення, яке обслуговується в регіоні діяльності бюджетної установи.
Результати аналізу зовнішніх чинників використовуються у процесі розробки та
обґрунтування стратегії розвитку бюджетної установи. З-поміж внутрішніх чинників, що
визначають обсяг діяльності бюджетної установи, слід виділити рівень її забезпеченості
ресурсами відповідно до обсягу й характеру виконуваних функцій. Рівень забезпеченості
бюджетними ресурсами і раціональне їх використання – визначальні чинники розвитку
бюджетної установи, які створюють умови для повноцінного та якісного обслуговування
67

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 4 (12) 2019
населення. Вартість ресурсів на певний період характеризує ресурсний потенціал бюджетної
установи. Отримання, обробка, передача та зберігання інформації щодо об'єктів аналізу
діяльності бюджетної установи передбачає застосування системи економічних показників. У
наведеній вище організаційно-інформаційній моделі економічні показники розподілено на
дві групи, які відображають рух інформаційних потоків у системі управління: абсолютні і
відносні показники. Абсолютні натуральні і вартісні показники застосовуються переважно
для передачі первинної (вхідної) інформації щодо кількісної оцінки параметрів
досліджуваного об'єкту.
В оцінці результатів діяльності бюджетної установи переважають натуральні
показники, оскільки, на відміну від інших сфер національної економіки, вартісна оцінка
набуває досить умовного характеру. Застосування в аналізі результатів діяльності бюджетної
установи натуральних показників дозволяє точно визначити обсяг наданих послуг, але
ускладнює процес узагальнення аналітичної інформації, обмежуючи його окремими групами
наданих послуг (виконаних робіт).
Вартісна оцінка обсягів діяльності бюджетної установи здійснюється на основі
кошторису за показниками видатків, що характеризують собівартість наданих послуг
(виконаних робіт). Говорячи про ресурси бюджетної установи, зазначимо, що вартісна оцінка
їх залишків (запасів), надходження й використання не така вже і складна, оскільки саме за
вартісними показниками здійснюється їх бухгалтерський облік [6].
Відносні показники формуються на основі обробки первинної інформації і
утворюються у вихідних потоках інформаційної системи управління, тобто щодо
абсолютних вони вторинні. Такий розподіл економічних показників до деякої міри умовний і
стосується насамперед фактографічної інформації. Що ж до правової, нормативної,
довідкової, планової інформації, то низка первинних даних може передаватися за допомогою
відносних показників (ставки податку, облікова ставка НБУ, нормативи фінансової
стійкості). Водночас у вихідних інформаційних потоках трапляються абсолютні показники,
які утворюються внаслідок економічної обробки інформації і характеризують абсолютні
відхилення цих та аналогічних показників від їх планових та попередніх значень, а також
інтегральні показники.
На особливу увагу заслуговує інформаційний компонент наведеної вище моделі. В
організаційно-інформаційній моделі економічна інформація класифікується за ознакою
середовища, де вона утворюється, та за джерелами утворення. Подальша деталізація
передбачає класифікацію економічної інформації за напрямами використання.
Класифікація інформації щодо діяльності бюджетної установи за напрямами
використання має на меті насамперед забезпечення таких функцій управління, як аналіз,
контроль і прогнозування обсягів діяльності. Правова, нормативна і довідкова інформація
використовується для оцінки і контролю відповідності результатів діяльності чинному
законодавству, нормативним документам, стандартам контролю. Планова інформація є
базою порівняння для аналізу і контролю виконання плану та факторного аналізу обсягів
діяльності. Фактографічна інформація застосовується для характеристики абсолютної
величини, складу і структури обсягів наданих послуг населенню протягом певного періоду,
використаних ресурсів тощо. На її основі здійснюється аналіз, контроль і прогнозування
діяльності бюджетної установи [7].
Важливий елемент організаційно-інформаційної моделі – методичне забезпечення
аналізу діяльності бюджетної установи. Методичні прийоми обробки економічної
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інформації, використані в конкретній організаційно-інформаційній моделі аналізу,
дозволяють здійснити загальний та факторний аналіз обсягу діяльності установи. Умовно їх
поділяють на економіко-логічні та економіко-математичні методи аналізу. Економіко-логічні
методи застосовуються в загальному і факторному аналізі обсягу діяльності бюджетної
установи, в загальному аналізі трудових і матеріальних ресурсів, а також в аналізі руху та
ефективності використання ресурсів бюджетної установи. Економіко-математичні методи
спрямовані на визначення тенденцій розвитку бюджетної установи, прогнозування основних
показників її діяльності. В аналізі результатів діяльності та ресурсного потенціалу
бюджетної установи економіко-математичні методи використовуються здебільшого для
розробки нормативів обслуговування контингенту (методи теорії масового обслуговування)
та нормативів витрачання матеріальних ресурсів (методи лінійного програмування). За
умови використання комп'ютерних технологій обробки інформації можна рекомендувати
застосування економіко-математичних методів у стратегічному аналізі та прогнозуванні
розвитку бюджетної установи (методи моделювання та регресійно-кореляційного аналізу).
Висновки. Узагальнення й реалізація результатів аналізу – необхідний етап
завершення аналітичного дослідження. На цьому етапі розробляються альтернативні
варіанти заходів щодо збільшення обсягу та розширення асортименту послуг, а також
поліпшення їх якості на основі ефективного використання ресурсного потенціалу бюджетної
установи. Реалізація результатів аналізу ґрунтується на створенні ефективної системи
контролю за виконанням управлінських рішень, прийнятих для впровадження найкращого з
розроблених аналітиками варіанту заходів щодо поліпшення діяльності установи.
Послідовність аналізу розподілу й використання бюджетних ресурсів визначається
потребою поетапного розкриття економічної інформації відповідно до мети і завдань
фінансового контролю.
Список використаних джерел
1. Бюджетний кодекс України: № 2456-VI від 25.09.2019 р. ВВР, 2019, № 4, ст. 32.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
2. Податковий кодекс України: № 2755-VI від 01.07.2019 р. ВВР, 2019, № 22, ст. 85.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
3. Про державний бюджет: Закон України № 2629-VIII від 23.03.2019 р. ВВР № 50, ст.
500. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19
4. Про підприємництво: Закон України № 698-ХII від 05.04.2015 р. ВВР. 2015. № 21,
ст. 133. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12
5. Болюх М.А., Заросило А.П. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних
установ: навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2008. 344 с.
6. Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах. К.: КНЕУ, 2011. 250 с.
7. Канцуров О.О., Білоусова О.С. Удосконалення методології оцінки ефективності
управління підприємствами державного сектору економіки. Фінанси України. 2011. №9. С.
143-151
8. Лелюшкіна О.Д. Особливості управління державними фінансами. Наука і
навчальний процес. Матеріали XVI Звітної науково-практичної конференції. Вінниця, 2016
р. Ч. 1. С. 197-201.
9. Швед В.В., Чорна Л.О. Автоматизоване робоче місце сучасного менеджера як
основа інноваційної трансформації розвитку підприємства. Регіональна бізнес-економіка та
управління. 2011. №2. С. 72-79
69

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 4 (12) 2019
10. Sergey Yablochnikov, Irina Yablochnikova, Vladimir Minaev, Mikhail Kuptsov,
Stanislav Vidov, Vadym Shved. System-DynamicModelingofInformationInfluencesandCoOperations. 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial
Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. 2018. Volume II: Workshops.
P. 222-232.
11. Швед В.В., Омельченко О.В. Шэринговая экономика как путь развития мировой
экономики. Вестник КРАГСиУ (Теория и практика управления). 2017. No18. С. 117-122.

Сідорова Р.А., магістрант 2-го року підготовки,
спеціальності «Менеджмент»
Вінницький інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Омельченко О.В., старший викладач
кафедри бізнесу та права
Вінницький інститут Університету «Україна»
ІНВЕСТИЦІЇ У ПЕРСОНАЛ, МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ІНВЕСТИЦІЇ У ПЕРСОНАЛ
INVESTMENT IN PERSONNEL, METHOD OF ASSESSMENT OF THE
EFFECTIVENESS OF INVESTMENT IN PERSONNEL
Анотація. В статті розглянуто сутність, значення та види інвестицій в людський
капітал. Висвітлено основні проблеми, що стримують інвестування в персонал підприємства.
Досліджено сутність кожної з найбільш відомих моделей оцінки.
Ключові слова: інвестиції у персонал, розвиток персоналу, професійне навчання,
ефективність, модель оцінки.
Abstract. The nature, significance and types of investments in human capital. The basic
problems that hinder investments in personnel are covered. The essence of each of the most known
estimation models is investigated.
Keywords: investments in personnel, personnel development, professional training,
effectiveness, estimation model.
Постановка проблеми. В умовах глобалізації економіки місце країни у світовому
господарстві визначається її інтелектуальним потенціалом та рівнем його використання.
Нині одним із найбільш значущих глобальних процесів є інтелектуалізація виробництва, що
передбачає високу кваліфікацію працівників та постійне її підвищення.
Тому пріоритетом економічної стратегії нашої країни сьогодні має стати накопичення
кваліфікаційного потенціалу, що відбувається, перш за все, шляхом безперервного розвитку
персоналу підприємств та організацій. Інвестиції у розвиток людських ресурсів є одним із
основних чинників збільшення продуктивності, подолання кризових явищ та досягнення
високих темпів економічного зростання. Підприємства, що постійно займаються питаннями
інвестування у розвиток персоналу, відзначаються високим рівнем прибутковості, фінансової
стійкості та швидко здобувають вагомі конкурентні переваги.
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На сучасному етапі вітчизняні підприємства не дуже активно вкладають кошти у
розвиток персоналу, а ті, які вкладають, часто стикаються з проблемою неефективності таких
інвестицій. Якщо ж інвестиції не забезпечують приросту прибутку та не призводять до
видимих позитивних економічних і соціальних змін на підприємстві, їх подальше здійснення
можна вважати недоцільним. З огляду на це проблеми підвищення ефективності інвестицій у
розвиток персоналу підприємства набувають особливої актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковий підхід до людського капіталу як
до результату інвестицій та провідного чинника економічного зростання висвітлено в
роботах Т. Шульца та Г. Бекера [8; 12]. Присудження їм Нобелівської премії у галузі
економіки засвідчує світове визнанням актуальності цих розробок.
Питання здійснення інвестицій у людський капітал досліджуються у працях
провідних вітчизняних та зарубіжних учених: Д. Богині, С. Брю, О. Грішнової, Г. Дмитренка,
І. Журавльової, А. Кір’янова, А. Кудлай, О. Кузнєцової, О. Левченка, К. Макконнела,
І. Рісіна, В. Савченка, Р. Земські тощо.Наукові розробки вчених, свідчать, що інвестиції в
персонал підприємства є необхідним елементом розвитку його потенціалу, а відповідно
важливим інструментом ефективного управління підприємством у цілому.
Однак, багато теоретичних питань за даною проблемою розроблені недостатньо,
знаходяться на етапі постановки та вимагають подальшого дослідження. Більш детального
розгляду потребують підходи до обґрунтування впливу інвестицій в персонал підприємства
на ефективність його діяльності.
Постановка завдання. Метою даної статті є визначення значення інвестицій у
персонал, також дослідження використання методів оцінки ефективності інвестування у
персонал.
Виклад основного матеріалу дослідження. Постійне підняття потенціалу кадрів –
невід'ємна частина діяльності керівництва, бо це важливий резерв підвищення ефективності
виробництва. Якщо навчання спрямоване на розвиток здібностей для виконання працівником
відповідних функцій, то розвиток персоналу спрямований на підвищення майстерності
працівників для службового просування та можливості ефективно вирішувати завдання, що
стоять перед ними.
Інвестиції в персонал – це всі витрати під конкретну посаду або робоче місце,
включаючи як прямі витрати: заробітну платню, премії, допомогу, страхові внески, витрати
на перепідготовку і підвищення кваліфікації, вихідну допомогу, пенсію; так і непрямі
витрати: витрати з наймання, плинності, оренди і змісту службових приміщень, оснащенню
робочих місць
Необхідність розвитку персоналу викликана наступними причинами:
 Постійно росте вартість персоналу як виробничого ресурсу;
 Конкуренція заставляє шукати резерви зниження витрат, і більш ефективного
використання праці;
 Технологічні зміни, що вимагають оволодіння новими знаннями перепідготовки
працівників;
 Великі підприємства потребують нових навичок менеджменту для координації
діяльності всіх підрозділів;
 Підготовка до заняття нової посади.
Для періодичного підвищення кваліфікації використовують тренінг професійних
навичок – це систематизований процес зміни трудової поведінки працівника для потреб
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підприємства. Ця форма розвитку застосовується: для поповнення знань; виправлення
недоліків в виконанні працівниками посадових обов'язків; доведення до автоматизму
навичок роботи в кризових ситуаціях; закріплення навичок роботи при вирішенні особливо
важливих для організації завдань (обслуговування клієнтів, якість продукції) [1, с. 15-19].
Світова практика показує, що найбільш конкурентноздатними є ті підприємства та
організації, які постійно здійснюють інвестиції в розвиток персоналу. За статистикою,
більшу частину коштів у навчання персоналу вкладають компанії, які займаються фінансами,
страхуванням, нерухомістю, високими технологіями і транспортними послугами, і, як
правило, меншу в області виробництва, охорони здоров'я, агрокультури, будівництва і
освоєння родовищ.
При цьому, в компаніях з офіційно закріпленої стратегією управління персоналом
виручка в розрахунку на одного співробітника майже в три рази вище, а віддача від
інвестицій в персонал на 70 відсотків більше, ніж у компаній, що мають стратегію, не
позначену в -якому документі.
На даний час в Україні спостерігається відставання якості робочої сили від потреб
економіки. Лише 9 % облікової кількості штатних працівників (або 1 млн. осіб) охоплено
системою професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.
Періодичність підвищення кваліфікаційного рівня персоналу становить у середньому
11 років, в той час як у країнах Європи – близько 5 років. Дослідження витрат на робочу
силу, яке здійснювалось Державним комітетом статистики України, свідчить, що витрати
українських підприємств на професійне навчання працівників у середньому складають 0,2%
від загальних витрат на робочу силу, в той час, як в країнах Європи цей показник складає
1% (за 2010 рік) [2].
Аналіз діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання показує недооцінку ними
значення інвестування у своїх працівників як передумову формування високоякісної та
конкурентоспроможної робочої сили.
Можна виділити такі проблеми, які стримують вкладення інвестицій в персонал:
 незацікавленість роботодавців інвестувати у персонал у зв’язку із нечітким
баченням ефективності цих інвестицій;
 недостатність фінансових ресурсів для забезпечення інвестицій в людський
капітал;
 недостатній рівень заохочення професійного розвитку працівників;
 невпевненість роботодавця щодо лояльності працівників, які проходять навчання,
оскільки працівники, які підвищили кваліфікацію, можуть перейти на інше підприємство, що
призведе до втрати коштів;
 відсутність єдиної методики оцінки ефективності інвестицій в персонал;
 недостатня мотивація працівників до підвищення свого професійного рівня;

нерозуміння роботодавцями причинно-наслідкового зв’язку між інвестиціями в
персонал та ефективністю діяльності підприємства;
 складність визначення витрат, які необхідно віднести до інвестицій в персонал;
 тривалий період окупності інвестицій в персонал;
 нехтування відмінністю у віддачі від інвестицій в різні категорії персоналу.
Ми пропонуємо розглядати персонал з точки зору його впливу на ефективність
діяльності підприємства, а також виділити такі його властивості (фактори):
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біологічні особливості (стать, вік, тип нервової системи, фізичне здоров’я,
працездатність);

здібності (освіта, обдарованість, здатність до навчання, рівень професійних
знань, практичні навички та вміння, досвід роботи тощо);

характерні риси (особисті якості, які необхідні для певного виду діяльності,
уява, пам'ять, увага, схильність до творчих, неординарних ідей, бізнес-інтуїція тощо);

мотивація (командний дух, лояльність до організації, орієнтація на цілі, життєві
та професійні пріоритети, прагнення до самовираження та самореалізації, зацікавленість у
професійному зростанні, зацікавленість у професійному та особистому розвитку тощо) [3, c.
178].
Інвестиції організації в розвиток персоналу окрім витрат на професійне навчання
працівників, включають витрати на виробничу адаптацію персоналу, його атестацію,
професійно – кваліфікаційне просування та планування трудової кар’єри робітників і
фахівців, формування резерву керівників та ін.
Витрати, пов’язані з одержанням освіти і професійної підготовки, з інвестиціями в
людський капітал взагалі здійснюються не лише організаціями, а, насамперед, самим
власником людського капіталу та його сім’єю, державою.
До інвестицій у людський капітал, як правило, відносять витрати на підтримку
здоров’я, на одержання освіти, затрати, пов’язані з пошуком роботи, професійною
підготовкою на виробництві, міграцією, народженням і вихованням дітей, пошуком
економічно значущої інформації про ціни та заробітки.
Показники величини витрат на розвиток персоналу підприємства є абсолютними, а
отже – малофункціональними. Тому під час прийняття управлінських рішень часто
використовують не абсолютні, а відносні показники, такі як частка витрат на розвиток
персоналу у загальних витратах на робочу силу підприємства; частка витрат на розвиток
персоналу в загальному обсязі реалізації фірми та ін.
Здійснюючи витрати на розвиток персоналу, кожне підприємство прагне отримати від
них якомога більшу віддачу, перш за все, у вигляді приросту прибутку. Тому обчислення та
розмежування за окремими групами інвестицій у розвиток персоналу підприємства є
особливо важливим, позаяк дозволяє ефективно налагодити інвестиційні процеси з
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу, і, як наслідок, –
максимізувати фінансові результати діяльності суб’єкта господарювання [4, c. 427].
Показники вигоди та затрат заходів з розвитку персоналу досить важко виміряти та
порівняти, оскільки вони виникають у різних часових періодах. Тому, з метою визначення
ефективності інвестицій в розвиток персоналу підприємства, необхідно, перш за все, усі
грошові потоки звести до одного проміжку часу. Для цього використовують метод
дисконтування, в основі якого лежить процес визначення еквівалентної вартості капіталу у
різні періоди часу.
З метою приведення вартості майбутніх доходів до теперішнього часового періоду
необхідно величину майбутніх надходжень помножити на коефіцієнт дисконтування,
значення якого менше від одиниці:
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де k – коефіцієнт дисконтування;
r – норма доходності (ставка дисконтування), яку вимагає інвестор за відстрочення
надходжень платежів;
t – період часу.
В нашому випадку, в якості ставки дисконтування (r) буде виступати доходність
альтернативних інвестицій з тим самим (або дещо меншим) рівнем ризику і строком
реалізації.
Розглянемо основні методи, які використовуються з метою оцінки ефективності
інвестиційних проектів [5, c. 348].
1. Метод чистої приведеної (теперішньої) вартості (NPV – Net present value) .
Даний показник відображає накопичений дисконтований ефект за розрахунковий
період:

де COFt – вихідні грошові потоки (витрати), гр. од.;
CIFt – вхідні грошові потоки (доходи), гр. од.;
r – ставка дисконтування.
Показник чистої теперішньої вартості характеризує перевищення сумарних грошових
надходжень над сумарними грошовими витратами, що генеруються заходами з розвитку
персоналу. Оскільки грошові потоки розподілені у часі, то вони зводяться до теперішнього
моменту шляхом дисконтування за ставкою r.
Ефективним можна вважати проект, для якого чиста теперішня вартість (NPV) буде
додатною.
Тобто, якщо NPV > 0, то такий захід з розвитку персоналу доцільно здійснювати. При
порівнянні альтернативних 60 проектів перевага повинна надаватися тому з них, для якого
показник чистої приведеної вартості буде більшим.
2. Метод внутрішньої норми доходності (рентабельності) (IRR – Internal Rate of
Return). Внутрішня норма доходності (IRR) визначається як ставка дисконтна, при якій чиста
приведена вартість дорівнює нулю.
На практиці внутрішню норму доходності переважно знаходять методом підбору:

З метою оцінки ефективності інвестиційного проекту значення внутрішньої норми
доходності (IRR) порівнюється із ставкою дисконтування (r). Проекти з розвитку персоналу,
для яких IRR > r є ефективними і тому – доцільними.
3. Метод індексів прибутковості проекту.
Індекси прибутковості (РІ – profitability indexes) характеризують відносну віддачу
проекту від вкладених в нього грошових засобів. Дані показники можуть розраховуватися як
для дисконтова них, так і для недисконтованих грошових потоків.
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З метою оцінки ефективності інвестиційних проектів з розвитку персоналу можуть
використовуватися:
 індекс прибутковості витрат, який обчислюється як відношення суми накопичених
надходжень (вхідних грошових потоків) до суми накопичених затрат (вихідних грошових
потоків);
 індекс прибутковості дисконтованих витрат розраховується за формулою:

де

– вхідні грошові потоки (гр. од.);
– вихідні грошові потоки (гр. од.);

r – ставка дисконтування (%);
4. Метод точок Фішера. Даний метод використовується з метою порівняння
ефективності двох проектів з розвитку персоналу. Точками Фішера називають такі значення
ставки дисконтування, за яких чиста приведена вартість двох проектів, що порівнюються, є
однаковою.
Ці точки дають можливість отримати діапазони значень ставки дисконтування, для
яких NPV того чи іншого заходу більша, а отже той або інший захід є ефективнішим. Згідно
даного методу, кращим вважається той проект, для якого чиста приведена вартість є
більшою на довшому діапазоні значень ставки дисконтування (в межах додатних значень
NPV). На практиці точки Фішера можна знайти за допомогою функцій будь-якого
математичного пакету, виходячи з рівності чистих приведених вартостей відповідних
проектів.
5. Метод дисконтованого строку окупності (DPP – Discounted Payback Period). Період
окупності проекту з розвитку персоналу визначається низкою років, протягом яких сукупні
прогнозовані доходи покривають первинні інвестиції.
Перед тим, як визначати період окупності будь-якого проекту необхідно дисконтувати
усі грошові потоки, адже вони виникають у різних часових проміжках. Використовуючи
метод дисконтованого строку окупності, можна визначити протягом якого часу повинен
здійснитися проект з розвитку персоналу, щоб він мав сенс з точки зору чистої приведеної
вартості. Дисконтований строк окупності проекту обраховується за наступною формулою:

де

– вхідні грошові потоки (гр. од.);
– вихідні грошові потоки (гр. од.);

r – ставка дисконтування (%);
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k – номер періоду, в якому інвестиції повністю компенсувалися [6].
Якщо дисконтований строк окупності проекту менший від строку реалізації проекту,
то такий захід з розвитку персоналу доцільно проводити. Із двох заходів з розвитку
персоналу з різними DPP, меншими від строку реалізації проекту, слід вибирати той, в якого
DPP менший.
Недоліком даного методу є те, що принцип дисконтованої окупності інвестицій усе ж
таки залежить від довільного вибору періоду окупності і не враховує потоки грошових
коштів за його межами.
Проаналізувавши вищенаведені моделі оцінки ефективності розвитку персоналу
підприємства, можна зробити висновок, що всі вони базуються на виявленні та врахуванні
психологічних особливостей працівників з метою максимізації ефекту від реалізації
навчальних проектів.
На першому етапі здійснюється попередня оцінка потреб підприємства у навчанні
працівників, що є важливою складовою оцінювання будь-якого навчального заходу, позаяк її
результати можуть стати одними з пріоритетних індикаторів планування, реалізації та
вимірювання ефективності розвитку персоналу [7, c.460]. Окрім того, на основі даних
попередньої оцінки можливо встановити причинно-наслідкові зв’язки між процесом
навчання та виявленими, після його здійснення, змінами у роботі підприємства.
Висновки. Для підвищення ефективності діяльності багатьох підприємств у даний час
необхідно впровадження інновацій, які в основному полягають у виборі нового продукту
замість збиткового, способу фінансування інвестиційного проекту по освоєнню випуску і
продажів нового продукту або впровадження нового технологічного процесу.
Упровадження нової техніки, технології, виробництво сучасних товарів, зростання
комунікаційних можливостей створюють умови для ліквідації або зміни деяких видів робіт.
У зв'язку з цим необхідна кваліфікація працівників не може бути гарантована базовою
освітою.
Якісне навчання персоналу дозволяє роботодавцю отримати велику віддачу у формі
зростання продуктивності, досвіду, підвищення рівня відданості компанії та загального
внеску в бізнес з боку співробітників. Отже, для збільшення прибутку підприємства потрібно
завжди вкладати кошти в персонал. Автором було запропоновано найбільш пріоритетні
засоби інвестування: підвищення кваліфікації та нематеріальне стимулювання.
Також ефективне управління персоналом і своєчасне спрямування інвестицій в
достатньому обсязі на навчання співробітників сприятиме підвищенню економічних
показників діяльності підприємства.
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СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЛАНЦЮГАХ
ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ
MODERN TOOLS OF RISK MANAGEMENT IN SUPPLY CHAIN
Анотація. У статті досліджено використання моделі ризик-менеджменту в управлінні
ланцюгами постачання. Розроблено алгоритм управління ризиками в ланцюзі постачання,
визначено його структурні елементи та взаємозв’язки. Обґрунтовано використання сучасних
інформаційних технологій з метою ідентифікації та аналізу ризиків в ланцюзі поставок.
Ключові слова: ланцюги постачання товарів, ризик, управління ризиками, масив
даних (big data), аналіз рішень.
Abstract. The article explores the use of risk management model in supply chain
management. Supply chain risk management algorithm has been developed, its structural elements
and relationships are identified. The use of modern information technologies to identify and analyze
risks in the supply chain is substantiated.
Keywords: supply chain, risk, risk management, big data, decision analysis
Постановка проблеми. Розвиток інтеграційних процесів в економіці і вихід їх за
рамки основної економічної ланки по лініях взаємодії з бізнес-партнерами у сфері
постачання та сфері збуту готової продукції привели до того, що на початку 1980-х років
з’явилося поняття «інтегрованої логістики», або «логістики ланцюгів постачання».
Відповідно в управлінні інтегрованої логістикою виробилося поняття «supply chain
management» (SCM), що згідно визначення European Logistics Association означає
інтегральний підхід до бізнесу, що розкриває фундаментальні принципи управління в
логістичному ланцюзі, такі як формування функціональних стратегій, організаційної
структури, методів прийняття рішень, управління ресурсами, реалізація підтримки функцій,
систем і процедур [1].
Але в процесі еволюції понятійний апарат концепції SCM істотно змінився. Так,
узагальненням передових досягнень концепції SCM в справі методичного та інформаційного
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забезпечення управління ланцюгами поставок вважається SCOR-model (supply-chain
operations reference-model) – рекомендована модель, що базується на методології
реінжинірингу, еталонного оцінювання та аналізу). З метою розвитку та вдосконалення
SCOR-model Рада по ланцюгах поставок розробила DCOR-model (design chain operations
reference model) – рекомендована модель операцій в ланцюгах проектування, яка охоплює
процеси створення продукту. Також Радою було розроблено CCOR-model (customer chain
operations reference model) – рекомендована модель по ланцюгах споживачів, та IBRF-model
(integrated business reference framework model) – рекомендована інтегрована бізнес-структура,
що є інструментом для бізнес-планування, який зможе зв'язати воєдино управління
ланцюгами цінностей протягом життєвого циклу товару [2].
В контексті того, що одним із етапів управління є управління ризиків, була
розроблена концепція управління ризиками в ланцюзі поставок (SCRM) як засіб зменшення
ризиків. Однак динамічність економічного середовища, нестабільність ринків, фінансова та
інформаційна закритість від контрагентів, проблеми інформаційної інтеграції тощо
обумовлюють необхідність вдосконалити модель SCRM з урахуванням сучасних ринкових
вимог, розробити та обґрунтувати алгоритм застосування цієї моделі в процесі управління
ланцюгами постачання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем управління
ланцюгами постачання товарів, зокрема аналізу ризиків в ланцюгах постачання присвячено
роботи українських та іноземних науковців: Ч. Пірсол, А. Чандак, А. Гангеле, М.
Лущевського, Г. Гуріна, А. Ємець, Є. Єнченко, Н. Ільченко, А. Лабута, О. Посилкіна, В.
Ревенко, А. Семенко, В. Сєргєєв, М. Сидоренко, В. Ситніченко, О. Судакова, А. Ткачова, А.
Хромих, та інші. Так, А. Чандак та А. Гангеле у своїй статті [3] характеризують особливості
управління ланцюгами поставок, дослідили стратегії SCM та їх вплив на продуктивність
SCM у виробництві промислових автомобілів в Індії.
Головною метою роботи Лущевського М. [4] полягає у пошуку дій чи технологій, які
могли б полегшити взаємодію різних членів ланцюга поставок або допомогти досягти
консенсусу у формуванні стійкого ланцюга поставок. При цьому науковець стверджує, що
одне з найкращих рішень для вдосконалення процесу управління ланцюгами поставок та
досягнення консенсусу у сталому формуванні ланцюгів поставок є впровадження технологій
на основі блокчейн та розумних контрактів.
У дослідженні [5] Абдулла Саламей, Омар К Хуссей, Мортеза Сабері, Елізабет Чанг
та Фарух Хаддер Хуссейн стверджують, що управління операційними ризиками в діяльності
ланцюгів поставок є важливим для успішного досягнення бажаних результатів. Науковці
запропонували підхід, який дозволяє проаналізувати ланцюг поставок як з точки зору подій,
локальних до ланцюга поставок, так і з точки зору зовнішніх подій, оскільки вони будуть
безпосередньо впливати на внутрішні. Отже управління ризиком в ланцюгах поставок
розглядається не лише як оперативний дослідницький процес, а як проблему з науковими
даними, щоб отримати більш глибокі уявлення в реальному часі для управління
інформаційними ризиками.
Але враховуючи значний внесок зарубіжних та вітчизняних вчених, слід зазначити,
що в сучасних умовах динамічного розвитку економіки та інформаційних технологій
актуальним стає питання вдосконалення алгоритму управління ризиками в ланцюгах
поставок із використанням сучасних технологій.
Метою статті є дослідити застосування моделі SCRM та розробити алгоритм
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управління ризиками в ланцюзі постачання товарів із застосуванням сучасних технологій.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні безпека ланцюга постачання товарів стає
головним пріоритетом для всіх міжнародних компаній, тому що незахищений ланцюг
постачань може становити ризик, який компанія не буде в змозі визначити заздалегідь.
Наприклад, проблема промислового шпигунства найактуальніша у Німеччині, Китаї, Росії та
Ірані (за даними TAPA – Transported Asset Protection Association) [6; 7]. За попередніми
підрахунками експертів з безпеки щорічні втрати для Німеччини становлять десятки
мільярдів євро. Китайські шпигуни навмисно шукають інноваційні продукти, щоб
розширити свої власні технічні та економічні ноу-хау. Іншим прикладом незаконних дій у
логістичній сфері може бути крадіжка товарів і такі інциденти є досить частими в Європі в
останні роки. Цифри представлені TAPA вказують різке і тривожне зростання числа
викрадених машин та вантажів, викрадених товарів з причепів або зі складів. Так, лише за
перший квартал 2019 року сталося 697 вантажних та складських крадіжок у 65 країнах світу.
Найбільших фінансових та товарних втрат при цьому зазнали такі країни: Великобританія
(95 крадіжок), Нідерланди (90), Німеччина (55), Іспанія (45) та Італія (42), та ін. Загальна
величина крадіжок збільшилась на 9% порівняно з аналогічним періодом попереднього року
[8, с. 12]. Тому захист ланцюга постачань, зокрема від крадіжки матеріальних та
інтелектуальних активів компанії, вимагає комплексної системи управління ризиками.
7 правил логістики

Фактори ризику в ланцюзі поставок

Продукт

поставки товарів-замінників або іншої продукції, які не володіють
необхідними експлуатаційними характеристиками, властивостями

Кількість

невідповідність кількісних даних, що зазначені у супровідних
документах, неправильне визначення одиниць виміру

Якість

поставки товарів-замінників, іншої продукції неналежної якості, або які
містять шкідливі компоненти у своєму складі

Час

порушення термінів постачання

Місце

використання відмінних від Інкотермс умов поставки, відсутність
необхідної інфраструктури

