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ECONOMIC SCIENCES
DISTINGUISHING FEATURES OF BENEFITS FROM OTHER ELEMENTS OF SOCIAL SECURITY
Zaynalov J.
Professor, Samarkand Institute of Economics and Service,
Uzbekistan
Abstract
This article is devoted to the analysis of the role and essence of the distinguishing feature of benefits from
elements of social security. The article discusses the main aspects of social security of the population. The relevance of this topic is not in doubt, since social security is one of the key aspects of social support for the population.
Keywords: social support, financial mechanism, benefits, guarantee, social payments.
The implementation of the priorities of the Development Strategy Programme, which ensures a certain
level of social activity, is the conceptual content of the
aspirations of the social security system [1]. Social security is provided in various areas in order to render social support, benefits, social guarantees, social protection and others [1] [3]. The set of elements is mainly
targeted and is provided not only for the purpose of
compensation of lost labor income, but also for the purpose of reimbursement of additional costs in case of social risks, as well as for the purpose of protecting the
economically active population from various social
risks [4] and also to protect the most vulnerable sectors
of the population.
In this context, the use of certain terms may have
different social and economic contents that need to be
taken into account when regulating a particular term
within social security. The financial mechanism for the
regulation and financial support of social security elements provide for social payments from the budget of
different levels [5].
Non-refundable social payments, excluding benefits, are a system of public financing of social expenditures through the accumulation of State funds, including extrabudgetary special funds.
It should be noted, however, among all the elements of social security, special emphasis is placed on
the payment of benefits. It is aimed at the full development of the population, but does not contribute to full
social equalization, as this falls on the shoulders of
other elements of social security [1] [3]. With this in
mind let us consider the characteristic features of benefits. Benefits are precisely applicable to different
groups of the population (in particular the elderly, unemployed citizens, poor households).
Analysis of budgetary expenditure on benefits revealed a number of features and trends:
 granting benefits without taking into account
the needs of the population or its individual groups;
 uneven payment of benefits for children and
families with children, which can reduce their social
importance at certain stages of the life cycle.
From here follows that the payment of benefits requires more financial resources, and minimization of
benefits can only weaken the living standards of the
population.

Hence, the benefit, as part of social security,
means a lump sum grant payment made from budgets
at all levels in order to recover lost labor income or to
recover additional costs in the event of social risks established by law.
With regard to benefits, it should be noted that
benefits are cash payments that are fundamentally different from pensions or compensation and other benefits, which remain in certain cases and are time-limited
or time-bound. (single-time, monthly, periodic) payments to vulnerable groups in order to maintain their
financial condition (Reimbursement of additional costs
caused by social risks) from special extrabudgetary
funds, the State budget, local budgets or social funds
and employer funds in firmly established amounts. [4]
Benefits, as an economic category, are part of the
social security elements that usually redistribute income from certain financing groups of society (i.e. economically active) to vulnerable groups, i.e. the sick, the
elderly, the physically restricted, the unemployed, the
poor.
Benefits, as an element of social security, are of
different socio-economic nature, and a small proportion
of them is insurance recovery which is paid from State
special extrabudgetary funds [2]. However, only insured individuals are entitled to receive it. The second
group of benefits is provided free of charge (without the
requirement to pay insurance premiums) to needy citizens from funds of budgets of different levels. These
properties make it possible, in our opinion, to characterize them as alimental. In the most general form, benefits have social and alimental restrictions, that should
be regarded as the way in which the State (or social organizations) provides all elements of social security
and services on an equitable basis, free of charge, given
the involvement with labor, but not as a response for
new counter-labor, in the normal standard of living established at the current stage of development of the
countries with economies in transition, without the
treaty obligations from the social security fund.
Consequently, the term "benefit" and its social
concept has developed in modern science as one of the
elements of social security and has incorporated a number of characteristic features. The benefit, as a social
payment, is limited in time, is of an insurance nature,
and is provided for the purpose of assisting certain categories of the population or replacing temporarily lost

4
Norwegian Journal of development of the International Science No 41/2020
earnings or as a supplement to the main source of livREFERENCES:
ing.
1. Khusanov B.Sh. Social welfare of the populaTherefore, the purpose of the use of benefits is not tion in dynamically developing conditions // Journal of
the basis for considering this cash payment as a new Management Value & Ethics. Jan-March. 2020 Vol.10
element of social security. It is the only characteristic No.01. p. 94-100.
that should bring benefits closer to social security ele2. Zaynalov D., Khusanov B.Sh., Rasulov Z. Soments of the same nature as non-cash form of payment cial policy and foundation of favorable social climate
and financing of payments for all elements of social se- security in Uzbekistan (Cоциальная политика и форcurity from the budget of all levels [6].