Витрати

виникнення додаткових витрат, пов’язаних із виконанням логістичних
операцій (пакування, маркування, розвантаження тощо), валютні
курсові різниці, витрати на врегулювання претензій тощо

Клієнт

неплатоспроможність контрагента, шахрайство

Рис 1.7 правил логістики як джерело (фактори) ризику в ланцюзі постачання товарів
Європейські фірми і компанії на практиці свою логістичну діяльність здійснюють,
використовуючи наступні сім правил (7R richtig) або як їх ще називають сім «потреб»: 1)
Продукт – потрібний продукт; 2) Кількість – у необхідній кількості; 3) Якість – необхідної
якості; 4) Час – необхідно доставити у потрібний час; 5) Місце – у потрібне місце; 6) Витрати
– з мінімальними витратами; 7) Клієнт – потрібному клієнту. З однієї сторони, для кожного
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ланцюга постачання ці 7 принципів є певним набором встановлених і прописаних правил,
відхилення від яких небажано, а в деяких випадках навіть і не припустимо. Тільки за умови
виконання всіх семи правил логістична система в процесі своєї діяльності досягне
ефективності, результативності і раціональності [9]. Тому, з іншої сторони, ці 7 правил є
джерелами (факторами) ризику, які обумовлюють його виникнення (рис. 1). Але крім
зазначених «класичних» логістичних складових, на нашу думку, при формуванні ланцюга
постачання необхідно враховувати складові безпеки та ризик менеджменту.
Систематизація факторів ризиків дозволяє розробити дієву систему їх виявлення і
прогнозування. В свою чергу детальний опис (класифікація) ризиків виконує певну функцію
алгоритму, на основі якого розробляються й створюються системи управління ризиками,
визначаться інструменти та заходи щодо мінімізації негативного впливу на об’єкт
управління в умовах невизначеності та багатоваріантності розвитку. Захист ланцюга
постачань означає розробку та застосування заходів забезпечення процесу та мінімізації
ризиків в області всього ланцюга. З цією метою великого значення набуває класифікація
ризиків за сферою (відносно ланцюга) та етапами реалізації ланцюга постачань (табл. 1).
Таблиця 1
Класифікація ризиків в ланцюзі постачання товарів [5, с. 5]

Ресурсні
ризики

Види внутрішніх ризиків
Характеристика
виникають у вхідній інформації щодо
попиту та пропозиції, потужностей та
ресурсів
відбуваються під час збору інформації та
матеріалів у процесі планування в SCM

Ризики
виробництва
Ризики
доставки

виникають під час отримання ресурсів,
перероблених у продукти та / або послуги
виникають
під
час
запиту
та
транспортування замовлення / товару

Бізнесризики

Ризики
повернення

виникають при отриманні матеріальних
потоків, послуг та / або продукції і
обумовлюють необхідність їх повернення

Ризики
фізичного
стану

Вид
Ризики
планування

Вид
Екологічні
ризики

Види зовнішніх ризиків
Характеристика
виникають поза межами ланцюга
постачання, часто пов'язані з
соціальними,
економічними,
урядовими
та
кліматичними
факторами
та
призводять
до
додаткових ризиків попиту та
пропозиції
виникають внаслідок зовнішніх
факторів,
які
впливають
на
стабільність управління, фінанси
постачальників та / або на обсяг їх
продажів / закупівель
трапляються
через
події,
що
впливають
на
фізичний
стан
обладнання та на відповідність
нормам

Наведена класифікація свідчить, що процес планування та мінімізації ризиків
стосується як внутрішнього, так і зовнішнього середовища підприємства та починається з
виробництва товару і закінчується його доставкою.
Отже, з метою запобігання або мінімізації ризиків у сфері постачання нами
пропонується здійснювати аналіз ризиків за допомогою алгоритму, наведеного на рис. 2.
Наведений алгоритм дозволяє проаналізувати та оцінити будь-які відхилення від
запланованих параметрів (показників) в ланцюгу постачання (кількість, якість, місце, час
тощо – 7 правил логістики як джерело ризику) на основі встановлення системи відповідних
індикаторів та на підставі цієї інформації визначити ефективні методи протидії ризикам.
Слід зазначити, що головною умовою ефективної роботи наведеного на рис. 2
алгоритму є великий масив інформації, яка повинна відповідати вимогам достовірності,
актуальності, вимірювальності. До того ж однією із умов виникнення ризику є відсутність
інформації про ситуацію (подію, майбутнє), а тому одним з найбільш дієвих інструментів
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управління (ідентифікації та аналізу) ризиками в ланцюзі поставок, на нашу думку, є big data.
Визначення умов та критеріїв (параметрів, планових
показників) реалізації ланцюга постачання

Ідентифікація ризиків в ланцюзі постачання товарів

Сфера ризику

Вид ризику

Фактор ризику

Внутрішній ризик

Ризик планування

Фактор 1

Ресурсний ризик

Фактор 2

… ризик

Фактор n

Бізнес-ризик

Фактор 1

… ризик

Фактор m

Зовнішній ризик

Аналіз ризиків в ланцюзі постачання товарів

Вид ризику

Головні характеристики ризику

Ресурсний ризик

Ймовірність

Сума втрат

Вартість запобігання

Ризик перевезення

Ймовірність

Сума втрат

Вартість запобігання

Бізнес-ризик

Ймовірність

Сума втрат

Вартість запобігання

Вибір методу протидії ризику в ланцюзі постачання товарів

Аналіз наслідків управління ризиками в ланцюзі постачання товарів

Рис 2. Алгоритм управління ризиками в ланцюзі постачання товарів
Якщо взяти за основу класичну модель концепції SCM, то big data з метою управління
ризиками (рис. 3) повинна включати наступну інформацію щодо:
1. учасників (елементи) ланцюга поставок;
2. ресурсів, що використовуються учасниками ланцюга поставок та/або
переміщуються між його елементами;
3. логістичних процесів, які відбуваються на кожному етапі ланцюга поставок.
При цьому вся ця інформація повинна бути доповнена показниками (індикаторами), за
якими можна ризики в ланцюзі поставок ідентифікувати, оцінити (якісно або кількісно) та
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Процеси

Індикатори
Процеси

Ресурси

Індикатори
Процеси

Учасник ЛП 1

Індикатори

Ресурси

Учасник ЛП 1

Ресурси

Учасник ЛП 1

Учасник ЛП 1

класифікувати за рівнем втрат.

МАСИВ ДАНИХ (BIG DATA)
Ідентифікація
ризиків

Оцінка ризиків за
кількісними та
якісними
показниками

Диференціація
ризиків за рівнем
втрат, ймовірністю та
вартістю запобігання

Визначення
заходів мінімізації
та/або протидії
ризикам

Рис. 3. Удосконалена структура ланцюга поставок з урахуванням розробленого
алгоритму управління ризиками
З метою акумулювання, обміну, передачі, збереження цілостності інформації та
оцінки на підставі неї ризиків на кожному етапі ланцюга постачання перспективною може
являтись технологія блокчейн, яка уявляє собою постійно зростаючу послідовність
інформаційних блоків (кожен наступний блок містить інформацію про попередній блок), які:
 одночасно зберігаються у всіх користувачів мережі;
 постійно оновлюються і посилаються на старі блоки;
 розділяються між учасниками за допомогою пірінгових мереж.
У кожен блок додається тимчасова відмітка (хеш-сума), яку найпростіше уявити як
унікальний відбиток пальця. Ці блоки строго в певному порядку складаються в ланцюги. У
разі спроби видалення або додавання якогось блоку система відразу ж звернеться до
десяткам тисяч інших версій цієї книги і виявить невідповідність у структурі блоків через
невідповідність хеш-суми. З метою захисту від змін тимчасових позначок і хеш-суми
блокчейн використовує кілька способів захисту: Proof of Work (PoW, доказ роботи) і Proof of
Stake (PoS, доказ володіння) [10]. Таким чином, використання технології блокчейн дозволить
забезпечити цілісність, достовірність та захищеність інформації, яка буде складати основу
масиву даних (big data) для управління ризиками в ланцюзі постачання, а відповідно
забезпечить ефективну роботу всієї системи SCRM.
Висновки. Рівень розвитку SCM як сьогодні, так і в майбутньому буде основним
фактором в конкурентній боротьбі між підприємствами, економічними регіонами та
країнами. При цьому, надійне управління ризиками в ланцюзі постачань стане ключовим
елементом здобуття конкурентної переваги. Іншою конкурентною перевагою, на нашу
думку, може стати побудова одночасно ефективних, гнучких та відповідальних ланцюгів
постачань, що відповідають сучасним вимогам діджиталізації. Використання компаніями
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сучасних технологій під час управління ризиками в ланцюзі постачань сприятиме оптимізації
інформаційного потоку, зниженню рівня витрат та запобіганню ризиків та шахрайства у
сфері зовнішньоекономічної діяльності. Технології на базі блокчейн дозволять зробити
логістику ланцюгів постачання прозорою, зрозумілою і передбачуваною, забезпечуючи
масив даних (big data) для системи управління ризиками цілісною, достовірною та
захищеною інформацією.
Список використаних джерел
1. Oliver R.K., Webber M.D. Supply chain management: Logistics Catches up with
Strategy [Online] // London, 1982. URL: https://scinapse.io/papers/21279881
2. Mentzer J., DeWitt W., Keebler J., Min S., Nix N., Smith C., Zacharia Z. Defining supply
chain management. Journal of Business Logistics. 2001. Vol. 22, No. 2. p. 1–25. URL:
https://doi.org/10.1002/j.2158-1592.2001.tb00001.x
3. Chandak A., Gangele A. Influence of Supply Chain Management Strategy on Supply
Chain Management Performance a Statistical Model Analysis in Context of Indian Automobile
Industry. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 2019. Vol.8, Issue2S2. URL: https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i1/A3384058119.pdf
4. Lushcheuski M. Problems in achieving consensus in sustainable supply chain formation:
bachelor’s thesis Degree programme in business logistics. South-Eastern Finland University of
Applied
Science.
April
2019.
45
p.
URL:
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/166548/Lushcheuski_Mikita.pdf?sequence=2&isAll
owed=y
5. Abdullah Salamai, Omar K Hussain, Morteza Saberi, Elizabeth Chang, Farookh Khadeer
Hussain. (2019). Highlighting the importance of considering the impacts of both external and
internal risk factors on operational parameters to improve Supply Chain Risk Management / DOI
10.1109/ACCESS.2019.2902191, IEEE Access
6. Christopher M. Logistics and Supply Chain Management: Strategies for Reducing Costs
and
Improve
Services.
London:
Financial
Times/Pitman.
1998.
URL:
https://doi.org/10.1080/13675569908901575
7. Сообщество специалистов по логистике и управлению цепями поставок. URL:
www.logistician.ru
8. Vigilant: the monthly cargo crime update for TAPA’s global family / newsletter [Online].
URL: https://tapa.memberclicks.net/assets/VIGILANT-NEWSLETTER/TAPA%20Vigilant%20eMagazine%20October%202019.pdf
9. Логістика: теорія, ситуації, практичні завдання. Частина І. Логістика як інструмент
ринкової економіки: навч. посібник // За заг. ред. О.М. Сумця; О.М. Сумець, О.Б.
Білоцерківський, І.П. Голофаєва. Харків: Міськдрук, 2010. 212 с.
10. Блокчейн – как технология будущего будет использована в логистике. Офіційний
сайт Логістичної компанії «ABL». URL: http://www.ablcompany.ru/news/blokcheyn-kaktehnologiya-budushchego-budet-ispolzovana-v-logistike.

83

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 4 (12) 2019

РОЗДІЛ ІІІ. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
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специальность «Финансы, налогообложение и кредит»
УО «Полесский государственный университет», РБ, Пинск
ОЦЕНКА ПОЗИЦИЙ ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК» ПО УРОВНЮ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
VALUATION OF BELAGROPROMBANK OJSC BY THE LEVEL OF
PROFABILITY WITHIN THE BANKING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Аннотация. Статья посвящена актуальности изучения показателей рентабельности
деятельности банка, которые, в свою очередь, выступают важным элементом в системе
оценки, исследующей эффективность функционирования деятельности банка. В данной
работе проводится анализ позиций ОАО «Белагропромбанк» по уровню рентабельности
среди банков Республики Беларусь, входящих в одну группу значимости. В статье
рассматривается различных подходы авторов к определению понятия «рентабельность».
Ключевые слова: рентабельность, активы, собственный капитал, доходы, расходы,
уставный фонд.
Abstract. The article is devoted to the relevance of the study of indicators of profitability of
the bank, which, in turn, are an important element in the assessment system that examines the
effectiveness of the functioning of the bank. In this paper, we analyze the positions of
Belagroprombank OJSC in terms of profitability among the banks of the Republic of Belarus,
which are included in one significance group. The article discusses the various approaches of the
authors to the definition of the concept of "profitability".
Keywords: profitability, assets, equity, income, expenses, authorized capital.
Постановка проблемы. Весьма актуальным направлением анализа организации, в том
числе и банка, является оценка значения показателей, отражающих финансовые результаты
деятельности предприятия. Данная актуальность обусловлена следующим:
1) Результативностью любой коммерческой организации является получение
прибыли, в том числе и для банка. Прибыль отражает результаты деятельности банка, с
помощью которых можно судить о его финансовом положении.
В связи с этим, прибыль является источником и основой стабильности финансового
положения банка и его ликвидности, увеличения и обновления основных фондов, прироста
собственного капитала банка, увеличения и повышения качества банковских услуг. Чем
выше абсолютная величина прибыли, тем больше возможности увеличения собственного
капитала банка и ресурсов для роста его активных операций [1, с.9]
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Однако анализа показателей прибыли недостаточно для того, чтобы в полной мере
оценить эффективность деятельности банка. В первую очередь, это связано с тем, что в
условиях инфляции показатели прибыли не позволяют получить реальную оценку
эффективности деятельности организации, так как существенное в абсолютном выражении
увеличение прибыли может оказаться не существенным по отношению к приросту капитала
и затрат. Именно поэтому многие авторы предлагают использовать для оценки
эффективности функционирования деятельности банка не прибыль, а показатели
рентабельности [9, с. 2].
2)Актуальность исследования подходов к оценке рентабельности деятельности банка
обусловлена тем, что окончательные результаты его хозяйствования в более полном размере
определяют показатели рентабельности, так как их величина показывает степень
производительности от вложенного капитала либо от потребления ресурсов.
В связи с этим, без анализа рентабельности деятельности банка невозможно
объективно оценить эффективность её деятельности в целом и выявить факторы, влияющие
на эту величину. Рентабельность отражает, насколько прибыльна деятельность компании,
поэтому любое предприятие, в том числе и банк, стремится увеличить этот показатель.
Следовательно, показатели рентабельности играют важную роль в системе
показателей, характеризующих материальное положение банка. Рентабельность важна не
только для самих работников банка, а также его владельцев, но и для его клиентов, банковконкурентов, Центрального банка.
Показатели рентабельности являются относительными характеристиками финансовых
результатов и эффективности деятельности банка. Они полнее, чем прибыль, характеризуют
эффективность деятельности организации, так как их величина показывает соотношение
эффекта (полученной прибыли) с величиной затрат, заложенными на производство и
реализацию услуг [9, с. 2].
3)Актуальность данной работы заключается в необходимости оценки уровня
рентабельности банка, так как он отражает эффективность функционирования банка и его
финансового состояние в целом. А так как ОАО ”Белагропромбанк“ входит в число системно
значимых банков (1 группа значимости), анализ его деятельности, в частности финансовых
результатов, является ещё более важным, так как от эффективности деятельности данного
банка зависит и стабильность всей банковской системы Республики Беларусь.
В свою очередь, банк считается рентабельным, если в результате реализации своих
услуг он полностью покрыл свои расходы и получил прибыль. Но уровень рентабельности и
сумма прибыли, как правило, изменяются не в одинаковой пропорции, а иногда и в разных
направлениях, т.е. прибыль может увеличиваться быстрее, чем рентабельность.
В связи с этим, анализ показателей рентабельности ОАО ”Белагропромбанк“ играет
важную роль при анализе банка в целом, т.к. именно его данные используются для выбора
вариантов формирования ассортимента и структуры предоставляемых услуг, оценки
возможностей дополнительного дохода путём увеличения реализации более рентабельных
банковских продуктов.
Анализ последних исследований и публикаций. В учебной и научной литературе даются
различные определения понятия «рентабельность», как правило, рентабельность
характеризуют через такие термины, как «доходность», «прибыльность», «эффективность».
В табл. 1 представлены понятия рентабельности разных авторов.
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Таблица 1
Подходы различных авторов к определению понятия ”рентабельность“
Понятие
1
«под рентабельностью следует понимать отношение прибыли к
собственному, общему или оборотному капиталу, что является
важнейшим масштабом оценки величины (силы) доходов
предприятия»
«рентабельность является относительным показателем, который
определяет доходность бизнеса»
«характеристика рентабельности можно рассчитать в виде
условных показателей экономических результатов, которые
получены за отчетный период предприятием»
«относительный показатель, определяющий размер прибыли,
приходящейся на один рубль используемых ресурсов»
«показатель экономической эффективности производства в
организациях, который комплексно отражает использование
материальных, трудовых и денежных ресурсов»
«рентабельность характеризует конечный хозяйственный
результат деятельности за определенный период и определяется
величиной полученной прибыли в сравнении с размерами
вложений (расходов) в основные и оборотные средства»
«показатели рентабельности являются комплексными и дают
общую оценку эффективности ее деятельности, а также
принятых менеджментом решений»

Автор
2
М.Н. Крейнина [2, с. 38]
Г.В. Савицкая [7, с. 201]
А.Д. Шеремет [10, с. 245]
Н.П. Любушин [5, с. 145]
Е.С. Стоянова [8, с. 302]

Б.А. Райзберг [6, с. 102]

И.Я. Лукасевич [3, с. 175]

В результате рассмотренных понятий, предложенных разными авторами, можно
сделать вывод о том, что не существует единого мнения в отношении трактовки понятия
рентабельности. Приведенные определения отчетливо отличают показатели дохода и
доходности, т.е. при одинаковом размере дохода, компании имеют все шансы обладать
различной степенью рентабельности. Учитывая то, что рентабельность – это достаточно
обширный показатель, то сводить его определения к каким-либо конкретным направлениям
деятельности или видам ресурсов нецелесообразно [4, с. 177].
Следовательно, можно дать следующее определение рентабельности – это
относительный комплексный показатель эффективности деятельности организации,
характеризующий её конечные финансовые результаты и уровень качества принятых
менеджментом решений. Как видно, данное определение основано на подходе к сущности
рентабельности И.Я. Лукасевича, так как рентабельность – это не только показатель,
характеризующий количественный результаты деятельности организации, но и показатель,
характеризующий качество ее управления финансами.
Формирование
целей
статьи.
Статья посвящена
выявлению
позиций
ОАО «Белагропромбанк» по уровню рентабельности среди других банков Республики
Беларусь.
Изложение основного материала научного исследования. Для того чтобы более полно
оценить уровень рентабельности ОАО «Белагропромбанк» за анализируемый период
необходимо сравнить его показатели с другими банками, также входящих в 1 группу
значимости банковской системы Республики Беларусь.
Для сравнения были выбраны следующие банки: ОАО «АСБ Беларусбанк»,
«Приорбанк» ОАО, ОАО «Белгазпромбанк», а также ОАО «Банк БелВЭБ». На рис. 1
представлена информация о значении общей рентабельности исследуемых банков.
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Р
Рис.1. Общая рентабельность исследуемых банков за 2016-2018 годы, %
Как видно из рис. 1, в 2016 году ОАО «Белагропромбанк» занимал 2 место по
значению показателя общей рентабельности, что главным образом связано с получением
максимальной прибыли среди анализируемых банков, однако наибольшего значения достиг
ОАО «Белгазпромбанк».
В 2017 году наблюдалось кардинальное изменение в позиции банков по значению
показателя общей рентабельности. Наибольшее значение было у ОАО «Белгазпромбанк»,
ОАО «Белагропромбанк», в свою очередь, оказался на последнем месте среди исследуемых
банков и в 2018 году также занимал последнюю позицию. Снижение показателя общей
рентабельности свидетельствует об уменьшении прибыли, получаемой с каждого
затраченного банком рубля.
В табл. 2 представлена информация о значении показателя рентабельности активов
среди выбранных банков.
Таблица 2
Рентабельность активов исследуемых банков за 2016-2018 годы, %
Банки

2016

2017

Отклонение, п.п.

2018

Отклонение, п.п.

ОАО ”АСБ Беларусбанк“
”Приорбанк“ ОАО

0,56
4,02

0,63
5,67

0,07
1,65

1,15
3,4

0,52
-2,27

ОАО ”Белгазпромбанк“

3,44

2,42

-1,02

2,21

-0,21

ОАО ”Банк БелВЭБ“
ОАО ”Белагропромбанк“

1,61
2,23

1,64
0,23

0,03
-2

1,21
0,49

-0,43
0,26

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что в 2016-2018 годах наибольшего
значения рентабельности активов достиг «Приорбанк» ОАО, ОАО «Белагропромбанк»
оказался на третьей позиции. Отрицательная динамика этого показателя рентабельности
характеризует снижение эффективности использования активов банка.
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На рис. 2 представлена информация о значении показателя рентабельности уставного
фонда исследуемых банков.

Рис.2. Рентабельность уставного фонда исследуемых банков за 2016-2018 годы, %
Как показывает рисунок 2, наибольшего значения показателя рентабельности
уставного фонда достиг «Приорбанк» ОАО. ОАО «Белагропромбанк» же в 2016 году
занимал предпоследнюю позицию среди данных банков, однако в 2017-2018 годах сместился
на последнее место.
На рис. 3 представлена информация о значении показателя рентабельности доходов
исследуемых банков.

Рис.3. Рентабельность доходов исследуемых банков за 2016-2018 годы, %
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Исходя из рисунка 3, можно сделать вывод, что каждый год наибольшего значения
достигал ОАО «Белгазпромбанк». В 2016 году ОАО «Белагропромбанк» занимал 2 место по
значению рентабельности доходов, однако уже в 2017-2018 годах оказался на последней
позиции.
Выводы.
Подводя
итог
анализу
рентабельности
деятельности
ОАО «Белагропромбанк», можно сделать следующий вывод, что на уровень рентабельности
банка главным образом воздействует значение получаемой прибыли, на которое, в свою
очередь, оказывает влияние уровень доходов и расходов банка.
В 2016 году ОАО «Белагропромбанк» более высокие позиции среди других банков по
уровню рентабельности деятельности, чем в последующие годы.
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COMPETITION IN THE FIELD OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES:
LEGISLATION, THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF KOMI)
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к определению конкуренции в
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социальной сфере. На основе общероссийского классификатора видов экономической
деятельности и в соответствии со стандартом развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации обозначен перечень социально-значимых рынков региона. Представлен План
мероприятий («дорожная карта») по содействию развития конкуренции в Республике Коми.
Анализируется мониторинг удовлетворенности населения качеством рынка сферы услуг
жилищно-коммунального хозяйства. Определено, что установленные целевые индикаторы,
не менее 78%, не достигнуты.
Ключевые слова: конкуренция; социальная сфера; жилищно-коммунальное
хозяйство; концессионное соглашение; частный сектор; жилой фонд; мониторинг.
Abstract. The article considers approaches to the determination of competition in the social
sphere. On the basis of the all-Russian classifier of types of economic activity and in accordance
with the standard for the development of competition in the constituent entities of the Russian
Federation, a list of socially significant markets of the region is indicated. An Action Plan (“road
map”) is presented to promote the development of competition in the Komi Republic. It analyzes
the monitoring of population satisfaction with the quality of the market for housing services. It was
determined that the established target indicators, at least 78%, were not achieved.
Key words: competition; social sphere; Housing and utilities; concession agreement; private
sector; housing stock; monitoring.
Постановка проблемы. Развитие конкуренции в сфере жилищно-коммунального
хозяйства является одним из важнейших факторов эффективности и повышения качества
жилищно-коммунального обслуживания населения Республики Коми. Рынок товаров и
услуг можно считать конкурентным благодаря механизму спроса и предложения. Однако,
как показывает практика, уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых
услуг остается низким.
Анализ последних исследований и публикаций. Определение конкуренции содержится в
п.7 ст.4 федерального закона от 27.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Конкуренция – это соперничество хозяйствующих субъектов, при котором
самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается
возможность в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров
на соответствующем товарном рынке. Однако данное определение не раскрывает
конкурентных отношений, касающихся социальной сферы. В российских нормативноправовых актах отсутствует легальное определение понятия «социальная сфера», что
приводит к многозначной трактовке ее экономического содержания и состава,
«терминологической омонимии» [1, с. 17].
В научной литературе выделяются два подхода к определению понятия «социальная
сфера». Первый – «отраслевой» – был предложен Адамом Смитом, где социальная сфера
рассматривается как система отраслей непроизводственной сферы [2, с. 747]. В данной
трактовке под производственной сферой понимается комплекс отраслей, не производящих
ценностей, а связанных с удовлетворением нематериальных потребностей человека [2, с.
801]. В соответствии с международной хозяйственной классификацией общероссийский
классификатор видов экономической деятельности все отрасли народного хозяйства
подразделяет на материальное производство и непроизводственную сферу услуг. Отсюда в
экономической науке непроизводственную социальную сферу отождествляют со сферой
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услуг [3, с. 318]. Приверженцы второго подхода [4, с. 18; 5, с. 96] считают, что социальная
сфера является областью решения социальных проблем населения, обеспечивающей ему
высокий уровень и качество жизни, куда включают такие важные элементы, как
образование, здравоохранение и сферу услуг [6, с. 59]. В настоящее время социальная сфера
имеет легальное толкование в соответствии со «Стандартом развития конкуренции в
субъектах РФ», утвержденным распоряжением Правительства РФ № 1738-р, где социальная
значимость отраслей социальной сферы определяется с учетом сформированного перечня
приоритетных и социально значимых региональных рынков, направленных на повышение
уровня жизни населения [7, с. 83–86]. Введение «Стандарта» предполагает выявление
потенциала развития региональной экономики Российской Федерации, включая
человеческий потенциал.
Особенностью социальной сферы выступает ее территориальный и региональный
характер действия. В связи с этим традиционный понятийный аппарат, методы и подходы к
оценке конкурентоспособности региона нуждаются в расширении и дополнении. Возникает
необходимость рассмотрения методологии исследования с точки зрения как объективных
показателей, основанных на теории и концепции регионального развития, результатах
фундаментальных и прикладных исследований отечественных и зарубежных специалистов
по проблемам оценки и повышения конкурентоспособности регионов, системного и
статистического анализа, так и субъективных, к которым относятся результаты
аналитических исследований и опросов субъектов предпринимательской деятельности,
мониторинга административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды
субъектами предпринимательской деятельности, а также мониторинга удовлетворенности
потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках.
Указ Президента РФ «Об основных направлениях государственной политики по
развитию конкуренции» определил цели совершенствования государственной политики по
развитию конкуренции: повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения
ассортимента товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения цен; повышение
экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов [8].
Основополагающим принципом государственной политики по развитию конкуренции
является сокращение доли хозяйствующих субъектов контролируемых государством в
общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынках
товаров и услуг. Утвержден Национальный плана развития конкуренции в Российской
Федерации на 2018-2020 гг., мероприятия которого направлены на достижение ключевых
показателей, одним из которых является увеличение к 2020 г. доли закупок, участниками
которых
являются
социально
ориентированные
некоммерческие
организации,
осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие
гражданского общества в Российской Федерации в сфере государственного и
муниципального заказа не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом [9]. Для
реализации таких проектов необходим механизм фиксации длительных обязательств.
Организации, оказывающие общественно полезные услуги надлежащего качества на
протяжении одного года и более, приобретают статус исполнителя общественно полезных
услуг с финансовой поддержкой не менее двух лет. Министерство юстиции Российской
Федерации ведет реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно
полезных услуг [10]. Механизм государственных закупок в этом случае неэффективен, так
как с его помощью можно заключить договор максимум на три года. А бизнесу необходимо
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иметь более долгосрочные гарантии. В этом случае предложено проведение конкурса на
заключение соглашения о государственно-частном партнерстве. Таким образом появилась
возможность применения концессионного соглашения, при которой вовлечение частного
сектора в эффективное управление государственной собственностью или в оказании услуг,
обычно оказываемых государством, происходит на взаимовыгодных условиях.
Формулировка цели. Определить уровень конкуренции на рынке услуг жилищнокоммунального хозяйства, обеспечивающий удовлетворенность потребителей качеством
товаров и услуг в данной сфере.
Изложение основного материала исследования. В положении об органах
исполнительной власти Республики Коми развитие конкуренции также определено в
качестве одного из основных приоритетов деятельности [11]. Распоряжением Правительства
Республики Коми уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции является
Министерство экономики [12]. Утвержден перечень приоритетных и социально значимых
рынков для содействия развитию конкуренции в регионе с обоснованием их выбора [13]. В
него включены социально значимые рынки по содействию развитию конкуренции в
Республике Коми: рынок услуг дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления,
услуг дополнительного образования детей, рынок медицинских услуг, психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями, услуг в сфере
культуры, жилищно-коммунального хозяйства, розничной торговли, услуг перевозок
пассажиров наземным транспортом, услуг информатизации и связи и рынок услуг в сфере
социального обслуживания. Развитие конкуренции на данных рынках позволит увеличить
долю негосударственных организаций и участников рынка, что предусмотрено в рамках
федерального Стандарта развития конкуренции, разработанного Министерством
экономического развития Российской Федерации и Агентством стратегических инициатив. С
учетом требований к системе оценки конкурентоспособности региона Распоряжением Главы
Республики Коми от 19.11.2018 N 297-р выделены 34 ключевых показателя развития
конкуренции в Республике Коми на период до 2022 г. [14].
В данной работе в качестве индикатора конкурентоспособности региона мы
рассмотрим рынок услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Основная проблема
при эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры – значительная степень их
износа. Отсутствие в отдельных населенных пунктах центрального холодного и горячего
водоснабжения, а также газификации негативно влияет на качество проживания в них и
требует больших бюджетных вложений. В уставном капитале всех организаций
коммунального комплекса Республики Коми, объекты коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности, по договору аренды или концессии составляют не более 25%.
Распоряжением Правительства Республики Коми от 20 сентября 2017 г. № 434-р «О
внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Коми от 25 декабря 2014
года №440-р «Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищнокоммунального хозяйства Республики Коми», результатом успешной реализации которых
является обеспечение достижения цели и показателей приоритетного проекта «Обеспечение
качества жилищно-коммунальных услуг»": повышение качества жилищно-коммунальных
услуг со снижением к 2020 г. аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры в
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 30% и повышением уровня
удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг до 85% (в 2018 г. – 78%, в
2019 г. – 80%). Срок реализации проекта: с октября 2016 г. по февраль 2021 г.
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(включительно).
В Республике Коми обслуживают и управляют жилым фондом 177 управляющих
компаний и 161 товарищество собственников жилья, всего – 378 организаций. Жилой фонд
составляет 6674 дома площадью 1623713265.99 м2. Управляющие компании обслуживают от
437 домов (УК «Ухтажилфонд») до одного дома (УК «Коммунрезерв», Воргашор) или 97,6%
жилого фонда. Собственники жилья обслуживают по одному дому, их доля в жилом фонде –
2,4%.
Для создания условий дальнейшего развития конкуренции и повышения
клиентоориентированнности отрасли жилищно-коммунального хозяйства необходимо дать
оценку эффективности их работы. В рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации предусмотрено проведение:
 мониторинга административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды
субъектами предпринимательской деятельности;
 мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на
товарных рынках региона и состоянием ценовой конкуренции;
 мониторинга удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и
потребителей товаров и услуг качеством (уровнем доступности, понятности, удобства
получения и достаточности) официальной информации о состоянии конкурентной среды на
рынках товаров и услуг региона и деятельности по содействию развитию конкуренции в
регионе.
В целях определения уровня развития конкуренции в регионе рассмотрим результаты
данных мониторингов в динамике за последние четыре года (2015–2018 гг.).
Мониторинг административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды
субъектами предпринимательской деятельности в Республике Коми. Выборка респондентов
была осуществлена в соответствии с рекомендациями Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации. Проведение опроса хозяйствующих субъектов в
отраслевом разрезе осуществляли органы местного самоуправления. Расчет квот для опроса
предпринимателей производился отдельно по каждому муниципальному образованию на
основании данных о зарегистрированных хозяйствующих субъектах по состоянию на
01.01.2018 (по данным Службы Государственной статистики Республики Коми). Общее
требуемое количество респондентов (2500 хозяйствующих субъектов) было распределено по
21 муниципальному образованию пропорционально, в том числе в соответствии с видом
экономической деятельности. В опросе приняли участие 2644 хозяйствующих субъекта
предпринимательской деятельности Республики Коми. Основным географическим рынком
сбыта продукции (работ, услуг) предприятий в 94,6% случаев являлся рынок Республики
Коми. Распределение респондентов по видам экономической деятельности бизнеса, который
представляли жилищно-коммунальные услуги 232 человека или 8,8%. От общего
количества управляющих компаний (177 чел.) и собственников жилья (161 чел.) республики,
участников опроса рынка данных услуг составило 68,6%.
В 2018 г. в ранжированном ряду основными негативными барьерами,
препятствующими развитию конкуренции, поставщиками жилищно-коммунальных услуг
были отмечены: высокие налоги (32,8%); нестабильность российского законодательства,
регулирующего предпринимательскую деятельность (23,3%); сложность получения доступа
к земельным участкам, к производственным или иным помещениям (12,9%); длительность
процедуры получения лицензий (7,8%); стандарты и предъявляемые к качеству требования
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(7,8%); коррупция (3,4%); необходимость установления партнерских отношений с органами
власти (2,2%); ограничение органами власти инициатив по организации совместной
деятельности малых предприятий (1,7%); сложность доступа к закупкам компаний с
государственным участием и субъектов естественных монополий (1,3%); давление со
стороны органов власти, препятствующих ведению бизнеса на рынке или входу на рынок
новых участников (1,3%); сложность доступа к поставкам товаров и услуг и выполнению
работ в рамках государственных закупок (0,9%). Нет барьеров считает 33,2% представителей
данного бизнеса.
За последние четыре года бизнесу стало проще преодолевать административные
барьеры, чем раньше, – считают 7,8% предпринимателей, уровень и количество
административных барьеров не изменились – отметили 24,1%, административные барьеры
есть, но они преодолимы без существенных затрат – выделили 15,1%.
Оценка респондентами примерного количества конкурентов бизнеса, который
представляет респондент, предлагающих аналогичную продукцию (товар, работу, услугу)
или ее заменители на основном для него рынке распределились следующим образом: «4 и
более конкурентов» и «большое количество конкурентов» считает 61,1% поставщиков
жилищно-коммунальных услуг; «от 1 до 3» – 18,1%; «нет конкурентов» – 8,6%.
Распределение ответов на вопрос «Как изменилось число конкурентов бизнеса на
основном для него рынке товаров и услуг за последние четыре года?»: 40,5% респондентов
ответили «не изменилось»; «увеличилось на 1-3 конкурента» – отметили 19,4%;
«увеличилось на 4 и более» – 17,7%.
Большинство представителей бизнеса (75%) считает, что у них большое количество
поставщиков основного закупаемого товара (работы, услуги) и они на 76,2% удовлетворены
состоянием конкурентной среды между ними.
Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством жилищно-коммунальных
услуг, уровнем цен и возможностью выбора организации, предоставляющей коммунальные
услуги. Всего опросом было охвачено 11277 человек республики. Потребителям жилищнокоммунальных услуг предложили оценить, насколько широко, по их мнению, представлены
данные организации в городе (районе), в котором они проживают. Большинство
респондентов (47,4%) охарактеризовали количество данных организаций как достаточное и
32,2% – как малое. Увеличилось количество респондентов отметивших их рост (25,5%).
Качество услуг удовлетворяет 10,5% респондентов (в 2015 г. – 6,8%), «скорее
удовлетворены» – 29,0% (в 2015 г. – 19,0%), «скорее не удовлетворены» – 31,4% (в 2015 г. –
26,2%) и «не удовлетворены» – 21, 2% (в 2015 г. – 35,2%). В период с 2015 по 2018 год
динамика положительных ответов увеличилась на 27,7%, а отрицательных – на 5,2%.
В 2018 году «удовлетворены» уровнем цен на рынке услуг жилищно-коммунального
хозяйства лишь 9,8% (в 2015 г. – 5,9%) опрошенных граждан, «скорее удовлетворены» –
25,5% (в 2015 г. – 18,5%), «скорее не удовлетворены» – 32,2% (в 2015 г. – 26,3%) и
«неудовлетворенны» – 25,1% (в 2015 г. – 37,4%). В целом за четыре года динамика
положительных ответов увеличилась на 23,2%, а отрицательных – на 5,9%.
Возможностью выбора услуг «удовлетворены» – 9,8% (в 2015 г. – 7,3%), «скорее
удовлетворены» – 25,0% (в 2015 г. – 18,6%), «скорее не удовлетворены» – 30,7%
опрошенных (в 2015 г. – 23,7%) и «не удовлетворены» – 25,1% (в 2015 г. – 32,9%). Здесь
динамика положительных ответов увеличилась на 16,7%, а отрицательных – на 7,0%.
Удовлетворенность субъектов предпринимательской деятельности качеством
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официальной информации о состоянии конкурентной среды.
Одной из задач по развитию конкуренции в регионе является повышение уровня
информационной открытости деятельности органов исполнительной власти, в том числе по
вопросу о состояние конкурентной среды на рынках товаров и услуг Республики Коми.
Респондентам было предложено оценить качество официальной информации о состоянии
конкурентной среды на рынках товаров и услуг Республики Коми и деятельности органов
исполнительной власти по содействию развитию конкуренции по четырем критериям:
уровню доступности, уровню понятности, удобству получения и достаточности.
Респондентам было предложено четыре варианта ответов: 1 – «неудовлетворительное», 2 –
«скорее
неудовлетворительное»,
3
–
«скорее
удовлетворительное»,
4
–
«удовлетворительное». По всем критериям опрошенные оценили качество информации как
«скорее удовлетворительное»: по критерию уровня доступности средний балл составил 3,36;
по критерию уровня понятности – 3,32; по критерию удобства получения – 3,33; по
достаточности – 3,31.
Для выстраивания рейтинга уровня развития конкуренции по видам экономической
деятельности варианту ответа «очень высокая конкуренция» присвоен балл «5», «высокая
конкуренция» – «4», «умеренная конкуренция» – «3», «слабая конкуренция» – «2», «нет
конкуренции» – «1».
В 2018 г. рейтинг уровня конкуренции по предоставлению
коммунальных услуг составил 2,95 балла и определился как «умеренная конкуренция». По
сравнению с данными опроса 2015 года он упал на 0,76 пунктов.
Выводы. Выше приведенные результаты мониторинга говорят, что динамика
удовлетворенности населения услугами жилищно-коммунального хозяйства
в целом
положительная, однако установленные целевые индикаторы (78% в 2018 г.) не достигнуты.
Отсюда конкуренция определяется как «умеренная». В качестве факторов, препятствующих
дальнейшему развитию рынка услуг в данной сфере, можно отнести: высокие налоги;
нестабильность российского законодательства; сложность получения доступа к земельным
участкам, к производственным или иным помещениям (договора аренды или концессии
составляет не более 25%); длительность процедуры получения лицензий; сохранение
значительной доли жилищного фонда с высокой степенью износа, требующего повышенных
затрат по его содержанию.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЩОДО МІНІМІЗАЦІЇ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
FOREIGN EXPERIENCE ABOUT COMMERCIAL BANK CREDIT RISK
MINIMIZATION
Анотація. У статті розглянуто основні способи захисту від кредитного ризику у
деяких країнах світу. Приділено увагу державному регулюванню кредитних ризиків
комерційних банків. Наведено характеристику та основні особливості системи оцінки
кредитоспроможності позичальників комерційними банками у різних країнах світу.
Ключові слова: банківська установа, кредитні операції, кредитний ризик,
сек’юритизація кредитів, кредитоспроможність позичальника.
Abstract. The article describes the main ways to protect against credit risk in some
countries around the world. Attention is paid to the state regulation of credit risks of commercial
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banks. The characteristics and main features of the credit assessment system of borrowers by
commercial banks in different countries of the world are presented.
Key words: banking institution, credit operations, credit risk, securitization of loans,
borrower's creditworthiness.
Постановка проблеми. При формуванні і вдосконаленні банківської системи України
обов’язковою умовою повинно бути використання світового досвіду. Звичайно, банки
розвинутих країн працюють в інших економічних умовах, але їх методи роботи можуть бути
адаптовані до застосування і в нашій державі.
Кредитування в інших країнах також пов’язане із істотним кредитним ризиком, але
він вимірюється дещо в інших масштабах. У світовій практиці майбутнє банку, частка
прострочених (понад 90 днів) кредитів якого наближається до 7% від загального обсягу, є
досить проблемним. Для надійних банків цей показник становить близько 3%.
В світовій банківській практиці велика увага приділяється оцінці і мінімізації
кредитного ризику на рівні всього кредитного портфеля. Здійснюється оцінка обсягу,
структури та якості кредитного портфеля, а вже потім приймаються заходи, які дозволяють
оптимізувати його структуру для зменшення ризику.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі кредитних ризиків присвячено
наукові праці А.М. Мороза, С. Козьменка, І.О. Бланка, В.М. Голуба, О.В. Дзюблюка, О.С.
Полетаєва, А.М. Герасимовича, Г.Т. Карчевої, Р.І. Тиркало, Т. Васильєвої, С.В. Мочерного,
І.М. Парасій-Вергуненко, А.А. Пересади, О.В. Пернарівського, О.В. Васюренко та ін. Серед
відомих західних авторів особливо значимі праці Л. Гітмана, Б. Едварда, Г. Марковіца, Дж.
Сінкі, У. Шарпа, П.Самуельсона та ін. Незважаючи на численний науковий доробок, природа
виникнення банківських ризиків у цілому та кредитного ризику зокрема є надзвичайно
багатогранною та потребує подальших розвідок, спрямованих на мінімізацію негативного
впливу кредитних ризиків на ефективність банківського бізнесу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дуже проширений є такий спосіб захисту
від кредитного ризику як продаж кредитів. Банк, виходячи з проведеної ним оцінки
кредитного портфеля, може продати певну частину наданих кредитів іншим інвесторам. За
рахунок цієї операції банк має змогу повернути кошти, що були спрямовані у кредитні
вкладення (повністю або частково). Ефект від здійснення таких опрацій багатобічний. Поперше, за рахунок продажу активів з низькою прибутковістю звільняються ресурси для
фінансування більш прибуткових активів; по-друге, продаж активів уповільнює зростання
банківських активів, що допомагає керівництву банку досягти кращого балансу між
збільшенням банківського капіталу та ризиком, пов’язаним із кредитуванням; по-третє,
таким чином зменшуються відповідні статті балансу банку (ті, що характеризують його
діяльність не з кращого боку).
Щодо техніки здійснення продажу кредитів, то банк-продавець у деяких випадках
може зберегти за собою права з обслуговування боргу. Кредити продаються за ціною,
нижчою за їх номінальну вартість. Наприклад, на одному з найбільших ринків перепродажу
кредитів, що належить країнам «третього світу», кредитні борги Аргентини, Бразилії,
Мексики, Перу, Філіпін, інших країн часто продаються у співвідношенні до номінальної
вартості 5 центів за 1 долар. Більшість цих кредитів купуються пакетами в мільйони доларів
банками та корпораціями, що мають досвід роботи в країні-боржнику. При цьому, якщо
економічний стан у такій країні покращується, покупці кредитів отримують значні прибутки,
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а в негативному випадку збитки за такими кредитами є значно менші, ніж при їх
безпосередньому наданні.
Однією із поширених у деяких країнах форм продажу банками своїх кредитних
вкладень є так звана сек’юритизація кредитів. При здійсненні сек’юритизації банк пропонує
для продажу не самі кредити, а цінні папери (фінансові вимоги), які були випущені під ці
кредити. Трансформація позик у цінні папери дозволяє банку вивести з балансу частину
ризикованих активів. По мірі того як позичальники сплачують ці активи (повертають суму
основного боргу та нараховані відсотки), потік доходів спрямовується до власників цінних
паперів.
Кількість і обсяги проблемних кредитів можуть бути значно зменшені у разі
застосування універсального методу розрахунку обсягу кредиту, що широко застосовується в
західній банківській практиці. Зміст його полягає в тому, що видається лише частина
загальної величини позички. Інша ж частина (у процентах до визначеного обсягу кредиту)
банком не кредитується, а її сума визначається банком на підставі оцінки ризику конкретної
операції.
Домінуючою концепцією є теорія диверсифікації банківських ризиків. Сутність її
полягає у всебічній диверсифікації операцій банку, в тому числі і кредитних. Сучасні
дослідники вважають, що надання кількох великих є значно небезпечнішим, ніж численні
дрібні позички. Хоча економісти також відмічають, що при такому методі мінімізації ризику
проблема його скорочення розв'язується не за рахунок знищення економічних чинників його
появи, а шляхом використання суспільних ресурсів для покриття структурних вад
функціонування окремих господарських суб'єктів.
Яскравим проявом процесу диверсифікації кредитного ризику є розвиток у світовій
практиці консорціального кредитування.
З іншого боку поширеним є державне регулювання максимального розміру ризику на
одного позичальника, що запобігає надмірній орієнтації банку при проведенні ним
кредитних та позабалансових операцій на одного великого позичальника.
Наприклад, у США обсяг кредитів одному клієнту або групі клієнтів, пов'язаних
інвестиційно-засновницькими відносинами, на повинен перевищувати 10% суми власних
коштів банку. Кредити, надані банком державним установам, вважаються наданими одному
клієнту.
У Німеччині обсяг усіх великих кредитів, кожен з яких дорівнює або перевищує 15%
власного капіталу банку, не повинен перевищувати останній більш як у 8 разів. Найбільший
з великих кредитів не повинен перевищувати 50% власних коштів банку.
Велика увага приділялась завжди банками до виробки найефективнішої методики
оцінки кредитоспроможності потенційного позичальника.
У наш час банки розвинутих капіталістичних країн застосовують складну систему
великої кількості показників для такої оцінки клієнтів. Ця система диференціюється залежно
від характеру позичальника, а також може грунтуватись як на сальдових, так і на оборотних
показниках звітності клієнтів.
Так ряд американських банків використовують систему оцінки кредитоспроможності,
побудовану на чотирьох групах основних показників:
 ліквідності фірми;
 оборотності капіталу;
 залучення коштів;
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 показники прибутковості.
Оцінка кредитоспроможності клієнтів французькими комерційними банками включає
3 блока :
1) оцінка підприємства і аналіз його балансу, а також іншої звітності;
2) оцінка кредитоспроможності клієнтів на основі методик, прийнятих окремими
комерційними банками;
3) використання для оцінки кредитоспроможності даних картотеки Банку Франції.
Особливість, як бачимо, у тому, що у Франції існує спеціальний Центр по визначенню
ризиків. Ця служба створена ще у 1946 році і знаходиться під веденням Банку Франції. Центр
щомісяця отримує від банків інформацію про надані кредити та їх використання.
Картотека Банку Франції має чотири розділи. В першому підприємства
розподіляються на 10 груп залежно від розміру активу балансу. Другий розділ є розділом
кредитної котировки: 7 груп з шифром від 0 до 6, за яким підприємство займає свою позицію
довіри, судячи з оцінок керівників контрагентів, з якими воно має ділові контакти. Третій
розділ передбачає класифікацію підприємств за їх платоспроможністю. Банк Франції фіксує
всі випадки неплатежів і залежно від цього ділить клієнтів комерційних банків на три групи,
які шифруються цифрами 7, 8, 9 (7-пунктуальні виплати, відсутність труднощів ; 8-тимчасові
ускладнення, що не підривають платоспроможність; 9- достатньо ненадійний клієнт). В
четвертому розділі відбувається поділ клієнтів на дві групи : векселі і цінні папери яких
будуть переобліковані або ні.
Ще один метод мінімізації кредитного ризику, який використовується банками та
вимагає достовірної інформації про позичальника – це страхування.
В закордонній практиці кредитне страхування вперше набуло розвитку в Європі після
першої світової війни. В наш час страхуванням кредитних ризиків в основному займаються
спеціалізовані страхові компанії. Прийняття кредитного ризику головним чином пов'язане з
формуванням бази даних про фінансовий стан потенційних клієнтів. Постачальниками такої
інформації є банки. Серед страхових компаній, що займаються страхуванням кредитів,
широко практикується обмін інформацією.
Існують також спеціалізовані фірми, що надають за відповідну плату необхідну
інформацію, в тому числі і конфеденційного характеру.
Наприклад, в світовій практиці одним з найбільш відомих джерел даних про
кредитоспроможність є фірма «Дан енд Бредстріт», яка збирає інформацію про близько 3
млн. фірм США і Канади і надає її за підпискою. Коротка інформація і оцінка
кредитоспроможності кожної фірми друкуються у загальнонаціональних та регіональних
довідниках. Більш детальна інформація може бути надана у вигляді фінансових звітів, які
включають кілька розділів. Як правило, перший розділ містить інформацію загального
характеру (назва, сфера економічної діяльності, адреса, форма власності, рейтингові оцінки
тощо). В наступному розділі – відомості, отримані від постачальників фірми, відносно
акуратності виконання нею платежів та про обсяги отримуваних комерційних кредитів.
Третій розділ включає дані про аналіз балансу, обсяги продажів та прибутки/збитки.
Четвертий – інформацію банку про середні залишки на депозитах та про платежі по
позичках. В останніх розділах описується керівництво даної фірми, род її діяльності,
клієнтура та інше.
Взагалі інфраструктура фінансових ринків розвинутих країн представляється великою
кількістю кредитних бюро, спеціальних комерційних агентств. Інформаційні організації
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більш дрібні за розміром часто акцентують свою роботу на окремих галузях економіки або за
географічним принципом.
База даних постійно поповнюється, а поява комп'ютерів в значній мірі спростила
техніку адміністрування бази даних, хоча у фінансовому відношенні витрати зросли.
Висновки. Задачею українських банків є використання того досвіду, що вже набутий
розвинутими країнами. По-перше, він вже є провірений на практиці; по-друге, дозволить
зекономити кошти і час для банківської системи; по-третє він може виступити базисом для
сучасних розробок вітчизняних фахівців.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У
ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ З ІНШИМИ ВИЩИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
LEGAL STATUS OF THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE IN
RELATIONSHIPS WITH OTHER HIGHER
GOVERNMENT AUTHORITIES
Анотація. У статті актуалізується вивчення конституційно-правового статусу
Кабінету Міністрів України та його місця в системі органів влади, виходячи з факту
значущості цього органу державної влади для функціонування структури влади в країні.
Оскільки поділ влади є ознакою демократичного побудови політичної влади і основою
демократії в рамках держави.
Ключові слова: уряд, Кабінет Мінічтрів України, центральний орган державної
влади.
Abstract. The article examines the study of the constitutional and legal status of the Cabinet
of Ministers of Ukraine and its place in the system of bodies of power, based on the fact that this
body of state power is important for the functioning of the structure of government in the country.
Because the separation of powers is a sign of the democratic construction of political power and the
basis of democracy within the state.
Key words: government, Cabinet of Ministers of Ukraine, central state authority.
Постановка проблеми. Проблеми державотворення ставлять перед наукою
конституційного права значну кількість питань, пов’язаних із необхідністю законодавчого
закріплення статусу вищого колегіального органу виконавчої влади – уряду. Радянська наука
державного (конституційного) права не приділяла значної уваги питанням урядової
діяльності. Причинами цьому було зосередження основної уваги на розробці теорії
повновладдя рад народних депутатів та провідної ролі у здійсненні управлінських процесів
партійних органів. В умовах становлення незалежності держави практично були відсутні
серйозні теоретичні дослідження правового статусу уряду, що могли бути покладені в основу
майбутнього законодавства щодо правового регулювання організації його діяльності. З
огляду на те, що вищим органом виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, визначення
його адміністративно-правового статусу, взаємовідносин з іншими органами державної
влади, вищими посадовими особами, зокрема Президентом України та Головою Верховної
Ради України, набувають особливого значення у контексті здійснення адміністративної
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реформи та подальшого удосконалення чинного законодавства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідженні проблеми
конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України склали роботи вітчизняних і
зарубіжних вчених таких як: В.Б. Авер’янова, Я.О. Берназюка, О.Т. Волощук,
В.О. Гергелійника, А.З. Георгіци, В.С. Кобрина, І.Б. Коліушка, І.В. Корейби, В.В. Кравченка,
А.П. Крусян, З.І. Лунь, В.Ф. Погорілка, П.М. Рабіновича, М.Д. Савенка, М.В. Савчина,
А.О. Селіванова, О. Скрипнюка, І.Д. Сліденка, Т.М. Слінько, О.В. Совгирі, П.Б. Стецюка,
М.В. Тесленко, Ю.М. Тодики, В.Л. Федоренка, О.Ф. Фрицького, В.М. Шаповала,
С.В. Шевчука, Т.О. Цимбалістого та ін.
Формулювання цілей статті. Мета дослідження полягає у теоретичному
обґрунтуванні окремих аспектів правового регулювання конституційно-правового статусу
Кабінету Міністрів України та його місця в системі органів влади.
Виклад основного матеріалу дослідження. Конституція проголошує Україну
демократичною, правовою державою. Державна влада поділяється мiж законодавчою,
виконавчою та судовою гілками влади [1]. Рiзноманiтнiсть ідеологій i релігій санкціоновано,
i державна або обов'язкова ідеології не можуть бути прийняті в рамках країни. Право на
багатопартійну політичну систему залишено в силі. Зміст законів має бути публічним, перш
ніж вони набудуть чинності, i вони повинні бути сформульовані відповідно до міжнародного
права i принципів.
Події, які відбуваються в полiтичнiй сфері i економічному житті України та
українського суспільства безпосередньо пов’язані з функціонуванням одного з
найголовніших i відповідальних органів державної влади, а саме - з Кабінетом Мiнiстрiв
України [5, с. 302]. Конституцiйно-правовий статус Уряду України складається з певної
системи норм, передбачених i встановлених на конституційному рiвнi, якi фіксують
положення даного органу державної влади в система органів державної влади України. Вони
розподіляються наступним чином:
1) норми, за допомогою яких регулюється порядок формування, тривалість
повноважень, порядок виходу у відставку Уряду України;
2) норми, якi закріплюють повноваження та функції Уряду України;
3) норми, метою закріплення яких є визначення порядку діяльності Уряду України [8,
с. 129].
Тож роль уряду, безумовно, має бути підвищена у вирішенні всіх питань: виробленні
державної політики, законотворчому процесі, розв’язанні кадрових, фінансових проблем,
керівництві підвідомчими органами та їх відповідальності перед Кабінетом Міністрів
України, забезпеченні і виконанні конституції, законів та інших нормативно-правових актів
[13, с. 180]. За твердженням Ю.М. Тодики, від якості реалізації Урядом України своїх
завдань і функцій значною мірою залежить дотримання і здійснення на практиці
конституційних приписів. Уряд займається не прийняттям законів, а організацією їх
виконання, забезпеченням ефективного виконання ланками державного апарату своїх
функцій в економічній, соціальній, адміністративно-політичній сферах діяльності [6, с. 108].
Центральний орган влади у сучасних політико-правових системах не тільки
відіграють роль органів виконавчої влади, але і являють собою найбільш мобільні і дієздатні
державні установи, які мають право не просто виробляти стратегію, але й впроваджувати в
життя конкретні програми дій, здійснюючи управління державними справами. Він є
основним інструментом здійснення політики в усіх сферах суспільного життя, символізує
102

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 4 (12) 2019
вищий рівень політичної відповідальності, веде справи держави, створюючи та
спостерігаючи за виконанням політичної програми та вирішення проблем. Саме
досліджуваний державний орган, реагує та знаходить вихід з криз та критичних ситуацій, а
його стійкість перевіряється під час виборів [7, 9].
На сучасному етапі розвитку світового співтовариства цей керівний орган, як
виконавець законів та актів глави держави перестав сприйматися більшістю дослідників
виключно в контексті органу виконавчої влади. На сьогодні Кабінет Міністрів перетворився
у вищий політичний орган, який очолює публічну адміністрацію та здійснює
загальнонаціональне управління у всіх сферах життєдіяльності держави [15, с. 183]. Уряд, на
переконання К.В. Арановського, в гуманітарній частині питання, вирішує подвійну
проблему. З одного боку, уряд очолює публічну адміністрацію; організовує бажання й
прагнення значної кількості людей, що складають ту частину суспільства, яка бажає
обов’язково управляти, владарювати з честолюбних або альтруїстських спонукань, із-за
моральних і матеріальних переваг, пов’язаних із владою; чиновництво знаходить в уряді
опору своєму положенню. З іншого боку, цей керівний орган якимось чином упорядковує дії
та амбіції правлячих і тим самим декілька огороджує ту частину суспільства, якою
управляють, від їх надмірностей та намагається поєднати вигоди й інтереси правлячих і тих,
ким управляють, хоча кожна зі сторін отримує свою частину вигід, і частини ці, є звичайно,
нерівними [16, с. 34].
Вищий орган виконавчої влади здійснює загальне керівництво державними
(публічними) справами, відповідає перед народом за свою діяльність, забезпечує проведення
внутрішньої і зовнішньої політики, охорону конституційного ладу і встановленого
правопорядку. В умовах демократії цей державний орган повинен виражати загальні
(загальнонаціональні) інтереси, а не приватні, корпоративні або регіональні, адже в системі
державної влади займає, як правило, домінуюче становище [17, с. 50].
Наведена вище характеристика уряду як вищого органу виконавчої влади та його
завдань в системі органів публічної влади (адміністрації) дозволяє констатувати, що, крім
іншого, Кабінет Міністрів України займає особливе місце в системі суб’єктів правової
охорони Конституції України.
Слід зазначити, що питання взаємної відповідальності інститутів влади є одним з
ключових для функціонування демократичної політичної системи. Оптимальне вирішення
цього питання забезпечує дієвість політичної системи і системи державної влади зокрема,
повноцінну реалізацію базового демократичного принципу поділу влади.
З початком функціонування Конституції і нового Парламенту, що представляють різні
партії і фракції, політична структура України згодом показали ознаки стабілізації. По-перше,
як орган, який реалізує, в силу своєї конституційно-правової природи, функцію виконання
законів та рішень глави держави. Так, виконуючи закони, прийняті Верховною Радою
України, Кабінет Міністрів України, в процесі такого виконання та реалізації законодавчих
норм, повинен здійснювати правову охорону у вигляді наступного конституційного
контролю і мати можливість оскаржити конституційність такого закону. Що стосується
рішень глави держави, то тут ситуація дещо складніша. Конституційні приписи розділу VI
Основного закону [30], зокрема статей 113 та 116 є суперечливими та непослідовними. Так,
згідно ст.113 Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується, крім іншого, указами
Президента України, а відповідно до п. 1. ст. 116 на уряд покладається обов’язок виконання
актів Президента України.
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В другому випадку мова йде про акти Президента України, які згідно ст. 106
Конституції України глава держави видає у формі указів і розпоряджень. Непослідовність у
даній ситуації, на думку В.Б. Авер’янова і в тому, що не має чіткого легального
розмежування словосполучень «керуватися у своїй діяльності» і «забезпечувати виконання»
[1, с. 33]. Виконуючи акти глави держави, Кабінет Міністрів України забезпечує правову
охорону Конституції України, уникаючи при цьому виконання актів не у формі указів чи
розпоряджень (наприклад, доручень, листів, звернень, послань, повідомлень тощо) [1, с. 33].
Таким чином, Уряд України створює умови для здійснення Конституції, законів України та
актів Президента України (забезпечує виконання) та діє (керується) згідно із ними ж.
Очевидно, що керуючись актом, Кабінет Міністрів України його виконує сам 42 і повинен
забезпечити це виконання з боку суб’єктів, що знаходяться в його управлінні.
По-друге, як орган, який організовує та проводить внутрішню та зовнішню політику.
Відповідно до п. 1 ст. 116 Конституції України [30] Кабінет Міністрів України здійснює
внутрішню та зовнішню політику держави. При здійсненні такої політики Кабінет Міністрів
України повинен дотримуватися режиму конституційної законності та забезпечувати
правову охорону Основного закону держави. Зокрема, на забезпечення правової охорони у
процесі здійснення зовнішньої політики держави, Закон України «Про Конституційний Суд
України» від 13 липня 2017 року [5] надає можливість Кабінету Міністрів України
звернутися до Конституційного Суду України щодо відповідності Конституції України
чинного міжнародного договору України або міжнародного договору, що вноситься до
Верховної Ради України для надання згоди на його обов’язковість.
Що ж стосується забезпечення правової охорони Конституції України у сфері
здійснення внутрішньої політики держави, то у цьому випадку Кабінет Міністрів України,
своєю діяльністю, повинен бути «прикладом», «зразком» додержання положень Основного
закону. Також уряд повинен мати реальні важелі впливу щодо захисту норм Конституції
України в процесі реалізації і внутрішньої і зовнішньої політики. При цьому, як правильно
зауважує В. Б. Авер’янов, слід пам’ятати про неприйнятність будь-якої гіперболізації
значення конституційного визначення Кабінету Міністрів України як вищого органу в
системі органів виконавчої влади, який забезпечує здійснення внутрішньої та зовнішньої
політики держави. Кабінет Міністрів України не уповноважений вичерпним чином
здійснювати державну політику. Така функція розподіляється між ним та Президентом
України, який здійснює, відповідно до положень, Конституції України, керівництво у трьох
сферах діяльності держави – зовнішньополітичній, національної безпеки та оборони [1, с. 3334].
Наразі, мова йде не про якийсь механічний поділ повноважень, а про те, що саме у
згаданих трьох сферах преференції щодо вироблення і здійснення державної політики надані
президенту України. В усіх інших сферах, подібні преференції зберігаються за Кабінетом
Міністрів України, хоча він повинен залучатися Президентом України до формування
політичного курсу і в перелічених трьох сферах [1, с. 34]. Діяльність же Кабінету Міністрів
України, рівноцінно як і Президента України, повинна спрямовуватися на досягнення
певного балансу та неможливості узурпації влади в кожній із сфер здійснення державної
політики при забезпеченні правової охорони Конституції України.
По-третє, як орган загальної компетенції. Тлумачний словник української мови
визначає поняття загальний як такий, який стосується, торкається всіх, усього, поширюється
на всіх, на все в цілому [2, с. 86]. Справді, діяльність уряду спрямована на найзагальнішу
104