мирование благоприятного климата социальной заHowever, the conceptual understanding of bene- щиты в Узбекистане) //International journal of Econfits and related elements of social security is far from omy, Commerce and Management. Special issue: Intermixed, which clearly does not contribute to its success- national journal of Economy & Sustainable
ful development or to ensuring its integrity. The effec- Development. 2015.
tiveness of the benefit system is determined by the or3. Khusanov B.Sh. Financial phenomenon in reganic combination of selected benefit criteria and an finement of the fundings of social security of the popuadequate financial regulatory mechanism.
lation //International Journal on Economics, Finance
We are not in favor of treating the payment of ben- and Sustainable Development. – 2019. – Т. 1. – №. 2.
efits and reducing it as adequate for social security in – С. 25-27.
the broad sense of the word, and specifically social pro4. Хусанов Б.Ш. Совершенствование финанtection, social assistance, social services or social work, совых механизмов регулирования пенсионного
emphasizing the capacity, complexity and multilevel- обеспечения. Институциональное развитие социness of the corresponding payment. Benefits should ально-экономических и финансовых систем: нациcover only targeted payment criteria to protect the pop- ональная экономика в глобальной среде. Материulation from various social risks.
алы ХI международной научно-практической конThus, the payment of benefits should be under- ференции. Самарканд, СамИЭС, 16-17 мая 2019г.
stood as a combination of various segments related to 97-100 бетлар
the flow of money (risk recovery, payment to the most
5. Хусанов Б.Ш. Финансовые аспекты социvulnerable groups, etc.), interconnected and in one way альной защиты уязвимых групп населения. Инстиor another involved in the process of providing mem- туциональное развитие социально-экономических
bers of society with a set of social benefits in order to и финансовых систем: национальная экономика в
reduce social inequalities. The main segments of dis- глобальной среде. Материалы ХI международной
bursement should include the benefit itself (as part of научно-практической конференции. Самарканд,
set measures aimed at eliminating or mitigating social СамИЭС, 16-17 мая 2019г. 100-101 бетлар
inequalities, providing all members with a certain min6. Ахроров З. О., Ханова Н., Хусанова Д. Ш.
imum of social benefits), individuals in need of the ben- Проблемы финансовой поддержки безубыточного
efit, mechanisms and indicators, each having its own функционирования хозяйствующих субъектов
complex structure, capable of carrying out protective //Направления повышения стратегической конкуprocesses against social risks.
рентоспособности аграрного сектора экономики. –
2018. – С. 122-126.

Norwegian Journal of development of the International Science No 41/2020
УДК 338.48
ECONOMIC AND GEOGRAPHICAL POSITION OF AKMOLIN REGION FOR TOURISM
DEVELOPMENT

5

Atikeeva S.
Candidate of Biology, Associate Professor "Turan-Astana" University
Mukanova B.
Master of management, Senior Lecturer, "Turan-Astana" University,
Salmenova S.
Master of geography, Senior Lecturer, "Turan-Astana" University,
Bakerbekova А.
Master of tourism, Senior Lecturer,
Sarsen Amanzholov East Kazakhstan state university, Ust – Kamenogorsk
ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
Атикеева С.Н.
К.б.н., доцент, Университет «Туран-Астана», г.Нур-Султан
Муканова Б.Ш.
Магистр менеджмента, старший преподаватель,
Университет «Туран-Астана», г.Нур-Султан
Сальменова С.К.
Магистр географии, старший преподаватель,
Университет «Туран-Астана», г.Нур-Султан
Бакербекова А.Т.
Магистр туризма, старший преподаватель,
Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманжолова,
г. Усть - Каменогорск
Abstract
The article presents a brief economic and geographical description of the Akmola region, which has significant economic potential, natural resources
АннотацияВ статье представлена краткая экономико-географическая характеристика Акмолинской
области, которая располагает значительным экономическим потенциалом, природными ресурсами
Keywords: recreation, economy, resources, investments
Ключевые слова: рекреация, экономика, ресурсы, инвестиции
Акмолинская область имеет весьма благоприятное географическое положение. Она расположена на севере центральной части Республики Казахстан и относится к Северному экономическому
району. Область занимает территорию площадью
146,219 тыс. км 2, что составляет 5,4 % территории
республики. На юге граничит с Карагандинской об-

ластью, на севере с Северо-Казахстанской, на западе с Костанайской и с Павлодарской на востоке
(рис.1) [1].