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 4 (12) 2019
сферу предметів відання. Така широка компетенція Кабінету Міністрів України вимагає від
останнього провадження своєї діяльності у відповідності з нормами Конституції України у
найрізноманітніших сферах державного та суспільного життя. З другого боку, така
діяльність повинна бути спрямована на максимальний захист та охорону конституційних
норм всіма органами виконавчої влади в Україні, як центральними так і місцевими.
По-четверте, як суб’єкт законодавчої ініціативи та правотворчий орган. Кабінет
Міністрів України, згідно ст. 93 Конституції України [3], є суб’єктом права законодавчої
ініціативи, а відповідно до положень ст. 96 Основного закону, виключно уряд розробляє
проект закону про Державний бюджет України на наступний рiк i подає його до Верховної
Ради України. Крім того, згідно положень Закону України «Про Регламент Верховної Ради
України» Кабiнет Мiнiстрiв України, на рiвнi з Президентом України, має право на внесення
проекту закону про надання згоди на обов’язковiсть міжнародних договорів України.
Кабінет Мiнiстрiв України на виконання рішення Верховної Ради України, за
зверненням вiдповiдного комітету Верховної Ради України або з власної ініціативи, подає
Верховнiй Радi України висновки щодо повноти економічного обґрунтування та фінансового
забезпечення законодавчих пропозицій i проектів законів, реалізація яких потребує
матеріальних та iнших витрат за рахунок державного чи місцевих бюджетів.
По-п’яте, уряд є символом політичної відповідальності. Значення парламентської
відповідальності уряду в системі поділу влади, на думку Р.М. Павленка, узгоджується iз
завданням недопущення концентрації влади в одних руках, яке реалізується через механізм
зіставлення реальної дії чи позиції уряду з уявленнями про належну поведінку, яку має
бiльшiсть у парламенті, i винесення у зв’язку з цим рішення щодо підтримки чи не
підтримки існування уряду [3, с. 810].
По-шосте, уряд є органом, який забезпечує охорону та захист конституційного ладу
України. Так, відповідно до ч. 1 ст. 17 Конституції України захист суверенітету i
територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є
найважливішими функцiями держави, справою всього Українського народу [3].
Визнаючи захист суверенітету, територіальної цілісності України, її економічної та
інформаційної безпеки найважливішою функцією держави, ч. 1 ст. 17 Конституції України в
той же час не вказує, які саме державні органи її виконують. До таких суб’єктів належать:
Президент України, Верховна Рада України, Кабiнет Мiнiстрiв України, Рада національної
безпеки i оборони України, міністерства та iншi центральні органи виконавчої влади,
Національний банк України, судові органи, органи прокуратури, місцеві державні
адміністрації, органи місцевого самоврядування, Збройні Сили України, Служба безпеки
України, Державна прикордонна служба України, інші військові формування, утворені
відповідно до Конституції та законів України [1, с. 123].
Кабінет Мiнiстрiв України, відповідно до положень п.п. 1, 7 ст. 116 Конституції
України забезпечує державний суверенітет та здійснює заходи щодо забезпечення
обороноздатності i національної безпеки України. Основна практична діяльність держави по
забезпеченню державного суверенітету в його територіальному, економічному, культурному,
міжнародному та безпековому аспектах покладається саме на органи державної виконавчої
влади, які за чинної Конституції спрямовуються i координуються власне Кабінетом
Мiнiстрiв України [1, с. 801].
Висновки. Як підсумок, зауважимо,що конституцiйно-правовий статус Уряду України
характеризується присутністю ступінчастої структури компетенції даного органу державної
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влади. Вiдповiдальнiсть Кабінету Мiнiстрiв України перед Президентом України є природно
обумовленим наявним розподілом повноважень мiж главою держави i урядом у межах
існуючої форми правління. Потрібно встановити чіткі однозначні iмперативнi норми, які б
розділили повноваження уряду та глави держави, а також встановили правовий механізм їх
взаємодії.
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ІСТОРИКО-ПРАВОВА ҐЕНЕЗА ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В УКРАЇНІ
THE HISTORICAL AND LEGAL GENESIS OF PARLIAMENTARISM IN UKRAINE
Анотація. У статті досліджується становлення і розвиток парламентаризму в Україні
та узагальнення сучасної парламентської практики. Актуальність наукових досліджень
парламентаризму пов’язана з кризовими явищами в українському суспільстві.
Парламентаризм і становлення демократії мають як важливе наукове значення, так і
виняткову роль, адже саме парламент втілює в собі той форум громадської думки, на якому
може бути прийнято консенсусне рішення, що влаштовує всі сторони конкурентного
політичного процесу. Від розуміння сутнісних ознак сучасного парламентаризму залежить
його становлення та функціонування в реаліях нашої держави.
Ключові слова: парламентаризм, парламент, громадянське суспільство.
Abstract. The article examines the formation and development of parliamentarism in
Ukraine and the generalization of modern parliamentary practice. The relevance of parliamentary
research is linked to the crisis in Ukrainian society. Parliamentarism and the emergence of
democracy are both of great scientific importance and of exceptional importance, for it is the
Parliament that embodies the forum of public opinion at which a consensus decision can be made
that suits all parties to a competitive political process. Understanding the essential features of
modern parliamentarism depends on its formation and functioning in the realities of our state.
Keywords: parliamentarism, parliament, civil society.
Постановка проблеми. Парламентаризм, як правова та політична категорія, дуже
складне, багатомірне явище. При визначенні парламентаризму, як предмета дослідження,
виникає ряд проблем методологічного характеру. Поширення ідеї і принципів
парламентаризму розглядається в сучасний період як фактор прогресивного розвитку
суспільства. Наявність парламентаризму в країні обумовлюється і визначається саме
функціонуванням сильного, конструктивного, авторитетного парламенту, де представник
народу – депутат наділений рядом повноважень і реалізує їх у своїй практичній діяльності.
Водночас парламентаризм – система державної влади, що базується на активній ролі
парламенту у її здійсненні. Саме парламент втілює в собі той форум громадської думки, на
якому може бути прийнято консенсусне рішення, що влаштовує всі сторони конкурентного
політичного процесу. Завдяки такому представницькому характеру ідеї парламентаризму
знаходять підтримку громадянського суспільства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідженні проблеми
парламентаризму склали роботи вітчизняних і зарубіжних вчених таких як: О.М. Бандурка,
Ю.Г. Барабаш, Г.О. Василевич, А. З. Георгіца, В.А. Гошовська, Ю.Д. Древаль, А. П.Заєць,
О.Л. Копиленко,
Л. Кривенко,
О.О. Майданник,
Г. Нечипоренко,
М.П.
Орзіх,
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В.Ф. Погорілко, О.Ф. Скакун, О.В. Совгиря, Ю.М. Тодика, В.Л. Федоренко, О.Ф. Фрицький,
В.Я. Тацій, І.Я. Терлюк, Ю. Тодика, В.М. Шаповал, Ю.С Шемшученко та інші.
Формулювання цілей статті. Мета дослідження полягає у теоретичному
обґрунтуванні становлення та розвитку парламентаризму.
Виклад основного матеріалу дослідження. Прогресивний розвиток держави є
неможливим без таких фундаментальних понять, як права та свободи людини, громадянське
суспільство, правова держава, розподіл влади. До таких важливих правових феноменів також
відноситься й парламентаризм. Система будь-якої сучасної демократичної держави не може
існувати без інститутів парламенту, омбудсмену, органів місцевого самоврядування,
конституційного суду, судів загальної юрисдикції, виборів, референдумів, тощо.
Як і в інших європейських країнах, представницькі установи в Україні мають давню
та тривалу передісторію, багато в чому схожу із загальноєвропейською. Схожими були й
етапи виникнення політичної влади. Перші згадки про перед витоки представницької влади
на території сучасної України з’явилися ще за скіфських часів (VІІ ст. до н.е. – ІІІ ст. н. е.) у
період виникнення у Північному Причорномор’ї рабовласницької монархії. Правив нею цар,
наділений фактично безмежними повноваженнями, хоча в управлінні державою спирався на
військову дружину та воєначальників. Найбільш впливові з них входили до складу царської
ради, що виконувала дорадчі функції [6, с. 32]. Організація влади у містах-державах
Причорномор’я – Ольвії, Пантікапеї, Херсонесі та ін. (V ст. – ІV ст. до н. е.) була подібною
до органів влади в містах-державах – це народні збори, що скорочено називалися «народ».
Але не менш значну роль в управлінні полісом відігравала Рада міста – постійно діючий
орган влади. Обиралася вона повноправними громадянами міста. Рада міста готувала
рішення народних зборів, перевіряла кандидатури на виборні посади, контролювала
діяльність виборних посадових осіб, і тому ольвійські декрети починалися словами:
«Постановлено Радою і Народом» [7, с. 23].
В Україні ще за часів існування Київської Русі влада великого київського князя хоч і
була великою, але не безмежною. Свої рішення він приймав за згодою «княжих мужів» –
бояр, які разом з представниками духовенства, великих міст тощо входили до складу
боярської ради. Членів ради, яких називали «думцями», на раду скликав великий князь. Вона
була важливим дорадчим органом давньоруської держави. Боярські ради існували також у
князівствах, які входили до складу Київської Русі [6, с. 35].
Наступним етапом становлення станового представництва в Україні стала доба
Гетьманщини. Заснована в середині ХVІ ст. у пониззі Дніпра Запорізька Січ була
християнською козацькою республікою. З самого початку її утворення вищим органом влади
тут вважалася військова січова рада (січові збори, велике коло, козацьке коло тощо). Рада
збиралася, як правило, тричі на рік: у перший день Нового року, на Великдень і на Покрову;
але були й позачергові зібрання у випадках нагальної потреби. Брати участь у раді мали
право всі члени козацького «товариства» [6, с. 40]. У новоутвореній Українській державі
верховним органом влади стала Генеральна рада, яка трансформувалася із загальної військової
ради запорізьких козаків в орган державної влади [5, с. 24]. Поступово змінювався і збагачувався
її склад. Як зауважив М.С. Грушевський, уже 1632 р. на Корсунській раді з’являються елементи
представництва – «зі всіх міст вибопних по п’ять чоловік», переважно з старшини городових
козаків [4, с. 153-154]. З певною точністю можна визначити типовий склад Генеральних рад і
рівень представництва на них, починаючи з Переяславської ради 1654 р.
Після ліквідації козацтва частина України підпорядковувалась Росії, інша – Австрії.
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В середині ХІХ ст. розпочав свою роботу перший австрійський парламент – Рейхстаг, до
якого входили й українські депутати, які висували вимоги щодо повернення захоплених
земель, законодавчого закріплення права на землю, зменшення податків та запровадження
ширшого самоврядування. З 1860 р. Галичина та Буковина здобули певну політичну
автономію і право на власні парламентські установи – крайові сейми, на чолі яких стояв
маршал, щ фактично виконував функцію спікера. Крайовому сейму був підпорядкований
виконавчий орган – крайовий комітет. Але діяльність цих сеймів контролювалась і
схвалювалась адміністрацією австрійського імператора. Отже, деякі українські землі
(Галичина і Буковина) в ті часі також відчули якісь ознаки представницької влади, хоч і не
сповна [2, с. 233]. Що ж до іншої частини України, то там під впливом російського
абсолютизму про парламентаризм говорили лише в теорії .
22 січня 1918 р. Центральна Рада проголосила IV Універсал, де відзначався той
факт, що УНР стає самостійною, незалежною, суверенною державою. Цим же актом
Україна проголошувалась парламентською республікою, унітарною і демократичною
державою. Законодавчі функції закріплювались за Центральною Радою. Отже, про
Центральну Раду як парламентську установу можна говорити, починаючи лише з
проголошення
четвертого універсалу, адже саме ним вона наділялась функціями
законодавчої та представницької влади [1, с. 21]. Центральною Радою також була прийнята
Конституція УНР, яка запроваджувала принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу та
судову. Таким чином, Центральна Рада в процесі своєї діяльності виконувала функції,
властиві
парламентським органам уже в період її становлення. Однак статусу
парламентської установи вона набула лише після прийняття IV Універсалу. Крім функцій
законотворчої, установчої та контрольної, вона виконувала ще й конституційну функцію [2,
с. 22-23]. Проте про український парламентаризм того часу теж не можна говорити як про
завершений факт, оскільки в цей період почалася німецька окупація, що, крім усього іншого,
означала ще й обмеження суверенітету.
Після ліквідації УНР на Україні запанувала радянська влада, яка заперечувала один з
основних принципів парламентаризму – поділ влади. На початку 1919 р. була прийнята
Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки, згідно з якою органами
центральної радянської влади визнавались Всеукраїнський з'їзд Рад Робітничих, Селянських
та Червоноармійських депутатів, Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет Рад та
Рада Народних Комісарів. Вищою владою вважався з'їзд Рад, участь в якому брали лише
представники панівного робітничого класу, формувався він у непрямий, багато ступеневий
спосіб, до того ж був контрольований владою. Виключним повноваженням з'їзду Рад було
затвердження, зміни і доповнення до тексту Конституції [2, с. 23].
У радянській Конституції УРСР 1937 р. зазначалося, що вищим органом державної
влади є Верховна Рада Української РСР. Принципово новим положенням був перехід до
загальних і прямих виборів. Строк повноважень Верховної Ради становив чотири роки.
За багатьма ознаками (функції, структура) Верховна Рада УРСР може вважатись прикладом
парламенту. Однак на той час реальним суб'єктом політичної влади була комуністична
партія, яка довгий час здійснювала контроль та мала вплив на все суспільство і на
Верховну Раду зокрема [2, с. 52]. При цьому свій вплив партія справляла, як правило, не за
конституційними
нормами. Таким чином, принципово відмовившись від ідей
парламентаризму, радянська система все ж таки рухалась у напрямі до його принципів.
Про це можна говорити, спираючись на приклад зміни виборчого права на пряме,
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загальне, таємне і рівне. Але при цьому заперечувалося право вибору як таке, оскільки
вибір міг бути зроблений лише на користь правлячої партії, тобто вибору в принципі не
було. Адже тотальний контроль держави (комуністичної партії) нанівець зводив усі свідомі
чи несвідомі кроки до демократичного способу правління. Крім того, ВР УРСР виконувала
свої функції не на постійній основі, а її депутати працювали тут за сумісництвом.
Нова сторінка в українській політичній історії розпочинається з 1990 р., коли вперше
за роки радянської влади вибори до Верховної Ради УРСР відбувалися за принципом
плюралізму. Це дало змогу опозиційним комуністичній партії силам потрапити до складу
законодавчого органу. Парламентська опозиція дістала назву Народної ради. Верховна
Рада УРСР працювала на постійній основі, сесійно, а не лише в період скликань, як
раніше. Робота цього органу регулювалися нормами тимчасового регламенту. Саме ці
ознаки дають підстави стверджувати, що ще до проголошення незалежності України
Верховна Рада УРСР, по суті, трансформувалася в інститут парламентського типу. За
Верховною Радою було закріплено статус
вищого
представницького і єдиного
законодавчого органу, що, по суті, трансформувало її у парламент як такий. Згодом почали
вносити корективи у сферу компетенції представницького органу влади: було запроваджено
інститут делегованого законодавства, були звужені повноваження Верховної Ради у сфері
кадрових питань [2, с. 53]. З ухваленням Конституції 1996 р. було остаточно визначено
структуру, компетенцію парламенту та інших гілок влади, а відтак і форму державного
правління.
Таким чином, підсумовуючи розгляд правових та історичних умов становлення
парламентаризму, зауважимо, що сучасній фаховій літературі можна зустріти різні погляди
на формування і склад принципів представницької форми правління. Зокрема, концепція
національного (народного) представництва складається з таких принципів: 1) національне
(народне) представництво засновується Основним законом країни; 2) нація (народ), будучи
носієм суверенітету, уповноважує парламент здійснювати від його імені законодавчу владу
(а не суверенітет); 3) для найбільш ефективного функціонування законодавчої влади нація
(народ) обирає до парламенту своїх представників – депутатів, сенаторів, представників
(парламентаріїв); 4) робота парламенту характеризується особливими організаційними
формами діяльності, а його рішення мають основоположний характер [3, с. 166].
Велике значення для розвитку парламентаризму в нашій країні мав конституційний
процес. Наступного року після проголошення незалежності до парламенту було подано
проект конституції (загалом чотири проекти були представлені у Верховній Раді України).
Важливою складовою стали положення, спрямовані на розвиток парламентаризму в країні,
зокрема модернізація законодавчого органу. У проекті Конституції 1992 року парламент був
зазначений як Національні Збори України, що складалися з двох палат – Ради депутатів і
Ради послів. Однопалатну структуру законодавчого органу було передбачено, але тільки як
альтернативну двопалатному парламенту [4]. В інших проектах визначалося, що парламент є
єдиним законодавчим органом, структура залишалася незмінною – однопалатною,
варіювалася назва: Національні Збори України спочатку були змінені на Народну Раду
України, а в останніх двох проектах залишилася назва Верховна Рада України. Перед
прийняттям конституції був підписаний Конституційний договір між Верховною Радою
України та Президентом України від 8 червня 1995 р., який визначав «основні засади
організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в країні на
період до прийняття Конституції України» [5]. У зазначеному документі закріплювалося, що
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Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади, до складу якого входить 450
народних депутатів, які обиралися шляхом загального, рівного і прямого виборчого права
при таємному голосуванні на чотири роки. Структура парламенту – однопалатна [5].
Протистояння законодавчої та президентської влади, спроби переходу від однієї
політичної системи до іншої можна простежити за ґенезою положень, закріплених у
законодавстві, політичних угодах і деклараціях, які стосувалися політичної гри та
перерозподілу владних повноважень. До початку 90-х років політична система України
характеризувалася «всевладдям парламенту» в державному устрої, що був рудиментом
радянської влади. У процесі подальшого державного становлення і розвитку повноваження
парламенту були значно змінені. У Конституції Української Радянської Соціалістичної
Республіки 1978 р. зі змінами та доповненнями станом на 1995 р. (до підписання
Конституційного договору) окремі повноваження були скасовані або передані іншим
органам і посадовим особам. Коло повноважень Верховної Ради залишалося широким, однак
був закріплений інститут президентства, як «глави держави та глави виконавчої влади, а
Кабінет Міністрів України як орган державної виконавчої влади України» [6].
Конституційний процес супроводжувався різким протистоянням між представниками різних
гілок влади у партійному середовищі: періодичні відмови різним фракціям у проходженні
реєстрації; взаємні звинувачення у використанні нечесних методів. Певний етап боротьби за
перерозподіл владних державних повноважень закінчився з прийняттям Основного закону
України 28 червня 1996 року [7].
Вітчизняне законодавство дещо відстає від сучасних потреб і тенденцій, що зумовлює
зміни у сфері прав людини, розвитку демократії, збільшення ролі народовладдя, стабілізації
виборчого законодавства, запровадження інститутів народної законодавчої ініціативи та
народного вето, внесення більшого кола питань для розгляду на референдумі (зокрема,
затвердження міжнародних угод України з питань зміни території), розвитку інформаційного
права, процесів комп’ютеризації багатьох сфер суспільства тощо. Конституційна
компетенція парламенту України залишалася значною (особливо для перехідного періоду
розвитку демократичної держави): Верховна Рада є єдиним органом законодавчої влади,
приймає бюджет і має дієві засоби для контролю за діяльністю уряду.
Висновки. Отже, парламентаризм як система організації державної влади, що
характеризується вагомою роллю парламенту як демократичного представницького органу,
передбаченими конституцією демократичними можливостями активного впливу його на
суспільне життя, має перспективи в нашій країні за умов розвитку структури політичної
комунікації як процесу формування ідеології громадянського суспільства, коли демократія
участі стане вирішальним чинником перетворення теоретичних засад парламентської
реформи на непорушну і природну систему цінностей громадян України.
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ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ДОГОВОРУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ
LEGAL NATURE AND FEATURES OF LEGAL REGULATION OF THE CONTRACT OF
THE CONSTRUCTION CONTRACT
Анотація. На сучасному етапі виробництва і розподілу товарів, робіт і послуг
договори становлять складну, багатогалузеву глобальну систему, що охоплює практично всі
види взаємодії у державі. В системі суспільних відносин договори виконують низку
важливих правових функцій, насамперед, це упорядкування цих відносин та формування
їхньої правової основи. Вони також сприяють стабільності правопорядку, підтримці миру та
безпеки, розвитку співробітництва на засадах рівноправності, а отже, роль і значення їх
неухильно зростає. Необхідність реформування організації і функціонування правової
системи, її адаптації до сучасних соціально-економічних, політичних умов, інтеграційних
процесів, що пов’язані з підписанням Україною Угоди про асоціацію з Європейським
Союзом зумовлюють актуальність теми.
Ключові слова: договір, будівельний підряд, цивільне законодавство.
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Abstract. At the present stage of production and distribution of goods, works and services,
contracts constitute a complex, multi-sectoral global system that covers virtually all forms of
interaction in the country. In the system of social relations, treaties perform a number of important
legal functions, first of all, it is the ordering of these relations and the formation of their legal basis.
They also contribute to the stability of the rule of law, the maintenance of peace and security, the
development of co-operation on an equal footing, and therefore their role and importance are
steadily increasing. The necessity of reforming the organization and functioning of the legal system,
its adaptation to modern socio-economic, political conditions, integration processes, which are
connected with the signing of the Association Agreement with the European Union by Ukraine,
make the topic relevant.
Keywords: contract, building contract, civil law.
Постановка проблеми. В економічній системі України, яка активно розвивається і,
відповідно, перебуває на стадії формування, на сьогодні доводиться констатувати, що
правове регулювання відносин, які складаються підрядних договорів, носить фрагментарний
характер, наслідком чого є виникнення конфліктів між замовником та підрядником.
Необхідно зауважити, що у правовому регулюванні відносин у сфері підряду значна увага
приділяється захисту прав замовника як споживача. Однак така перевага захисту прав
створює дисбаланс між правами споживача та підрядника ще на стадії укладення договору.
Юридична практика щоденно стикається із труднощами правового регулювання
підрядних відносин. Вищевказані обставини зумовлюють необхідність наукового
дослідження відносин, що виникають при укладанні договору підряду та дослідження
юридичної природи підрядних договорів, зокрема таких як договір побутового підряду та
договір будівельного підряду, їх спеціального нормативного регулювання. Необхідність
встановлення проявів договірного регулювання відносин із виконання робіт побутового
характеру як на теоретичному, так і правозастосовчому рівнях, зумовлена й змінами
напрямків розвитку країни, адже на порядку денному сьогодні є вироблення нової концепції
регулювання правовідносин з виконання робіт, яка б відповідала економічним та соціальним
реаліям сьогодення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідженні проблеми
правового регулювання договору будівельного підряду склали роботи вітчизняних і
зарубіжних вчених таких як: В. В. Андрейцева, І. А. Безклубий, О. А. Беляневич,
С. М. Бервено, І. В. Венедиктова, В. В. Вітрянський, М. К. Галянтич, А. П. Гетьман,
О. В. Дзера, В. В. Луць, Р. А. Майданик, В. П. Маслов, В. М. Махінчук, С. О. Погрібний,
М.Д. Пленюк, З. В. Ромовська, І. В. Спасибо-Фатєєва, Р. О. Стефанчук, С. Я. Фурса,
Р. Б. Шишка, І. Р. Шишка, О. С. Яворська та ін.
Формулювання цілей статті. Мета дослідження полягає у теоретичному
обґрунтуванні правового регулювання договору будівельного підряду.
Виклад основного матеріалу дослідження. Говорячи про сучасний договір підряду в
контексті теоретичного дослідження його змісту практично кожен чітко усвідомлює, що має
справу із договором , за якими кожна зі сторін наділена правами та обов’язками, а за їх
невиконання наступатиме відповідальність. Про місце договорів у системі цивільного права
завжди нагадують відповідні положення Цивільного кодексу України (далі ЦК України) та,
зокрема, його стабільна структурна побудова [1]. В основу поділу підрядних договорів на
певні види покладено два критерії – предмет договору та суб’єктний склад учасників
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договору.
Договір будівельного підряду є різновидом підрядних договорів і спрямовується на
виконання певної роботи і отримання індивідуального результату праці підрядника, який
набуває тієї чи іншої матеріалізованої форми. Об’єктом договору будівельного підряду може
бути не лише певна споруда або будівля, але й інші результати будівельних робіт.
Відповідно до ч. 2 ст. 875 ЦК України договір будівельного підряду укладається на
проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного
переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання
монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов’язаних з
місцезнаходженням об’єкта. До договору будівельного підряду застосовуються положення
ЦК України, якщо інше не встановлено законом (ч. 3 ст. 875 ЦК України) [1].
За договором будівельного підряду підрядник зобов’язується збудувати і здати у
встановлений строк об’єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектнокошторисної документації, а замовник зобов’язується надати підрядникові будівельний
майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо
цей обов’язок не покладається на підрядника, прийняти об’єкт або закінчені будівельні
роботи та оплатити їх (ч. 1 ст. 875 ЦК України).
Аналіз визначення договору будівельного підряду дає достатні підстави для висновку
про те, що це – консенсуальний, двосторонній (взаємний) та оплатний договір. Так,
консенсуальність договору будівельного підряду означає, що він визнається укладеним у
момент одержання особою, що направила оферту, акцепту. Як вказує О. С. Іоффе, якщо деякі
інші консенсуальні договори (наприклад, купівля-продаж) іноді виконуються в момент їх
укладення, то для договору будівельного підряду така можливість виключена: момент
здійснення операції і момент виконання передбачених ним робіт обов’язково відокремлені
один від одного більш-менш тривалим проміжком часу [5, с. 158].
Ознака двосторонності означає, що обов’язки та права мають обидві сторони
договору будівельного підряду. Так, для підрядника – це обов’язок побудувати за завданням
замовника певний об’єкт або виконати інші будівельні роботи, а для замовника – обов’язок зі
створення необхідних умов для виконання робіт, прийняття результату і сплаті обумовленої
ціни. Ознака оплатності випливає з того, що підрядник, який побудував за завданням
замовника певний об’єкт або виконав інші будівельні роботи, вправі вимагати від замовника
виконання його обов’язку щодо оплати виконаних робіт.
Договір будівельного підряду, будучи видом договору підряду, має всі родові ознаки,
властиві останньому. По-перше, договір будівельного підряду спрямований на виконання
робіт відповідно до завдання замовника. По-друге, договір будівельного підряду
спрямований на виконання тільки таких робіт, які передбачають одержання результату,
відокремленого від самої роботи. По-третє, результат робіт має індивідуальний характер.
Як зазначено у ст. 857 ЦК України, робота, виконана підрядником, має відповідати
умовам договору підряду, а в разі їх відсутності або неповноти – вимогам, що звичайно
ставляться до роботи відповідного характеру на момент передання її замовникові. Якщо
робота виконана підрядником з відступами від умов договору підряду, які погіршили роботу,
або з іншими недоліками, які роблять її непридатною для використання відповідно до
договору або для звичайного використання роботи такого характеру, замовник має право,
якщо інше не встановлено договором або законом, за своїм вибором вимагати від
підрядника: а) безоплатного усунення недоліків у роботі в розумний строк; б) пропорційного
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зменшення ціни роботи; в) відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо право
замовника усувати їх встановлено договором [1].
Підрядник має право замість усунення недоліків роботи, за які він відповідає,
безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові збитків, завданих
простроченням виконання. У цьому разі замовник зобов’язаний повернути раніше переданий
йому результат роботи підрядникові, якщо за характером роботи таке повернення можливе.
Якщо відступи у роботі від умов договору підряду або інші недоліки у роботі є істотними та
такими, що не можуть бути усунені або не були усунені у встановлений замовником
розумний строк, замовник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування
збитків.
Підрядник, як і будь-який інший суб’єкт підприємницької діяльності, самостійно несе
ризики порушення ним або його контрагентами (замовником, субпідрядниками тощо)
договірних зобов’язань та інших правил здійснення будівельної діяльності. Проте навіть у
випадку належного виконання контрагентами своїх зобов’язань його діяльність у результаті
може виявитися збитковою (наприклад, у разі зміни податкового законодавства і
неврахування цього при визначенні ціни роботи; обставини непереборної сили). Тобто
діяльність підрядника підпадає під категорію нормального ризику.
Відповідно до ч. 3 ст. 318 ГК України, забезпечення будівництва матеріалами,
технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням покладається на
підрядника, якщо інше не передбачено законодавством або договором. Іншими словами за
діючим сьогодні цивільним та господарським законодавством матеріально-технічне
забезпечення будівництва покладається на підрядника. Якщо робота повністю або частково
виконується з матеріалу замовника, то в договорі, крім інших умов, мають бути передбачені
норми витрат матеріалів, строки повернення залишків та основних відходів, а також
відповідальність підрядника за невиконання або неналежне виконання обов’язків. Підрядник
повинен вживати усіх заходів щодо забезпечення збереження наданого йому замовником
майна та відповідати за будь-який недогляд, що призвів до
Відповідно до ст. 838 ЦК України, підрядник має право, якщо інше не встановлено
договором, залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників), залишаючись
відповідальним перед замовником за результати їх роботи [1]. Щодо договору підряду на
капітальне будівництво це питання вирішується дещо по-іншому: відповідно до ст. 319 ГК
України та ст. 30 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному
будівництві залучати до виконання договору як третіх осіб – субпідрядників генпідрядник
може лише за згодою замовника [5]. Тож, така вимога законодавця на отримання
генпідрядником згоди замовника є доречною, оскільки у сфері капітального будівництва такі
погодження сторін вкрай важливі.
Якщо договором підряду або законом встановлений гарантійний строк і заява з
приводу недоліків роботи зроблена у межах гарантійного строку, перебіг позовної давності
починається від дня заявлення про недоліки. Якщо ж відповідно до договору підряду роботу
було прийнято замовником частинами, перебіг позовної давності починається від дня
прийняття роботи в цілому (ст. 864 ЦК України) [1].
Наведені ознаки договору будівельного підряду необхідно враховувати при
відокремлені його від договорів, що мають схожу мету, але інший порядок її досягнення.
Відмежування договору будівельного підряду і суміжних договорів допомагає виключити на
практиці помилкове застосування норм про договір будівельного підряду до інших договорів
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і навпаки. Мається на увазі проблема розмежування договору будівельного підряду та
договору купівлі-продажу, міни й інших оплатних договорів, спрямованих на передання
нерухомого майна у власність.
У відносинах за договором будівельного підряду економічний і юридичний інтерес
замовника спрямований як на виконання робіт підрядником, так і на досягнення ним
обумовленого цією роботою результату. При цьому договір будівельного підряду не може
вважатися виконаним, якщо робота виконана, а результат не досягнуто, оскільки у підрядних
відносинах замовник оплачує саме результат, а не роботу як таку. За названим критерієм
договір будівельного підряду можна відмежувати від інших зобов’язань, що мають подібну
спрямованість, зокрема, від договорів оплатного надання послуг.
Питання про сутність підрядного способу будівництва, саме як і предмета договору
підряду, варто віднести в науці цивільного права до числа спірних. Цей спір є наслідком
невирішеного питання теоретичного плану про співвідношення роботи та послуги як об’єкта
правовідносин [4, с. 125].
Більшість вчених дотримується позиції, відповідно до якої предметом договору
будівельного підряду є результат праці, роботи, виробничої діяльності підрядника. Цей
результат являє собою збудований і готовий до експлуатації об’єкт будівництва у вигляді
будинків і споруд. На відміну від підряду, до предмету договору про надання послуг
відносяться послуги, що не завершуються певним результатом і мають цінність самі по собі,
або призводять до нематеріалізованого результату. Предметом договору підряду, навпаки, є
матеріальний результат у вигляді виготовленої або переробленої (обробленої) речі, або
інший результат, який можливо передати замовнику.
Як вже зазначалося, договір будівельного підряду має видові відмінності. Названі
ознаки дозволяють, з одного боку, відмежувати договір будівельного підряду від інших видів
підрядних відносин у рамках одного договірного типу, а з іншого провести чітку межу між
цим договором та іншими договірними типами. Виявлення при аналізі відносин з
капітального ремонту будівель і споруд таких ознак, як виконання робіт на об’єкті
нерухомості та виконання робіт, спрямованих на підвищення міцності, стійкості, надійності
будівлі і споруди, дозволяє прийти до остаточного висновку, що зазначені відносини
підпадають під правове регулювання зобов’язань будівельного підряду. Незважаючи на те,
що вони пов’язані з виконанням робіт на об’єкті нерухомості, який нерозривно пов’язаний з
землею, в них не спостерігається іншої ознаки – спрямованості на підвищення міцності,
стійкості, надійності будівлі та споруди .
Певні відмінності існують і між договором будівельного підряду та договором
підряду на проведення проектних та пошукових робіт. Параграф 4 гл. 61 ЦК України має
назву «Підряд на проектні та пошукові роботи», не дивлячись на те, що ст. 324 ГК України
визначає назву такого виду договору підряду як «Договір підряду на проведення проектних і
дослідницьких робіт», що не збігається із назвою ст. 887 ЦК України. Так, відповідно до ч. 1
ст. 887 ЦК України за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт
підрядник зобов’язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну
документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов’язується прийняти та
оплатити їх [1]. У свою чергу, згідно з ч. 1 ст. 324 ГК України за договором підряду на
проведення проектних і дослідницьких робіт підрядник зобов’язується розробити за
завданням замовника проектну документацію або виконати обумовлені договором проектні
роботи, а також виконати дослідницькі роботи, а замовник зобов’язується прийняти і
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оплатити їх. На нашу думку, назва ст. 324 ГК України є дещо невдалою, оскільки відповідно
до згаданої ч. 1 ст. 324 ГК України з визначення випала архітектурна діяльність, яка є
пошуком творчого рішення щодо створення об’єкта будівництва. Таким чином, доцільно
гармонізувати назву ст. 324 ГК України та її зміст із § 4 гл. 61 ЦК України та Законом
України «Про архітектурну діяльність» [5].
Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та
технологічних робіт, зокрема, пов’язує з договорами будівельного підряду те, що вони
спрямовані на досягнення результату, відокремленого від роботи. Саме для досягнення цього
результату сторони укладають договір на виконання науково-дослідних або дослідноконструкторських та технологічних робіт, оскільки замовників цікавить все таки результат
робіт, нехай навіть негативний, а не роботи як такі [7, с. 21].
Відмежування договору будівельного підряду від суміжних договорів має юридичне і
практичне значення. Юридичне значення полягає у законодавчому встановленні
особливостей для кожного виду договору, у тому числі і для договору будівельного підряду.
У зв’язку з цим важливо максимально точно формулювати норми матеріального права, щоб
визначити межі правового регулювання кожного виду договору. У процесі застосування
законодавства, що регулює підрядні відносини можливо оцінити якість правового
регулювання відносин у даній сфері шляхом констатації наявності або відсутності труднощів
правозастосування [6, с. 159]. Таким чином, практичне значення відмежування договору
будівельного підряду від суміжних договорів полягає у спрощенні застосування норм, що
регулюють підрядні відносини, з метою ефективного захисту прав і законних інтересів
учасників цих правовідносин.
Висновки. Отже, враховуючи вищевикладене, можна визначити особливості договору
будівельного підряду, а саме: а) як на стороні підрядника, так і на стороні замовника
можлива участь кількох осіб; б) підрядник має право залучати до виконання роботи третю
особу за погодженням із замовником; в) генеральний підрядник виступає одночасно як
підрядник за договором генерального підряду і як замовник за договором субпідряду; г)
підрядник сам вибирає засоби і способи досягнення обумовленого договором результату; д)
замовник зобов’язаний сприяти підрядникові у виконанні роботи у випадках, в обсязі та
порядку, встановленому договором; е) ціна договору визначається кошторисом; ж) для
виконання окремих видів робіт, передбачених законом, субпідрядник зобов’язаний одержати
спеціальний дозвіл на ведення цих робіт; з) до вимог щодо неналежної якості роботи,
виконаної за договором будівельного підряду, застосовується позовна давність в один рік, а
щодо будівель і споруд – три роки від дня прийняття роботи замовником.
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МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПРОВЕДЕННЯ
РЕФЕРЕНДУМІВ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ
INTERNATIONAL DOCUMENTS REGULATING THE IMPLEMENTATION OF
REFERENCES AND THE PROBLEMS OF THEIR IMPLEMENTATION IN
UKRAINE
Анотація. В Україні триває конституційна реформа, яка передбачає оновлення
багатьох сфер державного та суспільного життя. З метою підвищення економічної,
соціальної та духовної стабільності, для забезпечення належної реалізації принципів
верховенства права та пріоритетності прав людини, для розвитку громадянського суспільства
необхідним є активне залучення Українського народу до вирішення питань
загальнодержавного значення, у т. ч. за допомогою проведення референдуму. Роль інститутів
безпосередньої демократії в сучасному українському суспільстві підвищується з
урахуванням євроінтеграційних прагнень України.
Ключові слова. конституційна реформа, референдум, безпосереднє народовладдя.
Abstract. Constitutional reform is underway in Ukraine, providing for the renewal of many
spheres of state and public life. In order to enhance economic, social and spiritual stability, to
ensure the proper implementation of the principles of the rule of law and the priority of human
rights, for the development of civil society, it is necessary to actively involve the Ukrainian people
in solving issues of national importance, including through a referendum. The role of institutions of
direct democracy in contemporary Ukrainian society is increasing in the light of Ukraine's European
integration aspirations.
Keywords. Сonstitutional reform, referendum, direct democracy.
Постановка проблеми. Конституцією України у ст. 5 утверджено пріоритетність
безпосереднього народовладдя, визначено носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в
Україні народ, у ст. 69 передбачено, що народне волевиявлення здійснюється в т. ч. через
таку форму безпосередньої демократії, як референдум. На сьогодні конституційні
правовідносини проведення референдуму залишаються об’єктом дослідження багатьох
вітчизняних і зарубіжних учених. Однак, незважаючи на велику кількість наукових праць,
присвячених дослідженню різних аспектів інституту референдуму, потрібно визнати наявну
незавершеність конституційно-правових досліджень інституту референдуму, а також
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суперечностей у чинному законодавстві та судовій практиці щодо порядок проведення
референдуму.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До питань правового регулювання
проведення референдуму пошуку шляхів вирішення суперечностей у чинному законодавстві
та судовій практиці щодо порядку проведення референдуму, зверталися такі науковці: О.В.
Антонюк, О.М. Бандурка, М.В. Вітрука, О.М. Головко, В.В. Копєйчиков, О.Є. Кутафін, О.А.
Ластовка, О.Г. Мурашин, В.Ф. Погорілко, П.М. Рабінович, В.Я. Тацій, Ю.М. Тодика, В.М.
Шаповал, Ю.С. Шемшученко.
Формулювання цілей статті. В статті досліджується сутність конституційноправового регулювання інституту референдуму в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для вдосконалення нормативної
регламентації конституційних референдумів в Україні істотне значення мають напрацьовані
міжнародними організаціями нормативні акти в цій сфері. Сьогодні міжнародними
документами при проведенні конституційних референдумів є:
Загальна декларація прав людини 1948 р. [1].; Міжнародний пакт про політичні та
громадянські права 1966 р. [2]; Конвенція про політичні права жінок 1952 р. [3]; Конвенція
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. [4]; Резолюція ПАРЄ № 1353
(2003) «Про зміцнення демократичних інститутів як гарантії майбутнього демократії» [5];
Керівні принципи для конституційних референдумів на національному рівні, ухвалені
Венеціанською комісією на 47-й сесії 2001 р. [6]; Рекомендація ПАРЄ 1704 (2005) 1
«Референдуми: на шляху до вироблення належної практики в Європі» [7].
Як випливає з цього переліку, міжнародні документи, що регулюють проведення
референдумів для України, розрізняються між собою:

 за дією в просторі можна виокремити світові та континентальні (європейські)
документи;



за ступенем обов’язковості можна виділити обов’язкові та рекомендаційні
документи.
Міжнародними документами світового рівня та обов’язкового характеру при
проведенні конституційних референдумів є: Загальна декларація прав людини 1948 р.,
Міжнародний пакт про політичні та громадянські права 1966 р. та Конвенція про політичні
права жінок 1952 р.
Відповідно до ст. 21 Загальної декларації прав людини 1948 р. та приписів ст. 25
Міжнародного пакту про політичні та громадянські права 1966 р., кожен має право брати
участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників, а
воля народу повинна бути основою влади уряду. При цьому кожен громадянин без якої б то
не було дискримінації і без не обґрунтованих обмежень має право і можливість:

 брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і за посередництвом
вільно обраних представників;

 голосувати і бути обраним на справжніх періодичних виборах, що вироблені на
основі загального і рівного виборчого права при таємному голосуванні й забезпечують
свободу волевиявлення виборців;

 допускатися у своїй країні на загальних умовах рівності до державної служби [1; 2].
Ю. М. Бисага зазначав, що чинна Конституція України імплементувала всі основні
положення міжнародно-правових актів з прав людини, насамперед Загальної декларації прав
людини [8, с 21].
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В Україні питання фінансування референдуму врегульовано Законом України «Про
всеукраїнський референдум», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку розподілу, перерахування, обліку надходження і використання бюджетних коштів, а
також повернення невикористаних коштів, виготовлених для підготовки і проведення
всеукраїнського референдуму» від 13 лютого 2013 р. № 105 [9], Постановою Центральної
виборчої комісії «Про порядок фінансування окружних комісій з всеукраїнського
референдуму, дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, закордонних дільниць за
рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку, та проведення
всеукраїнського референдуму» від 20 вересня 2013 р. № 198 [10].
Розділом VI Закону України «Про всеукраїнський референдум», зокрема,
встановлено, що витрати на проведення всеукраїнського референдуму, крім витрат на
збирання підписів під вимогою проведення всеукраїнського референдуму, здійснюються за
рахунок коштів Державного бюджету України (ч. 1 ст. 59 Закону); робота члена комісії
референдуму, який виконує свої повноваження в комісії референдуму на платній основі,
оплачується в розмірі та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за поданням
Центральної виборчої комісії, за рахунок коштів Державного бюджету України, що
виділяються на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму (ч. 1 ст. 61 Закону);
фонд референдуму має один накопичувальний рахунок, на який надходять кошти для
фінансування відповідного суб’єкта процесу референдуму, а також поточні рахунки, з яких
здійснюється фінансування витрат на участь суб’єкта в процесі референдуму. На поточні
рахунки фонду референдуму суб’єкта процесу референдуму кошти надходять виключно з
накопичувального рахунку фонду референдуму відповідного суб’єкта процесу референдуму
(ч. 3 ст. 62 Закону); фонд референдуму формується за рахунок власних коштів членів
ініціативної групи референдуму, а також добровільних внесків фізичних осіб та внесків
політичних партій чи всеукраїнських громадських організацій (ч. 1 ст. 64 Закону); один
добровільний внесок фізичної особи до фонду референдуму не може перевищувати
чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати (ч. 2 ст. 64 Закону) [11].
Критику серед громадськості та міжнародних інституцій викликало положення про
фінансування проведення всеукраїнського референдуму з Державного бюджету України.
Слід зазначити, що в Законі конкретизовано, що кошти з Державного бюджету
призначені для підготовки і проведення референдуму, зокрема видатки для дільниць
референдуму, які включають найм приміщень, оплату за використання матеріальнотехнічних засобів, оплату праці членів комісії.
Проте уявляється, що дані витрати не можуть бути покладені на когось іншого, крім
Державного бюджету України. Водночас Законом передбачено, що для фінансування витрат
під час збору підписів та в процесі проведення агітації референдуму створюється фонд
референдуму, в який можуть робити вклади фізичні особи.
Вказаним міжнародно-правовим актом також установлюється, що протягом певного
періоду часу текст, який був відхилений на референдумі, не може бути прийнятий через іншу
процедуру перегляду Конституції. Окрім цього, протягом певного періоду часу положення
Конституції, які були прийняті на референдумі, не можуть бути переглянуті іншим способом
перегляду Конституції. Однак наведені обмеження не застосовуються у випадках:

 консультативного референдуму (який не є зобов’язальним для влади);
 референдуму щодо часткового перегляду Конституції, якщо попередній
референдум стосувався повного перегляду;
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 відхилення тексту, прийнятого парламентом і винесеного на всенародне
голосування на вимогу частини електорату; подібний текст не повинен виноситися на
всенародне голосування, якщо немає вимоги нового референдуму [12].
В Україні референдум, яким вносяться зміни до Основного Закону з питань, що
раніше виносилися на референдум, окрім внесення змін до розділів I, III і XIII Конституції
України з одного й того самого питання, може бути проведено не раніше ніж через рік з дня
оголошення результатів проведеного референдуму. Реалізація ініціативи щодо внесення змін
до розділів I, III і XIII Конституції України з одного й того самого питання можлива
Верховною Радою України наступного скликання (ст.ст. 156, 158 Конституції України, ст. 4
Закону України «Про всеукраїнський референдум») [11].
Значна увага приділяється судовому перегляду. Недотримання норм та правил щодо
порядку проведення референдуму формує спектр підстав для перегляду законності його
результатів. Такий перегляд здійснює конституційний суд або інший уповноважений орган
(переважно Верховний Суд). Питання, що можуть бути перевірені з точки зору нормативних
вимог, зокрема, стосуються: процедурної та змістовної валідності тексту, винесеного на
референдум; забезпечення вільного виборчого права; завершеності процедур народної
ініціативи та безпосередньо народного голосування; дотримання вимог проведення
попереднього голосування; підрахунку голосів тощо. В Україні рішення, дії чи бездіяльність,
що стосуються процесу референдуму, оскаржуються до комісії з референдуму вищого рівня
та до адміністративного суду (ст. 98 Закону «Про всеукраїнський референдум») [12].
Однією з особливостей провадження у справах щодо оскарження рішень, дій чи
бездіяльності суб’єкта владних повноважень у процесі референдуму є те, що ч. 3 ст. 172
Кодексу адміністративного судочинства України визначено: рішення, дії або бездіяльність
Центральної виборчої комісії щодо встановлення нею результатів виборів чи всеукраїнського
референдуму оскаржуються до Вищого адміністративного суду України. Всі інші рішення,
дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, члена цієї комісії оскаржуються до
Київського апеляційного адміністративного суду [13].
Резолюція ПАРЄ № 1353 (2003) «Про зміцнення демократичних інститутів як гарантії
майбутнього демократії» визначає як одну з основних проблем сучасних демократій
відсторонення громадян від політичних процесів. У п. 4 Резолюції зазначено, що «політичні
події останніх років у низці країн Європи засвідчили низький рівень участі населення в
суспільному житті. Зниження рівня довіри до політиків, політичних партій, і передусім
демократичних виборів, зумовило потребу нового переосмислення сутності демократії щодо
нових викликів ХХІ ст. [7].
Нині гостро стоїть питання про практичне застосування законодавства про
референдум, не маючи достатнього досвіду і практичних напрацювань у проведенні даного
різновиду народного волевиявлення. Критику серед науковців та практиків викликали
положення Закону України «Про всеукраїнський референдум» стосовно проведення саме
конституційних референдумів. В обговорення неконституційності прийнятого закону
підключилася громадськість. Венеціанська комісія вважає [14], що ухвалення
конституційних змін на референдумі може завдати шкоди законності в Україні, що і зміни до
Конституції, і навіть ухвалення нової Конституції мають відбуватися за процедурою, що
встановлена чинним Основним Законом.
Висновки. Референдуми є ефективною правовою формою безпосередньої народної
правотворчості. Водночас такі референдуми недоцільно проводити під час кризових явищ у
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суспільстві та державі, оскільки ефективність таких референдумів може гарантуватися лише
за умови громадянської злагоди та сталих демократичних традицій у суспільстві.
Законодавство більшості європейських країн, як і чинна Конституція України,
закріплює проведення референдуму як одну із стадій процесу внесення змін до Конституції.
У жодному разі не як єдину та остаточну стадію зміни Конституції. При вирішенні цих
проблемних питань у нагоді стає не тільки досвід зарубіжних країн, але й міжнародні,
особливо європейські, нормативні акти, що регулюють проведення конституційних
референдумів.
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
SOME PROBLEMS ISSUES ON DETERMINATION OF CUSTOMS VALUE OF
VEHICLES
Анотація. У статті висвітленні проблемні питання визначення митної вартості
транспортних засобів і надані рекомендації по їх вирішенню. Звернено особливу увагу на
питання правового характеру та організаційного характеру. Проведений аналіз визначення
митної вартості транспортних засобів в Україні свідчить про наявність певних питань, що
призводить до скарг декларантів та звернення їх до суду.
Ключові слова: митна вартість, транспортні засоби, вартість, митні збори.
Abstract. The article covers the problematic issues of determining the customs value of
vehicles and provides recommendations for their solution. Particular attention is paid to issues of a
legal and organizational nature. The analysis of the determination of the customs value of vehicles
in Ukraine indicates that there are certain issues, which leads to complaints by the declarants and
their bringing to court.
Keywords: customs value, vehicles, cost, customs duties.
Постановка проблеми. Поняття митної вартості це одне із важливих значень не лише
в системі тарифного регулювання, а також у системі митного контролю і митного
оформлення. Від цієї величини йде нарахування митних платежів, розмір митної вартості
прямо пропорційно впливає на надходжень до державного бюджету. Визначення митної
вартості товарів це – одна із найбільш складних, відповідальних і порою суперечливих
процедур у митній справі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання визначення митної вартості
досліджували такі вчені й практики, як О.Гребельник [7], який вивчав митне регулювання
зовнішньоекономічної діяльності, В.Голомб досліджував економічні та правові аспекти
визначення митної вартості імпорту [6], С. Войтов присвятив свою публікацію актуальним
питанням визначення та контролю митної вартості товарів[2], О. Борисенко [4], що вивчала
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митну вартість як об'єкт і інструмент державного регулювання та контролю та інші. Однак,
без підсумування проблемних питань визначення митної вартості транспортних засобів
унеможливлюють комплексне вирішення даного питання та створює дискусійні питання під
час роботи фахівців митниці, що зумовлює скарги декларантів та судові оскарження.
Постановка завдання. Метою цього дослідження є виділення проблемних питань
встановлення митної вартості транспортних засобів і способи їх вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Визначення митної вартості імпортованих
товарів на сьогодні є предметом найбільш масових спорів, що виникають між імпортерами та
органами доходів і зборів. У разі коли орган доходів і зборів України не згоден із заявленою
митною вартістю товару, який переміщується через державний кордон, останній має право
відмовити в погодженні заявленої декларантом вартості. Кодексом чітко встановлено умову,
за наявності якої у органа, що здійснює митний контроль і митне оформлення, виникає право
на застосування таких повноважень, як витребування додаткових документів та відмова в
митному оформленні за заявленою декларантом митною вартістю товарів.
У 90% випадків орган доходів і зборів відмовляє в застосуванні основного (першого)
методу - за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються (вартість операції).
Порядок і методи визначення митної вартості товарів, в тому числі транспортних
засобів, що переміщуються через митний кордон України, встановлені розділом III Митного
кодексу України [1] та базуються на положеннях статті VII Генеральної угоди з тарифів і
торгівлі та Угоди про застосування статті VII ГATT [2].
Відповідно до частини 1 статті 52 Митного кодексу України (далі - Кодекс)
повідомлення митної вартості товарів (митною вартістю товарів, які переміщуються через
митний кордон України, є вартість товарів, що використовується для митних цілей, яка
базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари – ст.49 МК України)
здійснюється декларантом або уповноваженою ним особою під час декларування товарів у
порядку, встановленому розділом VIII Кодексу. В той же час згідно із загальноприйнятими
міжнародними нормами, викладеними у ст. VII та відповідних додатках до ГАТТ, митна
вартість – це оцінка ввезеного товару в країні імпорту, яка здійснюється на підставі
нормальної ціни в країні експорту, тобто ціни на такий або аналогічний товар, який
продається або пропонується для продажу при нормальному ході торгівлі в умовах вільної
конкуренції (п. 2 (b) ст. VII ГАТТ)[2]. Відповідно до ГАТТ для цілей митного оподаткування
головне не купівельна вартість, а рівень цін, який склався на товар у країні експорту.
Згідно з частиною 2 статті 52 Кодексу декларант або уповноважена ним особа, які
заявляють митну вартість товару, зобов'язані заявляти митну вартість, визначену ними
самостійно, у тому числі за результатами консультацій з органом доходів і зборів, також
подавати органу доходів і зборів достовірні відомості про визначення митної вартості, які
повинні базуватися на об’єктивних, документально підтверджених даних, що піддаються
обчисленню і нести всі додаткові витрати, пов’язані з коригуванням митної вартості або
наданням органу доходів і зборів додаткової інформації. Кодекс зобов’язує декларанта або
уповноважену ним особу на визначення митної вартості. Орган доходів та зборів може
визначати митну вартість тільки у випадках, коли приймається рішення про коригування
заявленої митної вартості товарів відповідно до статті 55 Кодексу [1].
Контроль правильності визначення декларантом митної вартості транспортних засобів
(нових та таких, що були у користуванні) посадовими особами митниці проводиться шляхом
вчинення дій у відповідності до норм статей 54,55МК України з перевірки заявленого до
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оформлення її числового значення та за основним методом - ціною договору, - шляхом
перевірки розрахунку, здійсненого декларантом, за відсутності застережень щодо його
застосування відповідно до частини першої статті 58 МК України, що ґрунтується на
відомостях, наявних у поданих зазначеними особами документах та вимог наказу ДМСУ від
13.10.2006 року №885 «Про забезпечення контролю за правильністю визначення митної
вартості транспортних засобів, вузлів та агрегатів» щодо урахування принципів Методики
товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів (далі - Методика),
затвердженої наказом Міністерства юстиції України та Фонду державного майна України від
24.11.03 року №142/5/2092 (із змінами та доповненнями), зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 24.11.03 року за №1074/8395 та використанням обгрунтованих засобів у
способи, які не суперечать законам України і є сумісними з відповідними принципами і
положеннями Генеральної угоди з Тарифів і торгівлі (ГАТТ).[8]
Рішення про коригування заявленої митної вартості товарів, які ввозяться на митну
територію України з поміщенням у митний режим імпорту, приймається органом доходів і
зборів у письмовій формі під час здійснення контролю правильності визначення митної
вартості цих товарів як до, так і після їх випуску, якщо органом доходів і зборів у випадках,
передбачених частиною шостою статті 54 цього Кодексу, виявлено, що заявлено неповні
та/або недостовірні відомості про митну вартість товарів, у тому числі невірно визначено
митну вартість товарів.
Слід зазначити, що митна вартість транспортних засобів значною мірою залежить від
таких факторів, як: марка, модель, комплектація, об’єм двигуна, рік випуску, технічний стан
(особливо це стосується транспортних засобів, що були у використанні), тощо.
При визначенні митної вартості транспортних засобів, які були у використанні, в
обов'язковому порядку враховуються такі відомості про автомобіль: загальне значення
процента зменшення вартості транспортного засобу залежно від технічних, технологічних
характеристик та особливостей оцінки, умов та терміну його експлуатації, обслуговування,
зберігання, технічного стану, а також залежно від його комплектності, укомплектованості та
процента зменшення (збільшення) вартості транспортного засобу або величини пробігу
тощо. Під час контролю правильності визначення митної вартості транспортних засобів, що
були у використанні, посадові особи митниці використовують такі джерела цінової
інформації:
 спеціалізований програмно-інформаційний комплекс ЄАІС ДФС;
 періодичні видання – автокаталоги, зокрема «SuperSchwacke»;
 Методику товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів,
затверджену наказом Міністерства юстиції України та Фонду державного майна України від
24.11.03 №142/5/2092 [3];
 висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені
спеціалізованими експертними організаціями, що мають відповідні повноваження згідно із
законодавством;
 ресурси мережі Інтернет.
З метою недопущення заниження митної вартості товарів здійснюється ретельна
перевірка документів, що подаються до митного оформлення. У разі встановлення, що
документи, які підтверджують митну вартість, містять розбіжності, наявні ознаки підробки
або не містять всіх відомостей, що підтверджують числові значення складової митної
вартості товарів, чи відомостей щодо ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за
125