Акмолинская область расположена в степной
природной зоне. Область имеет три части: северная, средняя и южная. Северная часть изрезана горами. Средняя часть представлена равнинным рельефом, а южная это пустынная степь.
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Рисунок 1. Географическое положение Акмолинской области
Акмолинская область образована в 1939 году.
На территории области находится новая столица
Казахстана (с 2019 г.) – город Нур-Султан, который
занимает значительную площадь области и оказывает большое социально-экономическое влияние на
окружающую территорию. Административным

центром области, является г. Кокшетау, основанный еще в 19 веке, а именно в 1824 году. В область
входят 17 административных районов (рис.2), 2 города областного значения (Степногорск, Кокшетау), 8 городов районного подчинения, а также 5
поселков и 253 сельских округа[2,3].

Рисунок 2. Общегеографическая карта Акмолинской области
На момент 2019 года в области проживает
738587 тысяч человек (11 место в Казахстане),
плотность населения составляет 5 чел./км² (9 место
по Казахстану).

Около 45% населения проживает в сельской
местности. Преобладающая часть населения области - казахи (51 %). Около 32 % составляют русские, 4,5 % украинцы, 3,5 % -немцы (рис.3) [3].
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Рисунок 3. Национальный состав населения Акмолинской области, %
Высокую плотность можно наблюдать только
в тех районах, где расположены крупные города:
Целиноградский и Зерендинский районы. В первом
районе, это обуславливается расположением столицей Республики- Нур-Султан, а во втором районе,
это расположение административного города области – Кокшетау, а также крупные рекреационные
центры.
Одним из важнейших отраслей для вложения
инвестиций является развитие транспортной инфраструктуры, состояние которой во многом определяет конкурентоспособность региона.

Развитая транспортная инфраструктура области дает возможность динамичного развития туристско-рекреационной деятельности. Главную
роль транспортных связей с другими регионами играют железные дороги. Акмолинская область имеет
самую большую длину железнодорожных путей в
Республике, общая протяжённость дорог более
1600 км. Автодороги также имеют ключевое значение, их общая протяженность составляет около
7900 км, из них 5620 км местного значения (табл.1).

Таблица 1
Протяженность сети автомобильных дорог на территории Акмолинской области
2287 км
Республиканского значения
5620 км
Местного значения
Областного значения
2657 км
Районного значения
2965 км
7909 км
Всего:
Большое внимание уделяется автодорогам республиканского значения. На территории области
осуществляется строительство первого в Казахстане шестиполосного 205-тикилометрового автобана Астана-Щучинск, ежегодно увеличивается
финансирование улучшения состояния местных автомобильных дорог [4,5].
С целью развития транспортной инфраструктуры рассматривается вопрос реконструкции аэропорта в г. Кокшетау до параметров, отвечающих современным требованиям оказания данного вида
услуг.
Для систематизации межрегиональных транспортных потоков и стимулирования роста экономической активности области, учитывая ее выгодное
географическое расположение, перспективным является создание транспортно-логистических узлов,
которые в дальнейшем могут быть преобразованы
в крупные транспортно-логистические центры.

Эти направления являются перспективными
для вложения инвестиций.
На территории области действует 65 межрайонных маршрутов и 14 пригородных маршрутов перевозок пассажиров. На маршрутах, каждый день
производится около 150 оборотных рейсов. На территории области действуют 3 автовокзала и 7 автостанций. Также на территории области действует
одно авиационное предприятие - Кокшетау, но
большую роль играет аэропорт города Нур-Султан,
так как сюда посетители приезжают с деловыми и
профессиональными целями, а уже с Нур-Султана
выезжают по курортным зонам.
Таким образом, Акмолинская область располагает значительным экономическим потенциалом,
природными ресурсами.
Область занимает территорию чрезвычайно
благоприятную для развития туристского бизнеса.
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Зоны отдыха имеют удобное географическое поло- проекты будут претворяться в жизнь в исключижение, связанное с близостью индустриальных гу- тельно благоприятной и стабильной экономикостонаселенных регионов.
правовой среде.
Имея уникальные природно-климатические
В целом, область обладает огромным потенциусловия - красоту ландшафта с великолепным соче- алом для привлечения инвестиций в развитие экотанием скалистых гор, хвойных лесов, озер с удоб- номики региона, в т.ч. международного туристными пляжами, рекреационными зонами озер ку- ского бизнеса.