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 4 (12) 2019
ці товари, в обов'язковому порядку здійснюється запити додаткових документів,
передбачених частиною третьою статті 53 Митного кодексу України [1].
У разі ненадання або відмови від надання запитуваних додаткових документів, у
відповідності до частини другої статті 58, частини шостої статті 54 та частини першої статті
55 Митного кодексу України, посадові особи мають підстави для прийняття рішення про
коригування митної вартості товарів [1].
В процесі дослідження проблемних питань визначення митної вартості були
виокремлені наступні групи проблем, що найчастіше постають як перед декларантами, так і
перед фахівцями органів доходів і зборів:
1. Проблеми правового характеру.
Внесення змін до застарілої нормативно-правової бази Державної фіскальної служби,
Міністерства юстиції і щоб вони не суперечили економічній безпеці України, положенням
статті 54 МК України, принципам Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх
транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України та Фонду
державного манна України від 24.11.2003 №142/5/2092, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 24.11.2003 за №1074/8395; порядки використання довідково-інформаційної
продукції, наведені у спеціалізованих офіційних виданнях, які містять інформацію про ціни
на транспортні засоби, сформовані на світовому ринку (видавництва «Кellty Blue Book»,
«Eurotax», «Nada» тощо, які рекомендовано додатком 8 до Методики), які мають відмінності
у послідовностях дій з розрахунку вартісного рівня транспортних засобів, що може в
окремих випадках суттєво вплинути на рівень бази їх оподаткування, та, як наслідок, на суму
обов'язкових платежів, що сплачуються до бюджету. Видавництва гарантують правильність
результатів оцінки тільки за умови чіткого дотримання вказаного у довіднику Порядку.[8]
2. Організаційного характеру.
Відсутня форма та зміст проведення консультацій з органом доходів і зборів
передбачений чинним законодавством. Орган доходів та зборів може визначати митну
вартість тільки у випадках, коли приймається рішення про коригування заявленої митної
вартості товарів відповідно до статті 55 МКУ.
Відсутність офіційного роз'яснення щодо значення та заповнення граф технічних
паспортів транспортних засобів, виданих різними іноземними державами (як основних, так і
транзитних техпаспортів).
Відсутність нормативного документу з методичними рекомендаціями щодо єдиного
порядку дій посадових осіб митниці з використання принципів Методики товарознавчої
експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів, одночасно узгоджених з положеннями
МКУ та міжнародних актів з питань визначення митної вартості та послідовності
застосування методів її визначення при прийнятті рішень про її коригування, що. нажаль.
дозволяє посадовій особі самостійно, на свій розсуд, повністю або частково вибирати форму
реалізації повноважень з контролю бази оподаткування транспортного засобу.
Висновки. Митна вартість товарів є однією з найбільш важливих категорій не тільки в
системі митного оподаткування, але й у системі митного контролю та митного оформлення
та відіграє ключову роль у системі митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності.
В ході дослідження стану проблемних питань визначення митної вартості
транспортних засобів, що виявило певні прогалини як в законодавчому (використання
застарілої нормативної бази щодо митного контролю та митного оформлення транспортних
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засобів та контролю за правильністю визначення митної вартості транспортних засобів,
розбіжності термінології у нормативно-правових актах) і в організаційному аспектах
визначення митної вартості транспортних засобів (відсутність спеціалізованих довідників,
відсутність офіційного роз’яснення щодо значення та заповнення граф технічних паспортів
транспортних засобів, виданих різними іноземними державами, тощо). Отже виявлені в
процесі аналізу проблемні питання мають як наукову цінність так і практичну.
Вирішення зазначених проблем значно спростить роботу фахівців органів доходів і
зборів та полегшить визначення митної вартості декларантами.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ГАРАНТУВАННЯ ПРАВ І СВОБОД
ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ
PROBLEMED ISSUES OF GUARANTEE FOR RIGHTS AND FREEDOMS
PEOPLE AND CITIZENS IN CONDITIONS OF ARMED CONFLICT
Анотація. У статті досліджуються проблемні питання гарантування прав і свобод
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людини і громадянина в умовах збройного конфлікту. Дослідження у цій сфері є особливо
необхідними сьогодні, в умовах сучасної геополітичної ситуації, для Українського
законодавства врегулювання конституційно-правового забезпечення національної безпеки є
першочерговим завданням. Не визначеність в окремих аспектах, які є основою забезпечення
національної безпеки становить загрозу для держави і тому потребує доопрацювання на
державному рівні.
Ключові слова: права і свободи людини і громадянина, збройний конфлікт,
національна безпека.
Abstract. The article explores the problematic issues of guaranteeing the rights and
freedoms of man and citizen in the context of armed conflict. Research in this area is especially
needed today, in the current geopolitical situation, for Ukrainian legislation to regulate the
constitutional and legal provision of national security is a top priority. The lack of certainty in the
individual aspects that underpin national security is a threat to the state and therefore needs further
elaboration at the state level.
Keywords: human and civil rights and freedoms, armed conflict, national security.
Постановка проблеми. Стан дотримання прав людини та належний рівень їх
реалізації залежать не тільки від їх конституційного закріплення й детальної юридичної
регламентації, але й від наявності дієвого механізму їх гарантування. На сьогоднішній день
наша країна переживає надзвичайно складний період власного державотворення, який
відзначається не лише глибинними проблемами соціального та економічного розвитку, а й
необхідністю протистояти зовнішній гібридній агресії з боку Російської Федерації, що
загрожує самому існуванню української незалежності, захисту та гарантіям прав і свобод
людини і громадянина.
Складність сучасних соціальних процесів, що відбуваються в нашій країні, показує
необхідність створення та підвищення ефективності і чіткості гарантій прав і свобод людини
і громадянина. У цьому зв’язку важливого значення набуває проведення комплексного
системного дослідження проблеми соціальної і правової природи гарантій конституційних
прав людини з метою виявлення позитивних сторін і недоліків гарантій конституційних прав
людини і громадянина та вжиття заходів щодо його вдосконалення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідженні проблем
гарантування прав і свобод людини і громадянина відображено в наукових працях багатьох
вчених, таких як: О. Аврамова, Н. Ахтирська, О. Бандура, Д. Бєлов, Ю. Бисага,
С. Бескоровайний, Л. Васечко, Д. Дикий, Є. Захаров., Н. Камінська, А. Кассезе, А. Клименко,
Е. Кузьмін,
В. Ковальчук, І. Кудря, П. Лоссовський, Г. Луцишин,
М. Марнгейм,
Е. Мартиненко, А. Полторак, І. Пробко, П. Рабінович, С. Рудюк, Є. Стрельцов, О. Супрун,
Ю. Тодика, Ю. Фігель, А. Хольота, Л. Чекаленко, К. Шимкевич та ін.
Формулювання цілей статті. Мета полягає у дослідженні правового конституційноправового регулювання гарантії прав та свобод людини і громадянина в умовах збройного
конфлікта.
Виклад основного матеріалу дослідження. Безсумнівним є факт, що права і свободи
людини і громадянина та їх гарантії є фундаментальним надбанням людства, важливим
елементом у процесі становлення й соціалізації кожного індивіда, адже дозволяють йому
задовольняти свої потреби та реалізовувати власний потенціал у різних сферах суспільного
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життя. Ступінь їх гарантування є лакмусовим папірцем демократичного розвитку будь-якого
суспільства. Особливе місце у системі прав і свобод людини і громадянина посідають
конституційні права і свободи, які разом із відповідними обов’язками встановлено в
основному законі кожної держави. У конституціях, як правило, зосереджено загальновизнані
та найбільш важливі громадянські (особисті), політичні, економічні, соціальні, культурні та
інші права і свободи. У такий спосіб законодавець визначає правовий статус людини і
громадянина та регламентує діяльність усіх суб’єктів права [1, с. 118].
Для українського суспільства сьогодні тематика гарантій прав людини в умовах
збройного конфлікту надзвичайно важлива для вивчення, так як територія півострову Криму
окупована, а на Сході нашої держави відбувалась майже два роки «антитерористична
операція», що перейшла у минулому, 2018 році, у «операцію об’єднаних сил». Законодавчим
підтвердженням терористичного діяння на території України є прийняття нормативних актів
таких як, наприклад, Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України» від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання
терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» [2] від 14 квітня 2014
року № 405/2014 та ряд інших прийнятих на основі даного документу.
Беззаперечним є факт, що непідконтрольні Україні території на сході є найгіршими з
точки зору гарантування основоположних та невід’ємних прав і свобод людини. Так, аналіз
статистичних відомостей, говорить, наприклад, про те, що серйозні порушення прав людини
та зловживання продовжуються у східній Україні, зокрема у формі обстрілів, страт,
довільних і незаконних затримань, тортур, жорстокого поводження, торгівлі людьми і
відсутності справедливості та підзвітності, а також позбавлення економічних і соціальних
прав, від чого страждає близько 5 млн. осіб, що проживають в районах, постраждалих від
конфлікту [3].
Серйозні порушення прав людини, залякування та утиски місцевого населення, що
здійснюються незаконними озброєними групами, які підтримуються Росією, відзначалися
правозахисними організаціями і були відображені у звітах ООН. Крім того, моніторингові
групи і досі надають інформацію про нові звинувачення у вбивствах, тортурах і жорстокому
поводженні, а також випадки незаконного позбавлення волі, примусової праці, грабежів,
вимагань (зокрема, і грошей) на територіях, контрольованих збройними терористичними
групами. Таким чином, вплив конфлікту на економічні і соціальні права цивільного
населення є драматичним.
Міжнародний збройний конфлікт як юридичне поняття згадується в ст. 2, якає
загальною для всіх Женевських конвенцій 1949 року: «На додаток до положень, які
втілюються в мирний час, ця Конвенція застосовується до всіх випадків оголошеної війни чи
будь-якого іншого збройного конфлікту, що може виникнути між двома чи більше Високими
Договірними Сторонами, навіть якщо одна з них не визнає стану війни. Конвенція також
застосовується до всіх випадків часткової або цілковитої окупації Високої Договірної
Сторони, навіть якщо ця окупація не натрапляє на жодний збройний спротив...» [4].
В Україні гарантії прав і свобод людини та громадянина, їх реалізація є актуальною
проблемою сучасності. Відповідно до ст. 2 Конституції України людина, її життя, честь і
гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Держава
поклала на себе обов'язок охороняти і захищати інтереси людини. Звідси виводиться
принципова вимога, що будь-які обмеження прав і свобод громадян припустимі тільки в
тому випадку і в тій мірі, в яких вони передбачені конституцією конкретної держави і
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відповідають нормам міжнародного права [5, с. 208].
Відзначимо, основною гарантією формування єдиної системи гарантій прав і свобод
людини і громадянина є конституційне закріплення її провідних параметрів. Правозахисні
позиції нині чинної Конституції України, з властивим їм аксіологічними перевагами людини,
її прав і свобод, можна визнати демократичним завоюванням сучасної української
державності.
Значимість конституційного гарантування прав і свобод людини і громадянина в
Україні пов'язана також з організуючим характером Основного закону нашої держави, яка, за
оцінкою А. Макушин, мобілізує правозахисний потенціал всіх галузей права, активізуючи
весь процес гарантый прав і свобод людини і залучаючи до нього всі інститути суспільства і
суб'єкти права, в тому числі і міжнародні [6, с. 23].
Таким чином, на наш погляд, гарантіями захисту конституційних прав і свобод
людини і громадянина в умовах збройного конфлікту є система норм, принципів та вимог,
різноманітних правових та організаційних механізмів (процедур), завдяки яким
забезпечується соціально-правова захищеність особи, що функціонують з метою
забезпечення найсприятливіших умов для реалізації конституційно закріпленого статусу
людини в умовах збройного конфлікту.
Як ми вже відзначали вище, оскільки права і свободи реалізуються в суспільстві, що
нерідко вимагає співробітництва людей, то ця обставина обумовлює неминучість певних
обмежень прав і свобод. Обмеження диктуються насамперед необхідністю поваги таких же
прав і свобод інших громадян, недопущення довільного поводження з ними, а також
необхідністю нормального функціонування суспільства і держави. Обмеження прав і свобод
одних людей є умовою гарантування реалізації прав і свобод інших людей. Це узгоджується
з рядом найважливіших міжнародно-правових актів. Так, зокрема, Загальна Декларація прав
людини (1948 р.) говорить про те, що будь-які обмеження прав і свобод окремої особистості
можуть бути «встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і
поваги прав інших та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і
загального добробуту в демократичному суспільстві» [7]. Крім того, Сіракузькі принципи
тлумачення обмежень і відступів від положень Міжнародного пакту про громадянські і
політичні права (1984 р.) визначають, що такі обмеження та відступу держави-учасники
можуть застосовувати тільки у випадках виняткової і дійсної або неминучої небезпеки, яка
загрожує життю нації, і тільки тоді , коли існують достатні гарантії і ефективні засоби
правового захисту проти зловживань. На національну безпеку не можна посилатися в якості
причини, коли мова йде про запобігання тільки місцевої або щодо ізольованої загрози закону
або порядку [8].
В умовах зовнішньої збройної агресії проти України, розпалювання на її території
міжнаціональних, міжрелігійних та інших соціальних конфліктів, посилення екстремістської
та терористичної діяльності виникла потреба у перегляді існуючих доктринальних і
законодавчих підходів до обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина в
інтересах національної безпеки. Вважаємо, що для належного захисту суверенітету України,
відновлення її територіальної цілісності, збереження демократичного проєвропейського
вектору розвитку необхідним є встановлення
чіткого взаємозв’язку та залежності
обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні та інтересів
національної безпеки [9, с. 78].
Історично, національна безпека тривалий час розглядалася в аспекті захисту держави
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від загроз, однак із розвитком суспільних відносин її зміст змінився. Реалії сьогодення
свідчать, що парадигма національної безпеки вже давно вийшла за межі забезпечення
захисту суверенітету й територіальної цілісності держави від зовнішніх та внутрішніх загроз,
до яких традиційно належать збройні сили і спецслужби іноземних держав, а також
сепаратистські та терористичні угруповання. У сучасних умовах, за твердженням Ю. Ірхи,
категорія «національна безпека» охоплює питання безпечного існування не тільки держави, а
й суспільства та людини. Більше того, саме безпека останньої у демократичних державах
стала визнаватися найвищою соціальною цінністю [9, с. 81].
В той же час, відповідно до ст. 64 Основного Закону в умовах введення воєнного
стану, який, до речі, було введено вперше на території незалежної України з 26 листопада по
26 грудня 2018 року, можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із
зазначенням строку дії цих обмежень. Основний закон передбачає цілий список прав,
обмежувати які, навіть у таких скрутних обставинах, забороняється. Відповідно до ст. 64
Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану не можуть бути обмежені
наступні права і свободи, передбачені Основним законом: рівність конституційних прав і
свобод та рівність перед законом; право на громадянство та на зміну громадянства; право на
життя; право на повагу до гідності; право на свободу та особисту недоторканність; право
надсилати індивідуальні чи колективні письмові звернення та на обґрунтовану відповідь на
них; право на житло; на рівні права і обов’язки подружжя у шлюбі та сім’ї; рівність прав
дітей незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним;
право на судовий захист прав і свобод людини і громадянина; право на відшкодування за
рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди;
право знати свої права і обов’язки; гарантія, що закони та інші нормативно-правові акти не
мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують
відповідальність особи; право на правову допомогу; право не виконувати явно злочинні
розпорядження чи накази; не можливість бути двічі притягненому до юридичної
відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення; презумпція невинуватості;
гарантія того, що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення
щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом [10].
Значний внесок у систему гарантій конституційних прав і свобод людини і
громадянина від свавільного обмеження зробив Конституційний Суд України, визначивши у
Рішенні від 8 квітня 2015 року № 3-рп/2015, що обмеження конституційних прав і свобод має
переслідувати легітимну мету; бути зумовленим суспільною необхідністю досягнення цієї
мети, пропорційним та обґрунтованим; у разі обмеження права законодавець зобов’язаний
запровадити таке правове регулювання, яке дасть можливість оптимально досягти легітимної
мети з мінімальним втручанням у реалізацію відповідного права і не порушувати його
сутнісний зміст [11].
Вирішення суб’єктами політичних і суспільних відносин своїх нагальних проблем, на
жаль, іноді призводить до порушення одними суб’єктами відносин прав і свобод інших.
Особливо гостро це питання стоїть при проведенні виборів. Тоді, як наслідок
правопорушення, наступає відповідальність.
Юридична відповідальність посідає особливе місце у системі гарантій політичних
прав і свобод особи. Вона є специфічним юридичним засобом забезпечення реалізації,
охорони і захисту прав і свобод людини і громадянина і здійснення закріплених у
законодавстві обов’язків. Встановлення чинним законодавством норм про юридичну
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відповідальність пов’язане з незадовільним рівнем загальної правової культури багатьох
громадян, навіть з правовим нігілізмом, коли ігнорується або принижується абсолютна
цінність державної організації суспільства та правової системи.
Висновки. На основі всього вище зазначеного можна говорити про те, що для
конституційно-правових гарантій політичних прав і свобод людини і громадянина особливе
значення мають принципи демократизму, верховенства права і обопільної відповідальності
людини і держави. Зазначені принципи як гарантії політичних прав і свобод особи тісно
пов’язані між собою і у сукупності націлені не тільки на формування сильної правової і
політичної системи, усталення і розвиток форм безпосередньої демократії, а й на
становлення режиму законності. У свою чергу, режим законності є не тільки умовою процесу
ефективної реалізації громадянами своїх політичних прав, а й умовою становлення і
розвитку правової держави і громадянського суспільства.
Наразі, зауважимо, що стан дотримання прав людини в умовах проведення
антитерористичної операції, а наразі операції об’єднаних сил, є надзвичайно низьким, як в
регіонах проведення такої операції так і по всій території України в контексті як прав
внутрішньопереміщених осіб так і прав інших осіб, що постраждали внаслідок військових
дій на території України.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ У
АСПЕКТІ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION OF STATE YOUTH POLICY IN THE
ASPECT OF STATE CONSTRUCTION IN UKRAINE
Анотація: У статті досліджуються питання реалізації державної молодіжної політики
у аспекті державного будівництва в Україні. Законодавство щодо молоді та державної
молодіжної політики не характеризується системністю та послідовністю, що ускладнює
створення належних правових, соціально-економічних, політичних, організаційних умов та
гарантій для повноцінного розвитку молоді і, як наслідок, знижує ефективність реалізації
державної молодіжної політики. Зауважимо, що для ефективного впровадження державної
молодіжної політики в Україні нашій державі потрібно аналізувати досвід інших країн,
особливо тих, які входять до групи розвинутих.
Ключові слова: державна молодіжна політика, місцеве самоврядування, державне
будівництво
Abstract: The article explores the issues of realization of the state youth policy in the aspect
of state building in Ukraine. Legislation on youth and state youth policy is not characterized by
consistency and consistency, which complicates the creation of proper legal, socio-economic,
political, organizational conditions and guarantees for the full development of youth and, as a
consequence, reduces the effectiveness of the implementation of state youth policy. It should be
noted that for the effective implementation of state youth policy in Ukraine, our country needs to
analyze the experience of other countries, especially those belonging to the developed group.
Keywords: state youth policy, local self-government, state building
Постановка проблеми. У суспільстві, що ґрунтується на принципах правової держави,
ДМП виявляється центральною ланкою суспільної регуляції процесів становлення нових
поколінь – соціалізації та самореалізації молоді. За такого підходу у держави є широкі
можливості спертися у своїй молодіжній політиці на систему права, мобілізуючи економічні,
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організаційні, кадрові та інші ресурси для досягнення суспільно значущих завдань і
блокуючи дію багатьох несприятливих чинників соціального розвитку молоді. На теперішній
час перед Українською державою постає завдання забезпечення реалізації молоддю своїх
політичних, соціально-економічних та культурно-духовних прав системою гарантій, що
сприятиме перетворенню молоді на активного суб’єкта демократичних процесів. Із часу
прийняття Декларації «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» [1].
національне законодавство збагатилося великою кількістю нормативно-правових актів різної
юридичної сили, які регулюють питання реалізації державної молодіжної політики. Проте,
законодавство щодо молоді та державної молодіжної політики не характеризується
системністю та послідовністю, що ускладнює створення належних правових, соціальноекономічних, політичних, організаційних умов та гарантій для повноцінного розвитку молоді
і, як наслідок, знижує ефективність реалізації державної молодіжної політики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідженні проблем
реалізації державної молодіжної політики у аспекті державного будівництва в Україні склали
роботи вітчизняних і зарубіжних вчених таких як: М.В. Афанасьєва, Ю.Г. Барабаш,
Ю.О. Волошин, М..Ф. Головатий, С.В. Ківалов,О.Є. Кутафін, О.С. Лотюк, О.В. Марцеляк,
Н.В. Мішина, М.П. Орзіх, О.С. Орловський, Б.А. Пережняк, О.В. Прієшкіна, А.О. Селіванов,
Ю.М. Тодика, О.Ф. Фрицький, О.О. Чуб, В.М. Шаповал та ін.
Формулювання цілей статті. Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні
реалізації державної молодіжної політики у аспекті державного будівництва в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Безумовно, реалізація ДМП як
специфічного напрямку – це сфера діяльності органів виконавчої влади, проте, відповідно до
положень Конституції Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади, окрім
формування нормативно-правової основи реалізації ДМП, через здійснення функції
парламентського контролю та діяльності профільного комітету впливає на процес реалізації
ДМП.
Парламентський контроль, на відміну від державного контролю у сфері управлінської
діяльності органів державної влади, не є формою основної діяльності парламенту. Такий
напрямок роботи Верховної Ради України реалізується як один із важелів впливу
Парламенту на діяльність виконавчої влади, зокрема Уряду, та на державні та суспільні
процеси.
Із точки зору М.О. Теплюка, саме повнота реалізації Парламентом своєї контрольної
функції, системність та ефективність здійснюваного парламентського контролю визначають
реальність впливу Парламенту на процеси у суспільстві та в державі, на ефективність
діяльності інституцій державної влади, перш за все органів виконавчої влади, а також є
суттєвою противагою можливим тенденціям відходу від демократичного державного режиму
і переходу до авторитаризму [2, с. 463]. Парламентські слухання з питань реалізації ДМП
вирізняються тим, що вони поєднують питання, пов’язані із законопроектною роботою, та
питання контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері молодіжної політики.
Постійними учасниками усіх проведених парламентських слухань із питань реалізації ДМП
були представники профільного міністерства, міністерств, до компетенції яких віднесено
реалізацію окремих напрямків ДМП, представники місцевих органів виконавчої влади,
представники спеціалізованих державних установ, які опікуються вирішенням проблем
молоді, тощо.
Особливістю парламентських слухань із питань реалізації ДМП, у порівнянні зі
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слуханнями з інших питань, є те, що вони є обов’язковими та щорічними. На превеликий
жаль, ефективність цього інструменту реалізації ДМП, з огляду на існуючу практику,
викликає сумніви.
Стосовно місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з восьми
рекомендацій оцінити виконання можна лише двох, проте інформація про їх реалізацію на
офіційних сайтах місцевих органів влади є відсутньою. Комітет з питань сім'ї, молодіжної
політики, спорту та туризму Верховної Ради України активно співпрацює з молоддю шляхом
організації зустрічей, проведення круглих столів, конференцій, брифінгів за участю молодих
активістів та МГО, у результаті яких комітетом виявляються тенденції, характерні для
молоді, проблеми та інтереси.
Безумовно, реалізація контрольної функції комітету шляхом проведення аналізу
практики застосування законодавчих актів у діяльності державних органів, їх посадових осіб
є пріоритетною формою, але її застосування наражається на істотні труднощі. Йдеться
передусім про надзвичайно великий масив законодавства, обсяги якого до того ж, завдяки
зусиллям парламенту, невпинно збільшуються.
Підсумовуючи, слід сказати, що Парламент у цілому та профільний комітет з питань
сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму активно впливають на реалізацію ДМП
шляхом застосування парламентського контролю, проте дієвість такої форми як
парламентські та комітетські слухання викликає сумніви. Окрім того, слід звернути увагу на
те, що результати застосування парламентського контролю часто не отримують відповідної
оцінки з боку Парламенту у цілому та комітету, зокрема, і використання їх в процесі
подальшої роботи.
Як глава держави Президент України наділений особливою конституційною
правосуб'єктністю і має право виступати від імені держави у міжнародних зносинах, є
гарантом конституційного ладу, Конституції, законності, прав і свобод людини тощо
[3Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 107].
У структурі Адміністрації Президента України не існує спеціалізованого підрозділу,
який опікувався би молодіжною сферою, хоча існує ціле управління, яке забезпечує
діяльність Уповноваженого Президента України з прав дитини. Така надзвичайно підвищена
увага до прав дитини виглядає недостатньо логічною на фоні фактичного ігнорування
молодіжної сфери. На теперішній час саме молодь є найбільш динамічною соціальною
групою в Україні, відкритою до нововведень та спроможною до значних вчинків. Збільшення
економічної активності молоді зробить її впливовою верствою населення України. А
можливе зростання політичної активності молоді гарантовано не минеться без наслідків для
будь-якої влади чи партії при владі. Тому життєво необхідно утворити спеціальний
підрозділ, який опікувався би питаннями молоді та молодіжної політики [4, с. 134]. Молодь
має прав не менше за дітей та не набагато більше можливостей щодо їх захисту, тому вона
також потребує ретельної опіки з боку Президента України.
Більш результативним у впливові Президента на реалізацію ДМП було запровадження
грантової підтримки молоді. Так, починаючи з 2000 р. обдарованій молоді щорічно надається
фінансова підтримка з метою реалізації соціально значущих творчих проектів у соціальній та
гуманітарній сфері. З метою вирішення актуальних проблем молодих учених, забезпечення
їх активної участі в реалізації державної політики у сфері наукової та науково-технічної
діяльності, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу з 2003 р. Президентом було
запроваджено надання щорічних грантів Президента України для підтримки наукових
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досліджень молодих учених [5].
Систему органів виконавчої влади, які забезпечують реалізацію ДМП, утворюють
Кабінет Міністрів України, міністерства, місцеві органи державної виконавчої влади.
Уряд України як вищий орган в системі виконавчої влади забезпечує здійснення
внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції та законів України,
актів Президента України. Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення
державної політики у відповідних сферах суспільного і державного життя, виконання
Конституції та законів України, актів Президента України, додержання прав і свобод людини
та громадянина. У положеннях п. 3 ст. 2 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»
[6Ошибка! Источник ссылки не найден.] у частині визначення завдань Уряду з реалізації
напрямків державної політики, ДМП у зазначеному переліку відсутня. Це є свідченням того,
що принципу пріоритетності ДМП, якого закріплено в Декларації «Про загальні засади
державної молодіжної політики в Україні» (ч. 1 п. 1) [1Ошибка! Источник ссылки не
найден.] у цьому випадку не дотримано.
Основними суб’єктами в реалізації ДМП є міністерства та місцеві органи влади. За
роки незалежності України центральний орган державної виконавчої влади, що
безпосередньо опікується питаннями реалізації ДМП, неодноразово реорганізовувався. Таке
реформування статусу профільного міністерства є свідченням того, що місце ДМП у
загальній системі державного управління й досі не є усталеним.
Відсутність наступності у діяльності центрального органу виконавчої влади, що
реалізує ДМП, негативно впливає на ефективність роботи як центрального апарату, так і
виконавчих органів регіонального та місцевого рівня. Реформування, а точніше сказати,
формування, державної системи молодіжної політики потребує, у першу чергу, системного
обґрунтування і нормативного закріплення місця молодіжної складової в загальній системі
державного управління [7Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 14].
У результаті постійних реорганізацій долучення до питань реалізації ДМП інших
напрямків державної політики негативно вплинуло на інституційне забезпечення реалізації
ДМП. На теперішній час Міністерство молоді та спорту здійснює повноваження щодо
забезпечення формування та реалізації державної політики у молодіжній сфері, сферах
фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання [8]. В чинному положенні
про Міністерство молоді та спорту закріплено 49 пунктів повноважень міністерства, але
лише 11 із них стосуються реалізації ДМП, усі інші спрямовано на забезпечення управління
у сфері спорту і в більшій частині спорту вищих досягнень. На Міністерство соціальної
політики покладено завдання надання соціальної підтримки молоді, яка перебуває у
складних життєвих обставинах у загальному контексті надання соціальних послуг «іншим
соціально вразливим верствам населення» [9]. Спостерігається «вибірковий підхід» у
визначенні категорій молодих людей, на яких спрямовується діяльність центрального органу
виконавчої влади, відповідального за формування молодіжної політики. ДМП має бути
спрямована не лише на потреби обдарованих молодих людей або людей, що знаходяться у
складних життєвих обставинах, а також на всі інші категорії молоді: молодих людей, які
мають обмежений доступ до ресурсів, сільську молодь, молодих людей, що не мають роботи,
тих, хто потребує покращання свого соціального становища [10, с.40].
Міністерство освіти і науки України забезпечує реалізацію кількох напрямків ДМП, а
саме: створення умов для отримання молоддю освіти; здійснення роботи з професійного
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самовизначення молоді, розвитку національно-патріотичного виховання, підготовки молоді
до сімейного життя, залучення молоді до волонтерської діяльності.
Міністерство культури України реалізує ДМП через створення умов для підтримки та
сприяння творчій молоді. За підтримки Міністерства культури України проводиться низка
культурно-мистецьких акцій, фестивалів, конкурсів, спрямованих на виявлення та підтримку
обдарованих дітей та молоді, на вирішення питань їх творчого розвитку та інтелектуального
самоудосконалення. Більшість таких заходів проводиться на постійній основі, а саме:
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» (м. Київ, м.
Канів), Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль (смт. Опішня, Полтавська обл.),
Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовця (м. Київ),
Міжнародний конкурс юних піаністів імені Крайнєва (м. Харків), Міжнародний конкурс
піаністів пам’яті Еміля Гілельса (м. Одеса), Всеукраїнський фестиваль інструментальної
музики «Сонячні кларнети» (м. Житомир), Міжнародний культурно-мистецький проект
середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів) та музичних академій,
Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» (м. Київ), Міжнародний фестиваль
студентського кіно «Пролог» (м. Київ), Всеукраїнський театральний фестиваль
«Тернопільські театральні вечори. Дебют» (м. Тернопіль), Міжнародний конкурс постановок
молодих режисерів в жанрі оперети/мюзикла/опери-буф «Musical Art Progect» (м. Київ),
Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «ГОГОЛЬФЕСТ» (м. Київ), Фестиваль
молодої української режисури імені Леся Курбаса» (м. Київ) [5].
Постійні зміни, що відбуваються на рівні центрального органу виконавчої влади,
негативно впливають на діяльність регіональних та місцевих органів виконавчої влади, які є
відповідальними за реалізацію ДМП. Структурні підрозділи не встигають перегруповуватися
відповідно до здійснюваних на державному рівні реформ.
Одним із основних питань місцевих органів публічної влади у молодіжній сфері є
реалізація регіональних та місцевих молодіжних програм. За роки незалежності в Україні
накопичено значний досвід з розробки та реалізації цільових обласних, місцевих молодіжних
програм.
Регіональні молодіжні програми спрямовано на створення правових, гуманітарних,
економічних передумов для соціального становлення та розвитку молоді в регіонах. Заходи
цих програм орієнтовані на забезпечення формування конкурентоспроможної особистості,
утвердження таких її рис як самостійність, самовизначення, самореалізація та громадянська
активність. Переважно регіональні програми мають різноцільове призначення і стосуються
окремих сфер життєзабезпечення та розвитку молоді, або окремих соціальних категорій
молоді. Разом із тим можна зазначити недостатню увагу на місцях питанню залучення
молоді, використання її потенціалу для місцевого розвитку, а також урахування
особливостей та потреб молоді в регіоні та на місцях. Спільне для всіх регіонів у ДМП
(принципи, функції, форми, методи тощо) обумовлене її об’єктом та метою, що визначена
відповідно до унітарного устрою держави. Повсюдно ця специфічна діяльність має чітко
визначені функції щодо узгодження загальнодержавної молодіжної політики зі специфікою
регіону і конкретної адаптації її до місцевих умов.
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
CONSTITUTIONAL AND LEGAL PRINCIPLES
PROVISION OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE
Анотація. У статті актуалізується необхідність забезпечення державної безпеки як
одного з пріоритетних напрямів державної політики. Cьогодні активно розвивається
законодавство України у сфері національної безпеки. Водночас, попри беззаперечну
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актуальність цієї тематики, залишаються невизначеними дуже багато як теоретичних, так і
практичних питань, пов’язаних із проблематикою національної безпеки України.
Ключові слова: національна безпека, забезпечення національної безпеки,
нормативно-правове забезпечення національної безпеки.
Abstract. The article actualizes the need to ensure national security as one of the priority
directions of public policy. The legislation of Ukraine in the field of national security is actively
developing today. At the same time, despite the undeniable relevance of this topic, many theoretical
and practical issues related to the national security of Ukraine remain uncertain.
Keywords: national security, ensuring national security, regulatory regulation of national
security.
Постановка проблеми. Формування повноцінного режиму національної безпеки
передбачає вибір пріоритетів і аналіз факторів національної безпеки на рівні особливої
стратегії, початок якої закладено у першу чергу в Основному Законі. У Конституції Україну
проголошено суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою.
Встановлено базові параметри діяльності уповноважених органів державної влади в сфері
національної безпеки; закладено правовий фундамент врахування можливих викликів і
загроз та ймовірної активної реакції на них; визначено межі втручання держави в життя
людини; закріплено вихідні начала для поточного законодавства щодо забезпечення
національної безпеки. Однак незважаючи на те, що окремі проблеми національної безпеки
уже були предметом наукових пошуків учених, комплексного дослідження конституційних
основ національної безпеки в Україні не проводилося.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідженні проблем
конституційно-правових засад забезпечення національної безпеки України склали роботи
вітчизняних і зарубіжних вчених таких як: В.О. Антонов, В.І. Абрамов, А. Бутейко, А. Гуцал,
О.П. Дзюбань, Д.Я. Кучма, О.М. Костенко, В. Крутов, В.А. Мандрагеля, Н.Р. Нижник, Г.П.
Ситник, В.Ф. Смолянюк, М.М. Шевченко та інші.
Формулювання цілей статті. Мета дослідження полягає у теоретичному
обґрунтуванні конституційно-правових засад що стосуються національної безпеки України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Законодавство України у сфері
національної безпеки являє собою систему нормативно-правових актів, що регулюють
відносини у сфері національної безпеки. Розробка законодавства та забезпечення його
виконання, тобто правове регулювання, одна з найважливіших функцій держави, що, власне,
визначає роль держави в ринковій економіці
Правове регулювання у загальний теорії права в юридичний науці України почало
ретельно досліджуватись на початку 60-х років ХХ століття. Сучасна теорія права України
зазначає, що правове регулювання є лише однією із форм впливу права на суспільні
відносини, це вплив з допомогою специфічних правових засобів - норм права,
правовідносин, актів реалізації [1, с.86].
Специфіка зазначеного поняття у правовому регулюванні національної безпеки
дозволяє автору визначити в межах дослідження поняття «правове регулювання державної
безпеки» таким чином: правове регулювання державної безпеки є частиною дії права, яка
характеризує за допомогою правових засобів (норм права, правовідносин, актів реалізації та
застосування) і інших правових явищ (правових принципів, правотворчої діяльності)
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державно-правовий вплив на національну безпеку.
Розглядаючи проблеми управління системою національної безпеки як матеріалізацію
стратегії управління даною системою, важливим є розгляд ролі права у даному процесі.
Право, будучи регулятором суспільних відносин, е одним з дієвих інструментів, з
одного боку, як забезпечення національної безпеки (зовнішній чинник), з іншого – як засіб
оптимізації функціонування самої системи національної безпеки і системи забезпечення
національної безпеки, зокрема (внутрішній чинник).
При цьому двоякість права щодо забезпечення національної безпеки зумовлює
адекватну картину первинності формування впливу: коли йдеться про право як зовнішній
чинник, право є похідним від інтересів нації, що забезпечуються системою національної
безпеки (далі СПБ). Право слугує інструментом досягнення нацією її ідеалів, забезпечення
потреб та інтересів нації; якщо йдеться про оптимізацію функціонування самої СНБ,
останню слід розуміти як інструмент права. Тобто дія СНБ є втіленням права у буття. Саме
така дуальність співвідношення права і СНБ присутня за будь-яких умов і притаманна
загальному процесові забезпечення національної безпеки [1, с.87].
Виходячи із сутнісних ознак права, слід зазначити: лише дійсне право, як
всеохоплюючий регулятор суспільних відносин, що відображає людські цінності, визнані
світовою спільнотою, може розглядатися у контексті управління системою національної
безпеки. Річ у тім, що існування різних за своєю суттю систем національної безпеки,
відповідно до окреслених нами вище положень, забезпечується адекватним механізмом,
одним з елементів якого і є право. Тому різноспрямованість як самих потреб нації, так і
розмаїття засобів їх задоволення певним чином впливає і на право. Через це постає проблема
щодо розмежування права, яке забезпечує поступ нації відповідно до загально визнаних
людських цінностей, і права, що відбиває егоїстичні інтереси нації, які є «понад усе», а отже
і методи їх забезпечення розглядаються лише крізь призму їх доцільності і аж ніяк не
співвідносяться із загальнолюдськими цінностями та ідеалами.
З іншого боку, постає коректність такого порівняння: якщо ми вважаємо, що правом є
лише те, що відповідає загально визнаним людським цінностям, то що ми тоді розумітимемо
під нормативною системою, створеною як інструмент управління СНБ, який, маючи на меті
забезпечення інтересів власної нації, припускається пригнічення інтересів інших націй?
Мабуть, це питання – у площині філософії, яка, досліджуючи те чи інше явище, виходить з
іманентних ознак об’єкта. Дане питання можна вирішувати у площині корисності права, як
інструмента, засобу, врешті-решт свідомого продукту нації, не лише для окремої нації, а й
для світової спільноти. Хоча і за даних обставин не може йтися про цілковиту свободу щодо
втілення інтересів нації, якщо вони суперечать інтересам інших націй.
Своєрідність потенції між цивілізаційного конфлікту є іманентною ознакою самої
цивілізації: він слугує мірою, балансом підтримання якого і становить зміст існування цих
цивілізацій. Причому «перемога» будь-якої з них чи то цивілізації, де переважатимуть
цінності численніших націй, чи то цивілізації, де переважатимуть інтереси нечисленних
націй, є руйнівною для самої цивілізації. Саме у цьому перманентному балансі вбачається
найбільш оптимальний шлях розвитку [2, с.6].
Відтак не є катастрофою відмова України від імплементації окремих положень
міжнародних документів, що не відповідають її національним інтересам. Позиція сильної
держави, якою, безперечно, прагне і буде Україна, не у тому, щоб «відповідати світовим
стандартам", а у тому, щоб, ураховуючи національні потреби та інтереси, на підставі
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застосування механізму імплементації бути повноправним членом світового співтовариства,
входити до нього, зберігаючи як внутрішню самобутність, так і зовнішню самостійність.
Сила полягає не в однаковості, а в спільності та прихильності основним принципам
світобудови та мирного співіснування.
Право має стати не лише фундаментом забезпечення реалізації інтересів нації, а й
забезпечуватися функціонуванням відповідного механізму його реалізації. Однак це не може
бути вирішено простим створенням певної нормативно-правової бази. І ось чому, річ у тім,
що національні інтереси, становлячи собою системну категорію, є різноспрямованими за
своєю суттю, бо вони відбивають прагнення нації до розвитку, а отже стосуються всіх сфер
суспільного життя. Відтак продуктивним є застосування конкретно визначеного нормативноправового регулювання забезпечення національних інтересів у певно визначеній сфері
суспільного буття, яке має будуватися відповідно до стратегічного курсу, окресленого у
Концепції національної безпеки. Предметне правове регулювання має свої позитивні
сторони, одна з яких полягає у встановленні конкретно визначених прав і обов’язків і
персональної відповідальності посадових осіб щодо забезпечення конкретних національних
інтересів.
Отже, право, будучи, з одного боку, дороговказом системи національної безпеки, а з
іншого, – інструментом забезпечення національних інтересів, відіграє важливу роль. При
цьому така двоякість іпостасі права, ще раз переконує нас у позиції щодо необхідності
розгляду вдосконалення права як складової частини побудови СНБ. Більш того, постає
необхідність у формуванні права національної безпеки.
Поняття «нормативно-правове забезпечення національної безпеки» включає
нормативне регулювання і виконання права як засобу управління стосовно сфери
національної безпеки. Воно розуміє під цим також сприяння пошуку шляхів удосконалення
існуючих та створюваних нових правових норм, необхідних для виконання принципово
нових завдань у сфері національної безпеки [2, с.7].
Нормативно-правове забезпечення національної безпеки – процес створення і
підтримки
в
необхідних
межах
конструктивних
організаційно-функціональних
характеристик системи національної безпеки за допомогою впорядковуючого впливу
нормативно-правових засобів.
Основу нормативно-правового забезпечення національної безпеки складають
формування та підтримка його нормативно-правової бази як юридичного засобу досягнення
реальної упорядкованості системи національної безпеки.
Нормативна база являє собою організаційно-функціональний образ системи
національної безпеки, виражений юридичною мовою, і який відповідає її цільовому
призначенню. При цьому правові норми забезпечують моделювання як самої системи
національної безпеки, так і її підсистем, нормування та формалізацію їх функціональних,
організаційних та інформаційних структур, а також самі виконують інформаційну функцію.
Вихідною, управляючою, правовою інформацією для функціонування системи
національної безпеки є Конституція України,а також закони та підзаконні нормативні акти,
що визначають функції та завдання державних і недержавних суб’єктів сил забезпечення
національної безпеки як в цілому, так і по конкретних напрямах їх діяльності, підсистемах і
рівнях управління [3].
Система нормативно-правового забезпечення національної безпеки являє собою
сукупність законів і підзаконних нормативних актів, які створюють нормативно-правове
141