рортного района «Бурабай», озер Жокей, Катарколь, Майбалык, Большое и Малое Чебачье можно
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INSTITUTIONAL CAPACITY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE REGION
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В РЕГІОНІ
Безена І.
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Abstract
The article deals with the institutional capacity of local self-government in the region, which is a promising
factor in the democratization of regional power. The imperfection of the institutional capacity of the local selfgovernment body constitutes one of the important factors that impedes the sustainable territory development and,
accordingly impedes the improvement of the well-being of residents. The process of initiated democratization in
the society and the government envisages the creation of vital public institutions that provide constructive interaction of the powerful bodies of state and local government with the developed civil society. Representative authorities are empowered for a clearly defined term in accordance with the current legislation of Ukraine. It is entrusted
with the powers of normative and executive power, empowered to represent the interests of its constituents, and
its characteristic features are election and collegiality.
Анотація
Стаття присвячена дослідженню інституціональної спроможності місцевого самоврядування в регіоні, яка є перспективним фактором демократизації регіональної влади. Саме недосконалість інституціональної спроможності органу місцевого самоврядування постає одним із вагомих факторів, який гальмує
сталий розвиток території та відповідно, стримує підвищення добробуту жителів. Процес розпочатої демократизації в суспільстві та владі, передбачає створення життєво-діяльнісних публічних інститутів, які
забезпечують конструктивну взаємодію спроможних органів державної і місцевої влади з розвиненим громадянським суспільством. Представницькі органи влади наділені повноваженнями на чітко визначений
термін, відповідно до чинного законодавства України. На неї покладено повноваження, як нормотворчі та
розпорядчі, наділені правом представляти інтереси своїх виборців, характерними ознаками є виборність і
колегіальність.
Keywords: local community; powers of representative bodies; organizational capacity.
Ключові слова. Територіальна громада; повноваження представницьких органів; організаційна спроможність.
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Постановка проблеми. В сучасній Україні, їх діяльності, можна виокремити два ключових асреформа з децентралізації та демократизації публі- пекти: інституційна та інституціональна спроможчної влади, перезавантаження повноважень і відпо- ності. Інституційна спроможність, поняття, яке
відальності між центром та місцевою владою, вже включає до свого спектру і поняття інституціонапройшла перший етап – організаційний. Окреслені льна спроможність, та до свого середовища вклюпроцеси організаційного оформлення структури чає: норми, правила, цінності, методи, тощо.
органів місцевої влади та формування нової мережі
На початку дослідження, зупинимось на загапублічних інституцій об’єднаної територіальної льних теоретичних питаннях, а саме, на змісті конгромади (далі – ОТГ), підходе до етапного завер- цепту «інституціональна спроможність місцевого
шення. Тепер органи місцевого самоврядування самоврядування», який визначається як «спромож(далі – ОМС) розпочинають реалізовувати другий ність інституту місцевого самоврядування, … офіетап реформи – реалізацію нових стратегій розви- ційно, … встановлений у своєму суспільному статку території та досягнення фінансової і інституці- тусі» [1]. Чинним законодавством України, суспіональної (організаційної) спроможності в громаді.
льна інституція, яку ми вивчаємо – «орган
ОТГ вже отримали: нові повноваження, консо- місцевого самоврядування», постає, як юридична
лідований бюджет, який забезпечує функціону- або адміністративна одиниця, яка має певні повновання, самодостатність і розширені можливості у важення, відповідальність, звітність та відповідну
вирішенні проблем місцевої території; інституціо- структуру, представницький інститут території,
нальну спроможність і переваги нещодавно запро- здійснює свої повноваження за дорученням дерваджених прямих трансферів від центрального бю- жави та від імені громадян, йому притаманні оргаджету та нової податкової бази ОТГ; розширені мо- нізаційно-правові форми й методи організаційжливості у розвитку соціальних контрактів між ної/інституціональної діяльності.
суб’єктами підприємництва, громадянами та гроЕксперти відмічають, що «інституціональні замадою; оновлений перелік адміністративних пос- сади формування та функціонування ОМС – це ослуг, які надаються місцевою владою; розширення нови, які забезпечують внутрішню організацію місправа участі громадян в процесах вирішення про- цевих рад, а також реалізацію закріплених за ними
блем території; створення ефективних соціальних функцій і повноважень» [1]. Продовжуючи окресінституцій ОТГ для задоволення соціально-еконо- лене, зупинимося докладніше, на сутнісних інстимічних потреб території тощо. Окреслені аспекти, в туціональних засадах ОМС, які можна змістовно
сучасних умовах вже почали змінювати інституціо- розкривати через функціональну та організаційну
нальну спроможність ОМС та їх структур у забез- складові. Переважно функціональність ОМС мопеченні сталого стратегічного розвитку території і жна сконцентрувати у сукупності функцій, які зааналізу регіональних процесів.
кріплено за ними для виконання повноважень, а орЦілі дослідження. Дослідити процеси розви- ганізаційна складова – це порядок утворення ради
тку інституціональної спроможності місцевого са- та її органів; організаційна структура та взаємини з
моврядування в процесах демократизації і децент- іншими органами влади, суб’єктами діяльності
ралізації, які здійснюються через впорядкування ді- тощо.
яльності системи публічної влади регіонального
Місцеве самоврядування визначається сучасрівня та місцевого самоврядуванням.
ними демократичними принципами розбудови вряАналіз останніх досліджень і публікацій. По- дування громади, які розуміються через право і ретрібно відзначити, що в Україні проблеми інститу- альну здатність ОМС регламентувати значну часціоналізації відносин «центр-регіони» знаходять тину державних прав і управляти нею, діючи в
свій науковий інтерес в дослідженні. Необхідно межах закону, під свою відповідальність і в інтерепідкреслити, що широко розповсюджені саме дос- сах населення території. Органи врядування станолідження відносин держави з територіями у межах влять одну з підвалин демократичного ладу, а право
теорії державного устрою, державного управління, громадян брати участь в управлінні державними
місцевого самоврядування. О. Сушинський, В. Ка- справами постає як основна ознака демократичних
мпо, Б. Андресюк, Р. Колишко, С.Телешун, В. Ке- принципів. Відповідно, саме існування, наблирецман, Н. Колісніченко, О. Печерський, О.Кукар- ження до громадян та наділення реальною владою
цев, А.Халецька, Г.Щедрова, В.Сиченко, Н.Шевче- забезпечує ефективну систему управління громади
нко, С.Серьогін, Є.Бородін, К.Романенко, та ін., які [2, c.216].
розглядають вирішення питань політико-територіаСучасна ефективна ОТГ постає з новим суспільної організації влади через пошук конституційно- льним статусом, розвиненою і самоврядною публіправових механізмів врегулювання взаємовідносин чною системою, від якої залежить стан справ на теорганів влади: держави, регіонів та місцевих рад; риторії та, яка відкрита, доступна і підзвітна перед
реформування системи державного управління і мі- громадянами. До публічної системи ОТГ, відпосцевого самоврядування.
відно до чинного законодавства відносяться: голова
Виклад основного матеріалу. Ми, починаємо та виконавчий комітет, посадові особи та структурозглядати публічні інститути суспільства та її рні підрозділи управління ради; комунальні підприключову основоположну складову – місцеве само- ємства; депутати ради; старости округів; громадсьврядування, яке керується загальноприйнятими но- кий актив та громадяни; тощо. Особливе значення
рмами і правилами. Розглядаючи змістові аспекти у окреслених питаннях, покладається на систему
місцевого самоврядування громади та долучення
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до процесів всіх без виключення громадян, за зага- ситуацій в ухваленні управлінських рішень з пильним принципом «громада-громадянин».
тань розвитку території. Наявність правових підсПроблеми функціонування ОМС в умовах ре- тав для втручання органів виконавчої влади у сферу
форми з децентралізації влади в Україні актуалізу- компетенції місцевого самоврядування, а також
ються у зв’язку із нормативними змінами та появою державні контролюючі структури в реальних пракнових прикладів організаційної діяльності. Окрес- тиках використовуються, щоб тиснути на органи та
лене, потребує більш ґрунтовного аналізу, оцінки посадових осіб місцевого самоврядування.