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 4 (12) 2019
поле для функціонування системи національної безпеки і виконання нею свого призначення
[4, c. 49].
Одним з головних принципів, що має бути закладений у систему нормативноправового забезпечення національної безпеки, є принцип, відповідно до якого
унеможливлювалася б будь-яка узурпація усіх функцій одним з уповноважених державних
органів по забезпеченню національної безпеки, домінування одного органу над іншим. Лише
таке законодавство становить собою умову створення відповідно природі розумної людини
громадянського суспільства – вільного демократичного правового суспільства, орієнтованого
на конкретну людину, яке створює атмосферу поваги до правових традицій і законів,
загально гуманістичним ідеалам, забезпечує свободу творчої і підприємницької діяльності,
створює можливість досягнення добробуту і реалізації прав людини і громадянина, яке
органічно відпрацьовує механізми обмеження і контролю за діяльністю держави.
Нормотворча діяльність має своїми цілями забезпечити [5, с. 156]:
 юридичне закріплення існуючих у галузі відносин та їх правове регулювання;
 формування нових відносин, відсутніх у поточний момент, але бажаних чи
необхідних з погляду виконання перспективних завдань;
 ліквідацію відносин та ситуацій, віджилих та гальмуючих розвиток нових
ігрогресивних тенденцій.
Питання функціонування як самої системи національної безпеки, а більш коректно і
доцільно казати за даного випадку як про систему забезпечення національної безпеки, так і
окремих її суб’єктів знаходить своє правове закріплення головним чином в законах і
положеннях, що встановлюють правовий статус суб’єктів сил забезпечення національної
безпеки. Водночас, і на цьому ми вже акцентували увагу, доки не буде відпрацьована
методологічно вивірена та така, що відповідає реаліям сьогодення Концепція національної
безпеки, затверджена законом, казати про застосування системного підходу, а також про
реальне втілення його у життя поки залишається марним. Таким чином, реалізація правової
політики у сфері національної безпеки щодо впровадження системного підходу до
формування базису нормативно-правового забезпечення національної безпеки є неможливою
і неефективною без оновленої Концепції національної безпеки. І в даному аспекті прийнятий
Закон України «Про основи національної безпеки України» не володіє достатніми
можливостями щодо заповнення цієї прогалини і вирішення окреслених питань [6].
Нормативно-правове забезпечення становить собою складний і багатошаровий
процес, отже постає необхідність у виокремленні певних його завдань, до яких належать:
 забезпечення точного розподілу функцій між суб’єктами системи забезпечення
національної безпеки, їхніх прав і обов’язків, налагодження системи взаємодії;
 розподіл функцій щодо збирання, оброблення інформації та надсилання результатів
аналізу на відповідні управлінські рівні системи забезпечення національної безпеки;
 раціональна побудова системи прийняття управлінських рішень із закріпленням
персональної відповідальності за їх виконання.
Висновки. Отже, формування законодавства по забезпеченню національної безпеки,
яке б відповідало Конституції України нерозривно пов’язано з підвищенням ролі закону.
Саме через відповідні Конституції закони, як юридичну форму вираження волі народу чи
безпосередньо через своїх представників у парламенті, можливе найбільш ефективне
відновлення системи права на демократичних і гуманістичних основах. Лише верховенство
Конституції і закону в системі нормативно-правових актів держави забезпечить високу
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BUSINESS COMPANIES
Аннотация: в статье проанализирована роль ученических бизнес компаний в
деятельности сельских учреждений образования. На основе социологического исследования
выявлены факторы и механизмы воздействия ученических бизнес-компаний на
формирование предпринимательских компетенций обучающихся.
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Abstract: the article analyzes the role of student business companies in the activities of
rural educational institutions. On the basis of sociological research, the factors and mechanisms of
influence of student business companies on the formation of entrepreneurial competencies of
students are revealed.
Key words: market economy, education system, students, entrepreneurial competencies, the
student business of the company.
Постановка проблемы. Развитие предпринимательской деятельности и, особенно,
молодежного предпринимательства является одним из приоритетных направлений
социальной политики Республики Беларусь. Исследования свидетельствуют, что в
сельскохозяйственных организациях закрепляется только около
30 % молодых
специалистов, отработавших два года после государственного распределения выпускников
учреждений образования. Это свидетельствует о необходимости принятия дополнительных
мер не только по решению социально-экономических проблем развития села, но и по
усилению профессиональной ориентации в сельских школах [1, c. 19].
Анализ последних исследований и публикаций. Анализируя опыт и научные
исследования,
имеющие
отношение
к
формированию
экономической
и
предпринимательской культуры обучающихся, необходимо отметить, что существует
достаточное количество научных исследований по данной проблеме. Значительный вклад в
ее научное обоснование и разработку практических рекомендаций внесли отечественные
ученые. Л.И.Шумская исследует проблемы обучения предпринимательству современных
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обучающихся. Работы Л.Н. Давыденко посвящены вопросам формирования культуры
личности учащихся в процессе экономического образования и воспитания. М.А. Краснова
занимается изучением особенностей функционирования ученических бизнес-компаний.
Научные публикации Г.Ф. Бедулиной посвящены формированию предпринимательских
компетенций учащейся молодежи в условиях социального партнерства [2, c. 117].
Однако, несмотря на то, что данная проблема широко исследуется целой плеядой
зарубежных и белорусских ученых, имеющиеся исследования чаще всего освещают общие
вопросы экономической культуры. Практически отсутствуют
научные исследования в
области разработки организационно-управленческих механизмов, создания условий и среды
по формированию предпринимательской культуры обучающихся [2, c.117].
Существование тесной связи между общим экономическим развитием общества и
индивидуальной экономической зрелостью человека является неоспоримой истиной.В связи
с этим воспитание бережливого, рачительного хозяина, который осознанно и рационально
относится к потреблению материальных благ, является актуальной задачей, стоящей перед
современными педагогами. Грамотно организованный педагогический процесс позволит
решить дидактические задачи, стоящие перед педагогом при формировании у обучающихся
основ экономических знаний.
Многочисленные
аспекты
проблемы
формирования
предпринимательских
компетенций учащейся молодежи требуют всестороннего изучения, планирования
организационно-педагогических этапов ее решения.
Изложение основного материала. Сегодня в Республике Беларусь в учреждениях
общего среднего образования активно внедряется практико-ориентированный подход по
обучению учащихся основам предпринимательства через вовлечение их в деятельность
ученических бизнес-компаний, создающихся как структурные подразделения учреждений
образования. В школах республики функционирует более 270 ученических бизнес-компании
[1, c. 5].
Ученическая бизнес-компания (далее по тексту УБК) создается на базе учреждения
общего среднего образования согласно Положения об УБК, которое, разработано и
предложено как базовое для учреждений образования в соответствии с постановлением
Совета Министров Республики Беларусь «О Государственной программе «Малое и среднее
предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016 – 2020 годы» от 23 февраля 2016 г. №
149 . В первой главе «Общие положения», определено, что: ученическая бизнес-компания –
это объединение по интересам организуемое в учреждении общего среднего образования,
учреждении дополнительного образования детей и молодежи (далее – учреждения
образования) с целью развития предприимчивости, формирования практических навыков
предпринимательской деятельности и других необходимых для успешной самореализации
личностных качеств, способностей и компетенций обучающихся. Деятельность УБК не
является предпринимательской [4, c. 44].
С целью изучения уровня предпринимательских компетенций учащейся молодежи и
анализа роли ученических бизнес-компаний в этом процессе в марте 2019 г. студентами
кафедры экономической социологии Белорусского государственного экономического
университета проведено социологическое исследование
«Роль ученических бизнескомпаний в формировании предпринимательских компетенций учащихся сельских школ
Минской области». Заказчиком явилось УО «Минский областной институт развития
образования». Исследование проводилось по разведывательному плану, требования к
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репрезентативности выборки не соблюдалось. В ходе исследования был проведен анкетный
опрос учеников, обучающихся 8-11 классов сельских учреждений общего среднего
образования Минской области (далее по тексту ГУО), членов ученических бизнес-компаний:
ГУО «Учебно-педагогический комплекс Ляденский детский сад-средняя школа»
Червенского района, ГУО «Петковичский учебно-педагогический комплекс ясли-сад –
средняя школа» Дзержинского района, ГУО «Житьковская средняя школа Борисовского
района», ГУО «Смолевичская районная гимназия», ГУО «Средняя общеобразовательная
школа № 4» Дзержинского района, ГУО «Радошковичская школа-интернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» Молодечненского района,
ГУО «Староюрковичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа
Любанского района», ГУО «Мядельский учебно-педагогический комплекс детский сад –
средняя школа» Мядельского района. Было опрошено 280 респондентов. Среди них 60%
(168 человек) – юноши и 40% (112 человек) – девушки. Возраст респондентов (13-17 лет),
средний возраст–15 лет.
Для выявления у старшеклассников необходимости в знаниях о предпринимательской
деятельности был задан соответствующий вопрос (табл. 1).
Таблица 1
Необходимость в знаниях о предпринимательской деятельности у старшеклассников
(в % от числа опрошенных)
Вопрос анкеты
Как Вы считаете, современному
старшекласснику необходимо знать
основы предпринимательской
деятельности?

Ответы учащихся
Да
Скорее да
Затрудняюсь ответить
Скорее нет
Нет

%
80,0
15,0
5,0
0,0
0,0

Примечание – Источник: собственная разработка.
Опрос показал, что затронутая тематика отражает актуальные потребности
современных сельских школьников в знаниях о предпринимательстве на это указало 80 %
опрошенных. Тем не менее 15% респондентов выразили неуверенность и отметили, что
скорее нуждаются в овладении основами предпринимательства, а 5% затруднились ответить
на вопрос. Следует отметить, что никто из участников опроса не стал отрицать важность
данного курса в образовательной программе.
Для выяснения того, как учащиеся понимают термин «предпринимательство»
респондентам было предложено для выбора несколько определений (табл. 2).
Результаты ответов показали, что определение предпринимательства как работы с
целью поиска новых путей решения проблем, стоящих перед людьми, организациями,
страной в целом – выбрало 45% опрошенных. На второй позиции с не большим отрывом
35% респондентов, которые высказали мнение том, что предпринимательство – это
деятельность, направленная на получение прибыли. 15% участников опроса определили это
понятие как способ стимуляции трудовой деятельности граждан. И только 5 % согласились
с тем, что предпринимательство связано с эффективным управлением производства и
использованием новых технологий. Можно сделать вывод о том, что в основном сельские
старшеклассники понимают этот термин как нечто инновационное и прогрессивное, а также
возможность получения от этой деятельности прибыли.
Таблица 2
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Выбор определения термина предпринимательства (в % от числа опрошенных)
Вопрос анкеты
Определение
предпринимательства,
которые наиболее
точно раскрывает его
содержание:

Ответы учащихся
Предпринимательство – это деятельность, направленная
на получение прибыли
Предпринимательство – это работа с целью поиска новых
путей решения проблем, стоящих перед людьми,
организациями, страной в целом
Предпринимательство – способ стимуляции трудовой
деятельности граждан
Предпринимательство – эффективное управление
производством с использованием новых технологий сбыта
Другое

%
35,0
45,0

15,0
5,0
0,0

Примечание – Источник: собственная разработка.
Для выявления желания сельских старшеклассников в будущем открыть собственное
дело респондентам было предложено выбрать соответствующие ответы (табл. 3).
Таблица 3
Желание открыть собственное дело (в % от числа опрошенных)
Вопрос анкеты
Возникало ли у Вас желание после
окончания школы открыть собственное дело,
заняться частным бизнесом?

Ответы
Да
Нет
Затрудняюсь ответить

%
75,0
15,0
10,0

Примечание – Источник: собственная разработка.
Подавляющее большинство, 75% участников опроса, высказалось утвердительно за
желание после окончания школы открыть собственное дело. Только для 15% респондентов
собственный бизнес в будущем не входит в жизненные планы; а 10% опрошенных
затруднилось с ответом. Результаты ответов позволяют сделать вывод о том, что
большинство сельских школьников заинтересованы в развитии своего бизнеса в будущем,
однако еще необходима просветительская работа по формированию положительного образа
предпринимателя, в работу ученических бизнес-компаний необходимо больше включать
практико-ориентированные занятия, построенные на позитивном примере ведения бизнеса в
регионах.
Для того, чтобы выявить интересующие сферы предпринимательской деятельности в
сельских регионах был предложен перечень видов предпринимательства (табл. 4).
Среди ответов респондентов первую позицию занимает желание заняться ремонтом
автомобилей 25%. У 15% сельских ребят есть интерес к развитию бизнеса в сфере
общественного питания; 15 % соответственно выделили сферу промышленности и 15 %
торговлю; 10% ответили, что хотели бы открыть бизнес в сфере спорта; 5% в будущем
связывают себя с гостиничным бизнесом. Только 5% не определились с выбором.
Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: большинство сельских
учащихся хотят заниматься предпринимательством и владеют информацией о его формах.

151

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 4 (12) 2019
Таблица 4
Интерес к предпринимательским сферам в сельской местности (в % от числа
опрошенных)
Вопрос анкеты
Предпринимат
ельская
деятельность в
какой сфере
Вам наиболее
интересна?

Ответы
Агро-, эко- усадьбы
Бытовое обслуживание (химчистки, ремонт обуви, одежды и т.п.)
Гостиничный бизнес
Здравоохранение
Косметические услуги, маникюр и т.п.
Образовательные услуги, репетиторство
Общественное питание (кафе, рестораны и т.д.)
Операции с недвижимым имуществом
Охота, рыболовство, рыбоводство
Парикмахерские услуги
Промышленность, производство товаров, продуктов и т.д.
Ремонт автомобилей
Связь, телекоммуникация
Сельское хозяйство
Торговля
Транспорт (перевозки пассажиров, грузов и т.д.)
Услуги в сфере культуры
Физическая культура и спорт (спортивные клубы, тренировки и
т.п.)
Финансовая деятельность (финансы, кредит, страхование)
Другое

%
0,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
0,0
10,0
15,0
25,0
0,0
0,0
15,0
0,0
0,0
10,0
0,0
5,0

Примечание – Источник: собственная разработка.
Разумное и рациональное ведение дела невозможно без определенных качеств
необходимых предпринимателю и незаменимых в бизнесе. Респондентам было предложено
выбрать эти качества из предложенного списка (табл. 5).
Таблица 5
Важные качества предпринимателя (в % от числа опрошенных)
Вопрос анкеты
Как Вы думаете, что самое
важное для
предпринимателя?

Ответы
Самостоятельность
Предприимчивость
Инновации
Коммуникабельность и сотрудничество
Планирование и прогнозирование
Другое

%
20,0
20,0
10,0
20,0
25,0
5,0

Примечание – Источник: собственная разработка.
Как можно увидеть по таблице респонденты смогли определить как важные
следующие качества: 25% отметили планирование и прогнозирование; 20 % выделили
предприимчивость и такое же количество учащихся выбрали самостоятельность. И только
10 % респондентов высказались за инновации, а 5 % выбрали иные качества. Можно
утверждать, что в сознании сельских обучающихся сформировано представление о
предпринимательской деятельности, на это указывает такой благоприятный факт: у
респондентов одним из главных для предпринимателя являются знания основ планирования
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и прогнозирования, умение налаживать контакты с людьми и сотрудничать, что необходимо
для ведения успешного бизнеса.
Важно, что все старшеклассники сельских учреждений, участники опроса, являются
членами ученических бизнес-компаний (табл. 6).
Таблица 6
Участие в бизнес-компании (в % от числа опрошенных)
Вопросы анкеты
Вы участвуете в деятельности ученической
бизнес-компании?

Ответы
Да
Нет
Другое

%
100,0
0,0
0,0

Примечание – Источник: собственная разработка.
Для выявления значимых людей и условий, которые повлияли на решение вступить
ученическую бизнес-компанию, респондентам было предложено ответить на
соответствующий вопрос (табл. 7).
Таблица 7
Кто повлиял на Ваше решение вступить в бизнес-компанию (в % от числа
опрошенных)
Вопрос анкеты
Кто повлиял на Ваше решение
вступить в ученическую
бизнес-компанию?

Ответы
Принял(а) самостоятельно решение
Родители
Классный руководитель
Друзья
Другое

%
40,0
10,0
25,0
15,0
5,0

Примечание – Источник: собственная разработка.
Результаты ответов распределились в следующей последовательности: 40%
респондентов приняли самостоятельно решение вступить в ученическую бизнес-компанию;
у 25 % на это решение повлиял классный руководитель; у 15% опрошенных – друзья; и
только у 10% респондентов на этот процесс оказали влияние родители. Следует отметить,
что цифры показывают, что учащиеся реально для себя видят преимущества ученической
бизнес-компании, что в сельской школе данное структурное подразделение показывает свою
эффективность и имеет авторитет у старшеклассников.
Участникам опроса было предложено выбрать те навыки, которые помогло
сформировать участие в ученической бизнес-компании (табл. 8).
Таблица 8
Навыки, которые формирует ученическая бизнес-компания (в % от числа
опрошенных)
Вопрос анкеты
Какие навыки помогло
Вам сформировать
участие в ученической
бизнес-компании?

Ответы
Ценить важность финансовых ресурсов и их
ответственного использования
Познавать принципы финансовой этики
Определять важность баланса между жизненными
реалиями и профессиональным выбором
Умение планировать
Работать в команде
Лидерские качества
Экономическая грамотность
Другое
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%
20,0
5,0
10,0
35,0
10,0
0,0
5,0
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Примечание – Источник: собственная разработка.
35 % членов ученических бизнес-компаний, отмечают, что в наибольшей степени
развили навыки планирования, а 20 % указали на навыки умения ценить важность
финансовых ресурсов и их ответственного использования. И это естественно, так как
известно, что на первых этапах становления своего бизнеса необходимы знания по
составлению подробного бизнес-плана, а для этого нужно учитывать макро и
микроэкономические факторы, состояние рынка
в выбранной нише. Только 10 %
респондентов отмечают, что участие в ученических бизнес-компаниях развивает навыки
командной деятельности, принятия решений. Вместе с тем следует отметить, что сельские
старшеклассники не указали на лидерские навыки. Это можно интерпретировать так:
ученические бизнес-компании не в полной мере взаимодействуют с рынком, что снижает
эффективность обучения. Необходимо включать в работу данной структуры вопросы
фермерского и сельского хозяйства как направления бизнеса, проводить занятия по
«Культуре сельского предпринимателя», делать обзоры «Лучшие практики сельского
региона».
Респондентам было предложено ответить на вопрос: «Повлияло ли участие в
ученической бизнес-компании на решение в будущем открыть собственное дело, заняться
частным бизнесом?» (табл. 9).
Таблица 9
Влияние ученической бизнес-компании на открытие в будущем собственного дела (в
% от числа опрошенных)
Вопрос анкеты
Повлияло ли участие в ученической
бизнес-компании на решение в будущем
открыть собственное дело, заняться
частным бизнесом?

Ответы
Да
Скорее да, чем нет
Нет
Скорее нет, чем да
Затрудняюсь ответить

%
40,0
30,0
15,0
15,0
0,0

Примечание – Источник: собственная разработка.
Участники опроса отмечают, что участие в ученической бизнес-компании повлияло
на принятие решения в будущем открыть собственное дело (40 % утвердительно ответили на
данный вопрос, 30% указали, что скорее да, чем нет). Это свидетельствует о том, что
сельская молодежь понимает значимость предпринимательства как социального и
экономического явления, что очень важно, поскольку именно молодые люди в большей
степени склонны к инновационной деятельности, созданию своего дела и имеют большой
запас энергии и времени на долгосрочное развитие своего бизнеса. Можно сделать вывод о
том, что ученическая бизнес-компания по сути является стартовой площадкой для
выпускников сельских школ, старшеклассники адекватно оценивают свои силы и желают
заниматься предпринимательской деятельностью в будущем.
Для того, чтобы определить роль ученических бизнес-компаний в профессиональном
самоопределении, респондентам было предложено ответить на вопрос: «На Ваш взгляд,
участие в ученической бизнес-компании поможет ли Вам определиться с выбором будущей
профессии?» (табл. 10).
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Таблица 10
Влияние бизнес-компании на выбор будущей профессии (в % от числа опрошенных)
Вопрос анкеты
На Ваш взгляд, участие в
ученической бизнес-компании
по может ли Вам определиться с
выбором будущей профессии?

Ответы
Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет
Затрудняюсь ответить
Другое

%
45,0
30,0
0,0
15,0
5,0
5,0

Примечание – Источник: собственная разработка.
Ответы распределились таким образом: респонденты положительно ответили на
вопрос (45% – «да», 30 % – «скорее да»). Можно предположить, что полученные навыки,
знания и представления помогают учащимся получить информацию о востребованных
профессиях, делать самостоятельный выбор. Например, те ученики, которые имеют
склонность к предпринимательской деятельности, получают первичный практический опыт
и необходимые умения для принятия решения стать предпринимателем. Ученическая бизнескомпания для сельской молодежи является не только игрой, но и реальной платформой,
которая помогает сформировать представления о профессиональной пригодности, реально
оценить свои способности и возможности, соотнести их с миром профессий, моделировать
собственное экономическое поведение.
Среди важных задач стояло определение того, чувствуют ли участники ученической
бизнес-компании преимущество в знаниях и жизненных навыках по сравнению со
сверстниками, не имеющими данного опыта (табл. 11).
Таблица 11
Преимущества участия в школьной бизнес-компании (в % от числа опрошенных)
Вопрос анкеты
Дают ли Вам навыки, полученные в ходе участия
в ученической бизнес-компании, преимущество
по сравнению с теми школьниками, которые не
участвовали в них?

Ответы
Да
Скорее да
Затрудняюсь ответить
Скорее нет
Нет

%
35,0
25,0
20,0
5,0
15,0

Примечание – Источник: собственная разработка.
Выявлено, что 60 % респондентов считают, что имеют преимущество перед теми, кто
такого опыта не имеет. Предполагается, что молодые люди видят участие в ученической
бизнес-компании как деятельности, которая приносит им преимущества за счет развития
способностей и умений быть предприимчивым, самостоятельным, креативным, работать в
коллективе, нести ответственность за свои действия и получать представление
о
предпринимательской деятельности на практике, получать знания о своих способностях и
склонностях для профессиональной ориентации т.д. Все это говорит в пользу ученических
бизнес-компаний как одного из компонентов формирования новых компетенций сельских
школьников в условиях рыночной экономики.
Участникам опроса было предложено оценить в целом деятельность ученической
бизнес-компанией (табл. 12).
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Таблица 12
Оценка учащимися деятельности ученической бизнес компании (в % от числа
опрошенных)
Вопрос анкеты
Как Вы в целом оцениваете
деятельность ученических
бизнес-компаний?