та узагальнення форм інституціональної спроможІнституціональна спроможність, крім всього,
ності ОМС у здійсненні нового обсягу повнова- окреслюється у концепті взаємовідносин між пубжень, які передбачено децентралізаційною рефор- лічними інституціями центру і регіонів, органів
мою. Перехід реформи із теоретичної в емпіричну влади і громадянського суспільства, держави і гроплощину було розпочато на європейських практи- мадянина. Національні дослідники відмічають те,
ках, й процес диспергування владних повноважень що «розвиток зв’язків з громадськістю орієнтується
від центрального управління до місцевого вряду- на зворотній зв'язок «суспільство-влада», при
вання вже постає однією із ознак демократизації. В якому влада стає принципово залежною від інтеренашій країні реалізується територіальна та функці- сів населення» [5]. Таким чином, ми підійшли до
ональна децентралізація, відповідно активна фаза основної місій інституціональної спроможності,
нормативної творчості й конституційного процесу яка проявляється у цілісності комунікативної дії
вже свідчать про інституціональний етап окресле- між суб’єктами діяльності та досягається індивідуної події. В той же час, в діяльності ОМС постають альність кожного елементу суспільної взаємодії.
ряд інституціональних ризиків/суперечностей, які
Як ми раніше відмічали, що німецький дослідможуть привести до розбалансування ситуації, на- ник Хабермас Ю. вперше запровадив поняття «інприклад: потребує конкретизації механізми зупи- струментальна» та «комунікативна дія», пізніше він
нення дії актів ОМС, які протирічать Конституції виокремив ще чотири типи дії: стратегічна, нормоабо законів, тощо [3]. Ми підтримуємо думку, про регулювальна, експресивна та комунікативна дія.
те, що інституціональна спроможність ОМС має Стратегічна дія орієнтована на успіх, на викорисвраховувати реальні дієві критерії, які встановлю- тання засобів, які відповідають за досягнення цілей,
ють рівень життєздатності громади (нормативи, фі- залишилися її характеристиками [6]. В подальнансова достатність, ресурсне забезпечення, кадро- шому, суто інструментальна дія, відповідає підходу
вий потенціал, підтримка місцевим населенням, ба- до людської діяльності, яка у вузькому значенні виланс суперечностей між ОМС та контролюючими суває в основу саме соціальну взаємодію людей честруктурами, тощо).
рез контексти ефективності дії. А в комунікативній
При цьому, «інституціоналізація – укорінення дії, на думку науковця, акцент робиться на спрямотаких політичних структур, які б забезпечували са- ваність суб’єктів діяльності у пошуку конструктів
мовідновлюваний, міцний, чітко налагоджений ха- взаємного порозуміння, компромісу та раціональрактер процесу взаємодії держави з субнаціональ- ності.
ними територіями й задоволення найважливіших
Мірилом доцільності є розгляд рівня раціонапотреб людей» [4, с. 60]. Відмічається ситуація у ві- льності: по-перше, інструментальна раціональність,
дсутності інституціональних каналів зв’язку між яка визначається раціональністю розв’язання технітериторіальними спільнотами і органами держав- чних питань через емпіричне знання; по-друге,
ної влади, на тлі, можливо перебільшеного впливу стратегічна раціональність, яка визначається постуу суспільно-політичному житті, неформальних ме- повістю розв’язання на користь інших, які не мають
тодів взаємодії регіону з центром та відповідно, вибору; по-третє, нормативна раціональність, яка
значно актуалізується необхідність вивчення й роз- окреслюється раціональністю розв’язання практичроблення механізмів оптимізації політичних відно- них завдань в контексті принципів та окреслених
син між центром і регіонами.
правил; по-четверте, раціональність «експресивВ той же час, у окресленому контексті потре- ної дії», через поняття і відповідності до змісту тибує розроблення та реалізації нова регіональна по- пології дії [7, с.114]. Таким чином, відмічаємо, що
літика, яка б передбачила сучасну, ефективну та де- всі суспільні процеси розкривають зміст поняття
мократичну модель управління регіонами, яка на- «комунікативна дія», яка завжди пов’язана із
даватиме можливість забезпечувати баланс суб’єктами діяльності, а також відповідно вони –
інтересів – загальнодержавних, регіональних та мі- «говорять», «слухають», «чують» і «взаємно-реагусцевих. Інтереси, які будуть ґрунтуватись на заса- ють». Всі окреслені процеси, у суб’єктів дії проходах єдності і цілісності державної території, поєд- дять одночасно та відбувається прояви індивідуальнанні балансу механізмів централізації і децентра- ного ставлення до окремих індивідів через опосерелізації публічної влади. Дослідник, відмічає про дковану комунікацію з іншими громадянами.