Ответы
Положительно
Нейтрально
Отрицательно

%
85,0
15,0
0,0

Примечание – Источник: собственная разработка.
Данные ответов показывают, что 85 % опрошенных положительно оценивает
деятельность ученических бизнес-компаний, что свидетельствует о том, что данное
структурное подразделение для сельских школьников становится все более престижным,
интересным, понятным и узнаваемым, которое приносит дополнительное образование.
Выводы. Результаты исследования, направленного на выявление роли ученических
бизнес-компаний в формировании предпринимательских компетенций учащихся сельских
учреждений общего среднего образования, показали следующее:
1) участие в деятельности ученических бизнес-компаний позволяет учащимся
находить для себя интересные и полезные стороны деловой жизни, сформировать интерес и
желание в дальнейшем создать свое собственное дело;
2) члены ученических бизнес-компаний получают навыки, позволяющие адекватно и
точно оценивать альтернативу труда «на организацию» и труда «на себя»; формируют
правильные представления о том, что обладание предпринимательскими компетенциями
позволяет приобрести те полезные свойства и качества, которые им понадобятся для
жизнедеятельности;
3) ученическая бизнес-компания способствуют развитию предприимчивости,
социально-культурных и экономических компетенций учащихся. Однако, необходимым
является включение в программы занятий по формированию лидерских навыков, дать
возможность на практике развивать навыки администрирования, делегирования полномочий
и других важных обязанностей предпринимателя;
4) ученическая бизнес-компания дает ряд преимуществ и выгодных сторон для
социализации
сельской молодежи это: возможность научиться ориентироваться в
современном мире предпринимательской деятельности; определиться с правильным
выбором будущей профессии;
возможность в будущем
стать компетентностным
работником или предпринимателем с соответствующими качествами и способностями;
получить навыки налаживать общение, реализовывать свои интеллектуальные и творческие
способности; умение реализовывать свои желания и инициативы на собственное благо и
обществу.
В целом анализ роли ученических бизнес-компаний в формировании
предпринимательских компетенций сельских обучающихся показал, что выпускники
учреждений общего среднего образования интересуются предпринимательской
деятельностью, считают обучение в данной сфере полезным как для своего дела, так и для
профессиональной карьеры в будущем.
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THE PROBLEM OF FORMATION AND TRANSLATION OF CULTURAL
TRAUMA: METHODOLOGICAL ASPECT
Abstrakt. W artykule zostały przeanalizowane problemy związane z tworzeniem i translacją
traumy kulturowej w ramach określonej społeczności, rozpatrzone możliwości epistemologiczne
teorii pamięci kulturowej w zakresie identyfikacji i badania tego zjawiska w określonym kontekście
historycznym.
Słowa kluczowe: trauma kulturowa, pamięć kulturowa, historia najnowsza.
Abstract. The article analyzes the problems of the formation and translation of cultural
trauma in the framework of a particular community, examines the epistemological possibilities of
the theory of cultural memory to identify and study this phenomenon in a specific historical context.
Key words: cultural trauma, cultural memory, recent history.
Określenie problemu. Dla większości krajów świata epoka nowego czasu stała jednym z
najbardziej kontrowersyjnych i problematycznych etapów rozwoju historycznego. Wielu polityków
i wydarzenia historyczne z tego okresu do tej pory wywołują sprzeczne oceny jak ze strony
specjalistów w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (historyków, politologów,
socjologów itd.), zarówno i ze strony publiczności. Dotyczy to szczególnie krajów Europy
Środkowej i Wschodniej, które różnią się znacznie pod względem dziedzictwa historycznego,
etnicznej i religijnej struktury społeczeństwa. Ludność tego regionu w ubiegłym stuleciu
wielokrotnie okazywało się w sytuacji radykalnej transformacji instytucjonalnych i i społecznokulturowych ram życia publicznego.
Wojny światowe, rewolucje polityczne, kryzysy gospodarcze i społeczne w wielu krajach
europejskich są nadal postrzegane jako czynniki prowokujące powstawanie traum kulturowych.
Przy tym one są nie tylko powodują zaciekłe dyskusje w środowisku eksperckim na temat ich
przyczyn, a takoż późniejszego wpływu na polityczne, społeczno-ekonomiczne i społecznokulturowych procesów w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, stanowią symboliczną
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podstawę konstytucji polityki wewnętrznej i zagranicznej. Dlatego też dla współczesnej wiedzy
społecznej i humanistycznej problem tworzenia i przekazywania traum kulturowych w ramach
pewnej wspólnoty jako przedmiotu badań interdyscyplinarnych ma niewątpliwe znaczenie, które
determinuje kompleks przyczyn o charakterze historiograficznym, politycznym i socjologicznym.
Wydaje się, że problemy związane z tworzeniem i przekazywaniem traumy kulturowej w
obrębie pewnej wspólnoty podkreślają potrzebę określenia heurystycznego potencjału i zdolności
epistemologicznych odpowiednich teorii do identyfikacji i badania roli tego zjawiska w procesie
historycznym. Jednak problem traumatyzacji i przekazywania traumy kulturowej należy
rozpatrywać nie w sposób abstrakcyjny, ale w pewnym kontekście historycznym. Tak więc jednym
z wydarzeń historycznych, które można ocenić jako traumę historyczno-kulturową, są działania
wojenne z początku II wojny światowej, która faktycznie miała miejsce w dniach 17-29 września
1939 r. między Związkiem Radzieckim a Polską, która od 1 września 1939 r. znajdowała się w
stanie wojny z nazistowskimi Niemcami. W tym przypadku pojawia się pytanie zarówno
teoretyczne, jak i praktyczne: dlaczego wydarzenia historyczne z września 1939 roku stały się
zbiorową traumą dla białoruskich Polaków, ale nie dla Białorusinów lub przedstawicieli innych
grup etnicznych zamieszkujących w tym samym regionie geograficznym i terytorium. Dlatego
pojawia się pytanie o czynnikach powstawania traumy kulturowej, mechanizmach jej reprodukcji i
nośnach społecznych w pewnym kontekście historycznym.
Analiza najnowszych badań i publikacji. We współczesnym dyskursie naukowym problem
traumy kulturowej i pamięci zbiorowej, którego podstawę teoretyczną i metodologiczną stworzyły
klasyka socjologii E. Durkheima i M. Webera, przedstawiany jest głównie w perspektywie
interdyscyplinarnej.
W odniesieniu do problemu pamięci jako czynnika procesu historycznego można wyróżnić
kilka podejść teoretycznych i metodologicznych w historii myśli społecznej i filozoficznej.
Konceptualizacja socjologiczna tego problemu sięga pracy M. Halbwachsa „Społeczne ramy
pamięci”, który teoretycznie uzasadnił funkcjonalne relacje pomiędzy grupą społeczną i pamięcią
zbiorową jako narzędzie utrzymania poczucia solidarności, trwałości i spójności wspólnotowej.
Podejście strukturalno-funkcjonalne charakteryzuje się zwróceniem uwagi na jednoczącą funkcję
pamięci zbiorowej w grupie społecznej (M. Halbwachs, M. Moss, B. Gisen, i in.). B. Giesen uważa
zatem, że pamięć zbiorowa jest czasowym punktem odniesienia dla jednostki i społeczeństwa,
kształtującym naród poprzez czas i przestrzeń [3]. To właśnie pamięć zbiorowa pozwala określić
genezę wspólnoty, jej cele i interpretację aktualnego stanu rzeczy, tworząc narrację historyczną, w
ramach której tożsamość indywidualna włącza empiryczne schematy oparte na zbiorowym
postrzeganiu przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. W pewnym sensie podejście to doprowadziło
do powstania socjologicznego paradygmatu traumy kulturowej, który charakteryzuje się
interpretacją traumy jako zjawiska dysfunkcyjnego dla społeczności. Można go przedstawić jako
serię wydarzeń, które „Przytłaczają poczucie dobrego samopoczucia aktora indywidualnego lub
zbiorowego, a proces „przeżywania traumy” jest reakcją na te wydarzenia” [7, s. 9] (J. Alexander,
N. Smelzer, R. Ayerman, P. Sztompka, i in.). Dlatego też trauma jest definiowana jako „ekscytujące
i przytłaczające wydarzenie, które uważane jest za podważające lub tłumiące jeden lub więcej
kluczowych elementów kultury lub kultury jako całości” [5, s. 38]. Jednakże, aby kulturowa trauma
zakorzeniła w pamięci zbiorowej, fakt przeżycia społecznie ważnego traumatycznego wydarzenia
nie jest warunkiem wstępnym. W tym przypadku bardzo ważne jest nadanie traumatycznemu
wydarzeniu statusu zjawiska kulturowego, a następnie przedstawienie go przez środki komunikacji
masowej.
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Badania przedstawicieli podejścia społeczno-psychologicznego koncentrują się na
zjawiskach psychicznych, nośnikiem których jest osoba włączona w przestrzeń konfliktowego
wspólnego życia z innymi ludźmi (S. Freud, K. Jung, E. Fromm, M. Pollyak, etc.). W ramach tego
podejścia pamięć zbiorowa definiowana jest jako element społecznego życia człowieka, który ma
charakter społeczny i charakteryzuje podstawy życia społecznego. Jednak zmiany społeczne i
technologiczne współczesnego czasu problematyzują tak istotną interpretację pamięci, gdyż pamięć
zbiorowa traci swoją statyczność i zaczyna swoją transformacje pod wpływem technologii
informacyjnych i komunikacyjnych, dyskursu medialnego, bezpośredniego kontekstu i środowiska
społecznego [1]. Z kolei trauma kulturowa w kontekście tego podejścia jest postrzegana jako
psychologiczna reakcja na traumatyczne wydarzenie jednostki, zlokalizowane w jej
podświadomości, ale możliwe do wyartykułowania w określonym środowisku społecznym. Dlatego
K. Karut, opierając się na stanowisku Freudyzmu, argumentuje, że „trauma to nie tylko patologia,
ale sposób lub próba wyrażenia prawdy” [9, s. 561].
Podejście fenomenologiczne aktualizuje związek między pamięcią społeczną a światem
ludzkiego życia (E. Husserl, A. Schutz, P. Bourdier, P. Ricker, P. Berger, T. Lukman, i in.).
Funkcjonalne znaczenie pamięci zbiorowej determinuje jej rola w budowaniu rzeczywistości
społecznej, w integrowaniu jednostki w ogólny kontekst doświadczenia społecznego. Wreszcie,
interakcja jednostki z innymi ludźmi tworzy wspólne wspomnienia, które mają charakter społeczny
i jest kluczem do utrzymania komunikacji społecznej.
W ramach podejścia informacyjnego pamięć zbiorowa jest uważana za retrospektywny
rodzaj informacji społecznej, która jest zbiorem pozagenetycznych środków społecznych i
kulturowych oraz systemów przetwarzania, przechowywania i przekazywania informacji (A.
Toffler, V. Kolevatov, J. Rebane, A. Ursul i in.). Taki system informacyjny jest teoretycznie
uogólnionym zbiorowym doświadczeniem ludzkości, rejestrowanym za pomocą specjalnego
systemu znaków. Po pierwsze, składa się z instytucji, które realizują ciągłość przeszłości i
teraźniejszości oraz zbiorem organizacji odpowiedzialnych za przekazywanie wartości materialnych
i duchowych. Po drugie, pamięć postrzegana jest jako złożony system informacyjny, działający jako
kompleks wiedzy i informacji o świecie, ustalony w normach i relacjach społecznych, w artefaktach
kultury materialnej. Po trzecie, pamięć jest rodzajem działalności społeczno-kulturowej mającej na
celu odtworzenie istniejących wzorców zachowań i percepcji poprzez kodowanie i dekodowanie
wzorców kulturowych i innych informacji. Pamięć jest reprodukowana z pomocą tradycji
kulturowych i stanowi podstawę kształtowania psychiki i świadomości jednostki żyjącej w
pewnych ramach społecznych i historycznych, a także praktycznej i poznawczej działalności ludzi.
Dla przedstawicieli podejścia kulturowo-semiotycznego, jak uważa J. Lotman, „przestrzeń
kultury można zdefiniować jako przestrzeń jakiejś wspólnej pamięci, czyli przestrzeń, w której
pewne wspólne cechy mogą być zachowane i zaktualizowane” [10, s. 200]. Dlatego pamięć jest
uważana za produkt kulturowy, który ma charakter tekstowy i jest reprezentowany przez zestaw
tekstów kanonicznych i metod ich dekodowania (J. Lotman, J. Assman, M. Bakhtin, P. Nora, J.
Rusen, G. Rosenthal, D. Draaism, i in.). Pamięć w tej interpretacji działa jako ponadosobowe
tworzenie semantyczne i semiotyczne, integralna część przestrzeni semiosfery i czynnik wielorakiej
komunikacji społecznej. Jest to jakaś przestrzeń do umieszczania znaków i symboli, normalne
istnienie której wymaga zarówno uniwersalnych zasad ich pisania i czytania, jak i jednostki zdolnej
do ujawniania ich wartości użytkowych i symbolicznych [2]. W społeczeństwie pamięć jest
gromadzona i przekazywana za pomocą środków masowej komunikacji, tworząc wspólne ramy
semantyczne dla indywidualnych trajektorii istnienia. We wspólnej kulturowej przestrzeni
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społeczeństwa pamięć tworzy różne pola semantyczne, które są genetycznie i funkcjonalnie
powiązane ze sobą. Pamięć jest plastyczna i ma zdolność do zmiany historycznej, kształtując różne
typy postrzegania przeszłości w społeczeństwie. Pozwala to uznać przeszłość za zjawisko zbiorowo
ukształtowane (lub przeżywane zbiorowo), które wpływa na konstruowanie własnej tożsamości
jednostki oraz formowanie i przekształcanie tożsamości zbiorowych [4].
Podejście strukturalne i poststrukturalne koncentruje się na rozważaniu ponadczasowych
struktur przenikających wszystkie poziomy rzeczywistości społecznej, na dynamiki transformacji
pamięci w wymiarze przestrzennym (K. Levy-Strauss, M. Foucault, F. Ankersmith, J. Lacan, J.
Derrida, R. Bart, i in.). Poststrukturalizm postrzega rzeczywistość społeczną jako historycznie
wyłaniające się i trwale konstytutywne pole dyskursywne. Działa jako środowisko kulturowosymboliczne ze zmieniającymi się zasadami funkcjonowania i jednostkami, które utrzymują swoją
podmiotowość poprzez odrzucenie od siły tej dyskursywnej przestrzeni. W ten sposób eliminuje
czasową charakterystykę pamięci i podkreśla cechy przestrzenne, co pozwala mówić o topologii
pamięci.
Polityczne interpretacje problemów traumy kulturowej i pamięci zbiorowej urzeczywistniają
praktykę walki o tożsamość zbiorową, legitymizację i funkcje identyfikacyjne pamięci zbiorowej
(A. Assman, Y. Vansina, A. Hussen, Y. Zerubavel, J. Hartman, J. Olik, O. Malinova, i in.).
Podejście to traktuje pamięć zbiorową jako sferę interakcji dyskursów generujących konflikty, w
których toczy się nieustanna walka o kontrolę nad pamięcią zbiorową. Konsekwencją tego jest
ciągłe pokolenie wzajemnie wykluczających się narracji kolektywistycznych i nacjonalistycznych
mitów.
Kształtowanie celów artykułu. Celem badania jest określenie i teoretyczne opisanie roli
głównych czynników powstawania i przekazywania traumy kulturowej wśród polskiej ludności
"Kresów Wschodnich" jako pewnej wspólnoty etniczno-kulturowej, po włączeniu regionu do
Związku Radzieckiego.
Koncepcja traumy kulturowej P. Sztompki [6; 11; 12], pozwalająca ocenić rolę pewnych
czynników w budowie traumy kulturowej, oraz teoria pamięci kulturowej Y. Assmana [8],
pozwalająca wyjaśnić mechanizm reprodukcji i przekładu traumy kulturowej, stanowią
metodologiczną podstawę badania interdyscyplinarnego.
Przedstawienie głównego materiału badawczego. W aspekcie historycznym,
charakteryzującym pojawienie traum historycznych i kulturowych, wojskowym wyrazem wydarzeń
było przejęcie 17 września 1939 r. jednostek Armii Czerwonej składających się z 21 dywizji
strzeleckich i 13 dywizji kawalerii, 16 brygad pancernych i 2 brygad zmotoryzowanych (618 tys.
żołnierzy i oficerów, 4733 czołgów) granicy sowiecko-polskiej od Połocka do KamieńcaPodolskiego i ich awans do państwa polskiego. W tym samym czasie starcia wojsk polskich i
sowieckich były prawie nieistniejące, gdyż Armia Czerwona nie mogła ostrzeliwać i bombardować
zaludnionych terenów, a także prowadzić działań bojowych przeciwko wojskom polskim, jeśli się
nie oparły. Z kolei polskie dowództwo wojskowe zakazało prowadzenia operacji wojskowych z
oddziałami Armii Czerwonej, chyba że podjęły one próby rozbrojenia oddziałów polskiej armii,
żandarmerii lub straży granicznej z Korpusu Straży Granicznej.
Zgodnie z oficjalnymi dokumentami i publicznymi przemówieniami przedstawicieli
najwyższych władz sowieckich, dyplomatycznym uzasadnieniem tego kroku ze strony ZSRR była
wewnętrzne bankructwo państwa polskiego, zagrożenie życia Ukraińców i Białorusinów
mieszkających na terytorium państwa polskiego, a także potrzeba „uwolnić lud polski od
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nieszczęsnej wojny, w którą wpędzili go nierozsądni przywódcy, i dać mu możliwość egzystencji w
warunkach pokojowych”.
Wiadomo, że w sowieckiej historiografii wydarzenia te określono mianem „Wyzwoleńcza
kampania Armii Czerwonej”, jednak przywództwo i społeczeństwo polskie postrzegali to jako „cios
w plecy”, w wyniku czego kraj znajdował się pod podwójną okupacją – nazistowską i sowiecką.
Jednocześnie w przemówieniu radiowym 17 września 1939 r. Ludowy Komisarz Spraw
Zagranicznych ZSRR W. Mołotow określił względy porządku humanitarnego jako główną tezę,
która politycznie i ideologicznie uzasadniała sowiecką inwazję na Polskę: „
Rząd sowiecki nie powinien być również obojętny wobec losu Ukraińców i Białorusinów
mieszkających w Polsce, a wcześniej w sytuacji narodów pozbawionych praw obywatelskich, a
teraz całkowicie pozostawieni swemu losowi. Rząd sowiecki uważa, że jego świętym obowiązkiem
jest przekazanie pomocy swoim ukraińskim i białoruskim braciom mieszkającym w Polsce”.
Motyw przywracania sprawiedliwości społecznej artykulowany był również żołnierzom i oficerom
radzieckim, którym przekazano, że wyruszają na Zachodnią Białoruś i Zachodnią Ukrainę nie jako
zdobywcy, ale jako wyzwoliciele ukraińskich i białoruskich braci od ucisku, wyzysku i władzy
panów i kapitalistów.
W rezultacie tego, na początku listopada 1939 r. przyłączone tereny Polski stały się częścią
Związku Radzieckiego w ramach Ukraińskiej SRR (1 listopada 1939 r.) i Białoruskiej SRR (2
listopada 1939 r.). Dla tych republik radzieckich wydarzenie to było postrzegane jako fakt
przywrócenia sprawiedliwości historycznej z powodu ponownego zjednoczenia podzielonych grup
etnicznych. Znajduje to odzwierciedlenie nawet w tytułach odpowiednich aktów normatywnych:
Ustawa ZSRR z 1 listopada 1939 r. „O włączeniu Ukrainy Zachodniej do Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich i jej zjednoczeniu z Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką” oraz
Ustawa ZSRR z 2 listopada 1939 r. „O włączeniu Białorusi Zachodniej do Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich i jej zjednoczeniu z Białoruską Socjalistyczną Republiką
Radziecką”. Jednocześnie część ziem byłej Rzeczypospolitej została przekazana Litwie zgodnie z
„Umową o przekazaniu miasta Wilna i regionu Wileńskiego Republice Litewskiej oraz o
wzajemnej pomocy między Związkiem Radzieckim a Litwą” podpisaną 10 października 1939 roku.
Jednak w odniesieniu do ludności polskiej na tym terenie, jak wydarzenia militarne z
września 1939 r., tak i późniejsze działania władzy sowieckiej na rzecz radykalnej zmiany
społeczno-ekonomicznego sposobu życia ludności, instytucji politycznych i prawnych, norm i
tradycji społecznych, od września 1939 r. do grudnia 1991 r., nie wspominając o tragicznych
wydarzeniach II wojny światowej, stały się czynnikiem kulturowej traumy na skalę historyczną.
Faktem jest, że historycznie ten geograficzny region, składający się z części ziem ukraińskich,
białoruskich i litewskich, miał swoje własne etniczno-kulturowe i społeczne uwarunkowania
związane ze sprzeczną genezą polskiej państwowości. Nie jest przypadkiem, że w polskiej
literaturze i historiografii otrzymał ten region nazywa się „Kresy Wschodnie”, co urzeczywistniło
element ideologiczny tego terminu i spowodowało specjalną misję cywilizacyjną Polaków na
ziemiach wschodniosłowiańskich i bałtyckich. Jeśli od połowy XIX w. do początku XX w.
znaczenie Kresów Wschodnich było romantyzowaną konotacjami związanymi ze specyfiką służby
wojskowej i moralnym obowiązkiem obrony wiary i ojczyzny, to po przywróceniu państwowości
polskiej w 1918 r. ten region zyskał znaczenie utylitarne. Kresy Wschodnie były traktowane przez
państwo polskie jako obiekt wewnętrznej kolonizacji, co podyktowane było potrzebą zapewnienia
zarówno bezpieczeństwa państwa, jak i jego rozwoju społeczno-gospodarczego. Dopiero od 1919
do 1929 r. rząd polski przesiedlił na te ziemie ponad 70 tys. emerytowanych polskich kolonistów
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wojskowych (“osadnicy”) i ich rodziny. Zresztą, według ocen współczesnych białoruskich
historyków, w całym okresie istnienia Rzeczypospolitej około 300 tysięcy osadników było
przesiedlono z centralnych województw do zachodniej części Białorusi.
Dla Polaków wejście części Rzeczypospolitej do ZSRR było początkiem nie tylko osobistej,
ale i zbiorowej tragedii, którą można traktować jako etnobójstwo. W odniesieniu do Polaków, reżim
stalinowski praktycznie od momentu jego umocnienia rozpoczął represje, które miały charakter
polityczno-ideologiczny, społeczno-ekonomiczny i etnokonfesjonalny. W okresie przedwojennym
polskie gospodarstwa chłopskie w BSRR i USRR stały się przedmiotem wyniszczania, a zarówno
duchowieństwo katolickie byli prześladowani w ramach szerokiej kampanii antyreligijnej, jak i
zwykli Polacy. W drugiej połowie lat 1930. represje stalinowskie koncentrowały się na polskich
emigrantach komunistycznych i uczestnikach rewolucyjnych wydarzeń w Polsce. Komunistyczna
Partia Polski (KPP) została oskarżona politycznie wobec trockizmu i zdrady, po czym została
formalnie zlikwidowana przez Komintern. Prawie wszyscy Polacy komuniści, na czele z
sekretarzem generalnym KPP Julianem Leszczyńskim-Lenskim, którzy mieszkali na emigracji w
ZSRR, zostali rozstrzelani. W trakcie "Wielkiego Terroru" z lat 1937-1938 obywatele radzieccy
polskiego pochodzenia, jak również przedstawiciele innych grup narodowych, byli prześladowani w
ramach tzw. operacji narodowej NKWD, w wyniku której co szósty etniczny Polak mieszkający w
ZSRR był represjonowany. W okresie przedwojennym znaczna część ludności polskiej w regionie
została wypędzona i represjonowana: tylko od listopada 1939 r. do czerwca 1941 r. około 400.000
Polaków zostało deportowanych na Syberię i Kazachstan z zachodnich regionów ZSRR.
Pomimo przedwojennych represji i deportacji, na Białorusi i Litwie zachowały się duże
społeczności polskie (w dużej mierze ludność polska była reprezentowana na obszarach wiejskich,
a w mniejszym stopniu na obszarach miejskich). W nowych warunkach politycznych - jako część
ZSRR, ale jako integralna część narodu sowieckiego - konstrukcja ideologiczna obojętna na różnice
etnokulturowe, zachowali oni swoją specyfikę etnograficzną w ciężkich warunkach historycznych.
Ze względu na „żelazną kurtynę”, aż do początku „pierestrojki”, nie byli w stanie utrzymać
trwałych i stabilnych więzi z Polską, ale psychologicznie i kulturowo zachowywali ważne cechy
przynależności do narodu polskiego, a także byli nośnikami traumy kulturowej spowodowanej
tragicznymi wydarzeniami historycznymi z września 1939 r. w szczególności, a w ogóle z lat 19301940.
W celu scharakteryzowania roli głównych czynników powstawania i przekazywania traumy
kulturowej wśród polskiej ludności Kresów Wschodnich należy ocenić heurystyczne możliwości
teorii traumy kulturowej P. Sztompki i pamięci kulturowej J. Assmana.
Opracowana przez polskiego socjologa Piotra Sztompkę teoria traumy kulturowej jest
uniwersalnym narzędziem badania zmian społecznych o charakterze traumatycznym. Zgodnie z tą
teorią zmiana społeczna nie może być najpierw traktowana jako traumatyczna, jednak staje się
traumatyczną, jeżeli posiada następujące cechy charakterystyczne: zmiany społeczne postrzegane
jako egzogeniczne, które następują nagle, w krótkim czasie i są szokujące (np. wydarzenia militarne
we wschodniej części Rzeczypospolitej Polskiej w drugiej połowie września 1939 r.); zmiany
społeczne obejmują różne sfery życia społecznego dużej liczby osób (np. reformy społeczne i
polityczne na Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainie w latach 1939-1941 oraz w czasie
powojennym); system norm i wartości jest przedmiotem radykalnych zmian, aktualizowany jest
nowy zakres wartości i oparte na nim praktyki społeczne (wiadomo, że w społeczeństwie
radzieckim dyskryminowane były praktyki i wartości religijn, które miały wysoki status
symboliczny w polskim środowisku etnicznym).
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Takie zmiany społeczne P. Stompka interpretuje jako traumę kulturową – “stres
spowodowany zmianami społecznymi, które wpływają na sferę kulturową, a także tożsamość
zbiorową i indywidualną“ [12, s. 491]. Z punktu widzenia P. Sztompki XX wiek jest przykładem
zarówno negatywnych (ludobójstwo, deportacje, wojny itp.), jak i pozytywnych (demokratyzacja
instytucji politycznych, równouprawnienie płci itp. zmian społecznych, które w ten czy inny sposób
naruszają porządek rzeczywistości społecznej. Ambiwalencja zmian społecznych podkreśla
zarówno ich potencjalną dysfunkcyjność dla określonej społeczności, jak i różnorodność
kulturowych i historycznych traum.
Kultura jest jednym z najbardziej delikatnych obszarów życia społecznego, które mogą być
przedmiotem traumatycznych zmian. Po pierwsze, ma największą inercję, która jest historycznie i
funkcjonalnie niezbędna do zachowania porządku instytucjonalnego, więzi i relacji społecznych. Po
drugie, zawiera normy, wartości, symbole i znaczenia, które są fundamentem zbiorowej tożsamości.
Teoria P. Stompki wyróżnia trzy poziomy traumy: trauma indywidualna (zdarzenia
„stresujące“, które fundamentalnie zmieniają życie jednostki); trauma zbiorowa (zmiany społeczne
dotyczą grupy ludzi, zmieniają system norm i wartości, a także przekonania, które mogą ostatecznie
wpłynąć na spadek znaczenia lub utratę tożsamości grupy); trauma historyczna (społeczności
narodowe lub etniczne, regiony lub cywilizacje są przedmiotem zmian) [6]. Pomimo faktu, że
trauma historyczna funkcjonuje na poziomie makrospołecznym, ma ona również wpływ na
poszczególne grupy społeczne, a także na codzienne życie jednostki.
P. Sztompka uważa traumę za dynamiczny proces, który składa się z następujących etapów:
„Strukturalna i kulturowa przeszłość; zdarzenia lub sytuacja traumatyczna; szczególne traktowanie
zdarzeń; symptomy traumatyczne; adaptacja posttraumatyczna; przezwyciężenie traumy“ [11, s. 8].
Okres, w którym opisane powyżej etapy traumy kulturowej występują, jest przez P. Stompkę
uważany za zmienną, za pośrednictwem warunków i okoliczności traumy.
Zmiana społeczna o charakterze traumatogenicznym na poziomie makrospołecznym
wpływa na kulturę dominującą w społeczeństwie na dwóch poziomach: instytucjonalnym
(dezorganizacja) i indywidualnym (dezorientacja). Dezorganizacja i dezorientacja mogą mieć różny
wpływ na społeczeństwo, co jest spowodowane przez następujące czynniki: jednorodność i
zakorzenienie poprzedniej kultury; stopień różnicy między kulturą poprzednią i nową; stopień
izolacji lub otwartości w odniesieniu do nowej kultury; obecność w społeczeństwie enklawów
nowej kultury, która z czasem zastąpi poprzednią.
Zakończenie zmian społecznych o charakterze traumatycznym może powodować symptomy
traumatyczne w społeczności, co zależy od następujących czynników: istnienie publicznie
dostępnych schematów interpretacji i zasobów społecznych, które mogą zminimalizować lub
zmaksymalizować poczucie traumy. Chodzi tu o istnienie wspólnych sposobów interpretacji
traumatycznych wydarzeń przez przedstawicieli traumatyzowanej społeczności, które mogą być
napełnione wspólnymi znaczeniami z doświadczeń indywidualnych, grupowych lub społecznych.
Interpretacja zmian społecznych, które zasadniczo wpływają na społeczność, tworzy
kontinuum znaczeń, które później można przekształcić w specyficzny dyskurs traumatyczny.
Można jednak przyjąć, że w kontekście cenzury i bez dostępu członków wspólnoty do wolnych
mediów nie może powstać ten traumatycznz dyskurs.
Wpływ traumy na społeczeństwo zależy od stopnia dezorganizacji w uporządkowanym
świecie życia codziennego, głębokości podziału między starą i nową kulturą oraz niedopasowania
między rzeczywistością a oczekiwaniami dotyczącymi zachowania starych praktyk kulturowych.
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Jest to rozdwojenie pomiędzy różnymi systemami kulturowymi, które może prowadzić do
symptomów traumatycznych, które można zdefiniować jako pewne wzorce zachowań.
P. Stompka podkreśla następujące symptomy traumatyczne, które mogą mieć wpływ na
członków społeczności:
- syndrom braku (deficytu) zaufania (może przejawiać się zarówno w odniesieniu do
instytucji społecznych, jak i innych członków społeczności; markerami tego symptomu mogą być
zarówno behawioralne (inwestowanie lub oszczędzanie zasobów), jak i werbalne (wypowiedzi na
temat partii politycznych lub konkretnych przedstawicieli organizacji), a także „pojawienie się
funkcjonalnych substytutów instytucji zaufania“);
- pasywność (apatia) (marker może oznaczać spadek aktywności społecznej i politycznej
przedstawicieli społeczności);
- orientacja krótkoterminowa (zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości);
- nostalgia za przeszłością;
- stan lęku (zarówno poczucie zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego, jak i niestabilność
bezpieczeństwa egzystencjalnego).
Traumatyczne symptomy mogą być niwelowane lub pogłębiane w zależności od tego, czy
takie zmiany społeczne są charakterystyczne dla społeczności lokalnej, czy też istnieje ciągłość
pomiędzy dotychczasową kulturą a nowym pokoleniem praktyk kulturowych.
Adaptacja posttraumatyczna jest zbiorową strategią, która pozwala społeczności na radzenie
sobie z traumą, zgodnie z definicją P. Stompki: „wspólne, skoordynowane i zorganizowane
grupowe reakcje na sytuacje traumatyczne“ [12, s. 491].
Strategie transformacji posttraumatycznej można podzielić na następujące poziomy:
- indywidualne strategie (służące zapewnieniu osobistego bezpieczeństwa jednostki);
- strategie masowe (wyrażanie osobistego niezadowolenia lub braku zgody dużej liczby
osób na obecny stan rzeczy, bez rozwiniętej komunikacji i interakcji między nimi);
- strategie grupowe (uzgodnione i ukierunkowane działania osób posiadających konkretny
plan i liderów).
W przypadku opisu adaptacji posttraumatycznej P. Sztompka wyróżnia dwie strategie
reakcji społeczeństwa na zdarzenie traumatyczne: adaptację aktywną i adaptację pasywną. Strategia
aktywnej adaptacji, według polskiego socjologa, jest konstruktywnym sposobem „przeżywania“
traumatycznego wydarzenia, które ostatecznie przyczynia się do przezwyciężenia traumy
kulturowej.
Teoria traumy kulturowej P. Sztompki łączy w sobie wiele osiągnięć klasycznej socjologii
teoretycznej.
Interpretacja pamięci zbiorowej, opracowana i zaproponowana w teorii pamięci kulturowej
przez niemieckiego egiptologa Jana Assmana, ma poważny potencjał heurystyczny w ramach
rozważanego tematu. J. Assman wyróżnił dwa różne elementy składowe pamięci zbiorowej, które
kojarzył z modusem czasu: pamięć kulturowa i pamięć komunikacyjna.
Z punktu widzenia badacza, w dyskursie społecznym i humanitarnym, kategoria pamięci
kulturowej jest niezbędna „jako uogólniająca koncepcja funkcjonalnych ram opisywanych przez
wyrażenia „składanie tradycji”, „zwrócenie w przeszłość”, „tożsamość polityczna, czy wyobrażenie
polityczne” [8, s. 23], które istnieją w określonym kontekście instytucjonalnym i przestrzeni
komunikacyjnej. Pamięć kulturowa pozwala ugruntować pewne momenty z przeszłości
historycznej, wykorzystując teksty kanoniczne, praktyki kulturowe, trwałe obiekty, upamiętnienia i
symboliczne kodowania. Pamięć kulturowa charakteryzuje się sakralnością, mitologią i pewną
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symboliczną bliskością do profanu, co oznacza obecność specjalnych nośników (duchowieństwo,
nauczyciele, naukowcy, pisarze itp.).
Pamięć komunikacyjna, jako rodzaj pamięci zbiorowej, powstaje w kontekście interakcji
międzyludzkich w życiu codziennym, bezpośredniego doświadczenia społecznego i osobistych
wspomnień. Typowym przykładem jest pamięć pokolenia, którą „grupa zdobyła historycznie.
Pamięć ta pojawia się w czasie i idzie z nią, a dokładniej z jej nośnikami. Kiedy nosiciele, którzy go
wcielają, umierają, ustępuje miejsca nowej pamięci” [8, s. 52-53]. Pamięć komunikacyjna ma
tymczasowy, przemijający charakter, a jej istnienie jest nierozerwalnie związane ze specyficznymi
chronologicznymi ramami istoty społecznej podmiotu zbiorowego. Jak piszę. Assman,
zaktualizowane ramy pamięci grupowej „odpowiadają tym 3-4 pokoleniom w Biblii, które, na
przykład, powinny odpokutować za winę” [8, s. 53]. W związku z tym reprodukcja i retransmisja
pamięci zbiorowej jest możliwa tylko w jednym intersubiektywnym polu pokolenia, jako
specyficznej grupy społecznej, samoidentyfikacja której wiąże się z istotnymi wydarzeniami
historycznymi. Nosiciele pamięci komunikacyjnej są członkami grupy społecznej, które ją
formułują, artykulują i podtrzymują, więc ona jest spersonalizowana, a nie abstrakcyjna. Później,
gdy pokolenie schodzi z areny historycznej, pamięć komunikacyjna staje się przedmiotem
historycznych i politycznych interpretacji i rekonstrukcji, stopniowo przekształcając się w inny typ
pamięci społecznej. Dlatego badacz definiuje czas trwania zjawiska pamięci komunikacyjnej jako
40 lat, po których osobiste wspomnienia stają się przedmiotem ich transformacji w pisemną, stałą
formę. W tym procesie są one pozbawione unikalnych cech i nabierają charakter uniwersalny,
stając się podstawą ustandaryzowanej mitologii narodowej historii. Jednak w warunkach
totalitarnego reżimu politycznego, jak pokazały doświadczenia najnowszej historii, proces ten nie
był modelem liniowym, raczej bifurkacyjnym, kiedy narracje rodzinne, różniące się od oficjalnych
interpretacji procesu historycznego, dały początek alternatywnym wersjom procesu historycznego.
Jeżeli w społeczeństwie zachowane zostały autonomiczne instytucje społeczeństwa obywatelskiego
(np. o charakterze konfesyjnym), stworzyłoby to możliwość ich zachowania i retransmisj
niepublicznej.
Jako model opisujący jakościową specyfikę tych dwóch form pamięci społecznej, ich
funkcjonalne współzależności w przestrzeni kulturowej danego społeczeństwa, J. Assman sugeruje
skalę, kontinuum, który ograniczony przez pamięć kulturową i komunikacyjną [8, s. 58].
Tabela 1
Zasadnicze cechy charakterystyczne różnych typów pamięci społecznej
Treść
Formy
Środki

Struktura czasu
Nosiciele

Pamięć komunikacyjna
Doświadczenie historyczne w biografiach
indywidualnych
Nieformalne, słabo ozdobiona, naturalna,
pojawia się w interakcji, codzienność.
Wspomnienie o charakterze zwierzętnym w
pamięci organicznej, bezpośrednie
doświadczenia i ustne opowieści
80–100 lat, przesuwający się horyzont
czasowy, w teraźniejszości 3-4 pokolenia
Niespecyficzni, współuczestnicy pewnej
pamiętającej społeczności
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Pamięć kulturowa
Mityczne pochodzenie wydarzenia z
absolutnej przeszłości
Ugruntowana, bardzo ozdobiona,
rytualna komunikacja, święto.
Stabilne obiektywyizacji, tradycyjne
symboliczne kodowanie/scenizacja w
słowie, obrazie, tańcu itp.
Absolutna przeszłość mitycznej
starożytności.
Specjaliści – nosicieli tradycji
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Z punktu widzenia Jana Assmana, fundamentalna różnica między pamięcią komunikacyjną i
kulturową jest „związana z różnicą między codziennością a świętością, między profanacją a
sakralnością, między efemerią a mocnym fundamentem, między sferą prywatną a ogólną, i że ta
różnica jako taka posiada własną historię” [8, s. 61]. Dlatego ramy społeczne różnych typów
pamięci społecznej są konstytucyowane w różny sposób: pamięć komunikacyjna spostrzega
przeszłość i teraźniejszość jako całość, nie oddzieloną żadną luką czasową, podczas gdy pamięć
kulturowa implikuje instytucjonalizację, oderwanie się od świata życia codziennego i trwałe
uprzedmiotowienie poprzez kanonizację historycznej przeszłości. Ten aspekt wyjaśnia, dlaczego
pamięć o traumatycznych wydarzeniach września 1939 r. była stale zachowana wśród Polaków
radzieckich, pomimo alternatywnych oficjalnych interpretacji tych wydarzeń historycznych
transmitowanych przez system edukacji, środki masowego przekazu i instytucje kulturalne.
Konkluzje. Tak więc problemy związane z tworzeniem i przekazywaniem traumy kulturowej
w ramach danej społeczności urzeczywistniają szereg problemów teoretycznych, rozwiązanie
których wymaga kolejnych badań o charakterze interdyscyplinarnym.
W aspekcie historycznym problem traumy kulturowej aktualizuje zarówno zbiorową
podmiotowość procesu historycznego, ale poza marksistowskimi schematami jego konceptualizacji
i wyjaśnień, jak i społeczno-kulturową i demograficzną uwarunkowaniami wydarzeń historycznych.
W aspekcie politologicznym, uwaga badawcza na aktualizację problemów traum
kulturowych w procesie politycznym przez różnych aktorów (zarówno indywidualnych postaci
politycznych i partii, jak i ruchów społecznych, związanych głównie z prawicową, konserwatywną
częścią systemu partyjnego) pozwala nam zidentyfikować trend mitologizacji politycznego życia
społeczeństwa. Przecież instrumentalizacja historycznej przeszłości nie tylko kształtuje szczególną
mentalność ludności kraju, ale także znacząco zmienia praktykę walki politycznej. Jak pokazują
doświadczenia wielu krajów postkomunistycznych, odwoływanie do historycznej przeszłości,
rewaloryzacji wydarzeń i postaci historycznych, przypisywania zbiorowej winy i ustanowienia
zbiorowej odpowiedzialności może w rzeczywistości wyeliminować z procesu politycznego realne
problemy społeczno-gospodarcze społeczeństwa i zminimalizować potrzebę znalezienia dla nich
rozwiązań w ramach prawnych.
W aspekcie epistemologicznym, pytanie, czy jakakolwiek zmiana społeczna dla
społeczności działa jak trauma kulturowa czy historyczna, wymaga metodologicznego wyjaśnienia.
Rozróżnienie terminów „trauma kulturowa” i „trauma historyczna” wydaje się nadal problemem
konceptualnym ze względu na niepewność społecznego nosiciela traumy i parametrów jej wpływu
na społeczeństwo. Przecież trauma kulturowa jest definiowana jako wynik dysfunkcjonalnego
wpływu innego społeczeństwa na systemy społeczno-kulturowe i instytucjonalne określonej
społeczności, który jest szeroko rozpowszechniony w jego wpływie na różne aspekty życia jego
członków, oraz trauma historyczna w wyniku wpływu kolonializmu, ludobójstwa, handlu
niewolnikami, przemocy politycznej w skali globalnej itp. na jego życie.
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