проблему, яка проявляється у нечіткості розмежуУ результаті, всі стратегії розвитку ОТГ та її
вання повноважень головних регіональних органів публічного управління регіону відзначаються особпублічної влади – обласної державної адміністрації ливою важливістю технологічних етапів прийняття
(орган державної влади) та обласної ради (орган са- ефективного і актуального управлінського рімоврядування) [4]. Такий стан публічно-правової шення. Результатом окресленого і визначального
ситуації, зумовлює виникнення конкуренції цих ор- етапу постає проблема «активних, динамічних і поганів і, як наслідок, спричиняє появу конфліктних зитивних змін» в соціальних життєвих практиках,
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які направлено на покращення рівня життя грома- … зі сфери їхньої компетенції» та їх «існування …,
дян, «долучення жителів до громадсько-активної наділених реальними повноваженнями, може забезспівпраці із органами місцевої влади у вирішення печити ефективне і близьке до громадянина управпроблем території» [8, с. 199]. Тож, на нашу думку, ління» [9]. Окреслене, на нашу думку, визначає денезаперечним ключовим чинником, який визначає фініцію «субсидіарність», що визначає систему взаефективність суспільних процесів постають в аспе- ємовідносин, які направлено на допомогу
ктах: громадяни і територіальна громада, особис- громадянам у процесах самостійного вирішення
тість і публічні інституції влади.
життєвих проблем. Незаперечно, що в демократичОсновною проблемою в окреслених питаннях них державах принцип субсидіарності, перебуває в
розвитку конструктивної взаємодії органів публіч- основі інституціальної спроможності органів самоної влади і громадськості постають щодо форму- врядування громади, та може: по-перше, виконування та реалізації державної політики, протидії ко- вати лише функції, здійснення яких проблемне для
рупції, забезпечення врядування громади та грома- громадян і їх об’єднанням; по-друге, до компетенції
дян, розвитку ОТГ у сталому режимі для органів вищого рівня можуть належати завдання,
особистості. На наше переконання, практикам і те- які на нижчому рівні не можуть його виконати
оретикам потрібно враховувати досвід, який вже краще і ефективніше [10, с. 60].
мають сусідні країни та надав їм можливість розбуОтже, зіставивши світові та національні концедувати ефективну модель співпраці і результатив- пти, відзначаємо, що головними цінностями в інності. Основою будь яких суспільних процесів роз- ституціональній спроможності ОМС є людина, яка
витку території постає питання про нормативно- прагне отримати від влади риси відповідальності,
правове забезпечення, механізми регуляторного справедливості і загального блага, що надаватиме
процесу і процедур, відкритість та правдивість можливість узгодити інтереси конкретної людини,
суб’єктів співпраці, процеси, які направлено на за- суспільства та влади. Так, світовий досвід свідчить,
безпечення дотримання прав і свобод людини.
що з метою нівелювання впливів корупційних риНаціональним законодавством окреслено нові зиків, починаючи з 2016 року було активно започафункціональні норми для діяльності органів місце- тковано реформу з надання населенню громади рівого самоврядування, які мають, як теоретичну, так зних адміністративних послуг. В рамках окреслепрактичну складові. Так, Закон України «Про міс- ного вектору публічної діяльності, на місцевому
цеве самоврядування в Україні» (далі – Закон) ввів рівні було розпочато створення Центрів надання
в обіг нові поняття та уточнив старі: територіальна адміністративних послуг (далі – ЦНАП) на теритогромада, адміністративно-територіальна одиниця, рії новоутворених об’єднаних територіальних гропредставницький орган місцевого самоврядування, мад. Відповідно, станом на 01.01.2020 року, вже
виконавчий орган ради, органи самоорганізації на- сформовано 1045 громад, що покриває 90% теритоселення, посадова особа місцевого самовряду- рії держави, Дніпропетровська область представвання, старостинський округ, система місцевого са- лена відповідно 71 громадою та покриттям 66% темоврядування, повноваження органів самоорганіза- риторії [11].
ції тощо.
У Дніпропетровському регіоні створено і праЗіставлення засвідчує, що демократизація сус- цюють ЦНАП, які приймають запит заявника, реєспільного життя та її ключова реформа з децентралі- трують документи, передають на розгляд відповідзації, виходить на новий етап реалізації, який має ної служби, за результатами надаються затребувані
акцентоватися на реалізацію шести головних за- документи у центрі, час розгляду заяви регламентовдань: першого, формування нової територіальної вано у конкретний термін. В даному проекті ЦНАП,
основи для діяльності органів влади на рівні гро- органи влади активно співпрацюють із міжнародмад; другого, перерозподіл і передача повноважень ними інституціями – «U-LEAD з Європою», примівід органів державної влади до ОМС та розмежу- щення повністю реконструюються, облаштовано
вання за принципом субсидіарності; третього, відповідно до потреб людей в тому числі із інвалідстворення належної місцевої ресурсної бази для ністю та дитячими кутками, облаштовано робочі
здійснення повноважень органів місцевого само- місця за вимогами сучасності, працюють кваліфіковрядування; четвертого, формування ефективної вані працівники. За перспективними планами дерсистеми організації проходження служби в органах жавних інституцій, до кінця 2020 року буде ствомісцевого самоврядування; п’ятого, впорядку- рено ще 600 нових ЦНАП у різних громадах Укравання прозорої системи державного контролю та їни. Разом з тим, проведені опитування серед
нагляду за законністю діяльності ОМС; шостого, громадян, які скористувалися послугами ЦНАП,
розвиток актуальних форм прямого народовладдя: лише 60% – задоволені результатами, швидкістю,
прозорих виборів, референдумів, консультування, якістю та оптимальністю наданої адміністративної
громадського обговорення, долучення громадян до послуги. В той же час, окреслюються проблеми із
процесів самоорганізації на території.
якістю послуги: є певне число громадян незадовоПрикладом слугує, Європейська хартія місце- лених результатом, не знають про можливості адмівого самоврядування, яка визначає три ключових ністративної послуги, не розуміють принципу наконцепти, що держава має визнавати наступне: «ор- дання послуги, проблеми із охопленням послугою
гани місцевого самоврядування є однією з головних територій громади, тощо.
підвалин будь-якого демократичного режиму»,
«повне право вільно вирішувати будь-яке питання
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Крім того, експерти ведуть мову про «необхід- які сплачують суб’єкти господарювання, мешканці
ність дотримання державних норм і стандартів жит- та дачники; формування суспільно активної молоді
тєвого рівня у регіональному управлінні максима- в контексті участі у справах території. Вище окресльно наближує соціальні пріоритети до економіч- лене, є прикладом активності старости та громадсьних» та «високий рівень фінансової та кого активу округу, підтверджують значення децеадміністративної децентралізації» стають як фак- нтралізації, яка створила передумови для розвитку
тори інституціональної спроможності громади [12, території.
13]. Ми, дослідили практичну реалізацію положень
Наприкінці відзначимо, що в процесах демокчинного законодавства і функціонування Апосто- ратизації та децентралізації окреслились грані балалівської ОТГ Дніпропетровської області, до складу нсу між повноваженнями центру і регіонів, регіонів
ради входять: 23,3 тис. жителів, на базі 17 сіл ство- та місцевих рад, державних адміністрацій і місцерено – 7 старостинських округів, до яких входять вого самоврядування, органів місцевого самоврядувід одного до чотирьох населених пунктів [14].
вання і громадянських інститутів, який проявляВідповідно до Закону України «Про місцеве ється у адекватній відповідальності за реальні соцісамоврядування в Україні», староста виконує певні ально-економічні і політичні умови розвитку в
інституціональні функції: представляє інтереси ві- громаді [16]. Суттєві зміни, які проходять у функдповідного старостинського округу; бере участь у ціях ОМС проявляються в усіх сферах життєдіяльпленарних засіданнях ради; сприяє поданню відпо- ності громади, що підтверджується розумінням повідних документів до органів влади; виконує рі- треби у системних і поступальних діях, участі в пешення ради; приймає участь у формуванні бю- рерозподілі повноважень між всіма суб’єктами
джету; вносить пропозиції до програм розвитку; місцевої самоорганізації громадян. З огляду на місздійснює контроль за діяльністю комунальних під- цеві процеси актуалізуються сучасні проблеми: урприємств; координує роботу з благоустрою терито- банізації, агломерації, раціоналізації ресурсного
рії; інформує раду про стан справ на території; за- споживання, оптимізації місцевих інституцій, коолучає громадян до участі у вирішенні важливих пи- перації громад по горизонталі для вирішення спільтань місцевого значення; організовує проведення них місцевих питань, тощо. Разом з тим, прослідкозборів громади округу; моніторинг стану справ в вується інший важливий аспект інституціоналізації
окрузі; сприяння виконанню програм розвитку на відносин в контенті «центр-регіони», який пов’язатериторії; прийом громадян; контроль за землеко- ний із забезпеченням регіонального представницристуванням та роботою інфраструктури на терито- тва на загальнонаціональному рівні. Адже безуморії; сприяє діяльності органу самоорганізації ок- вно, досвід державного будівництва у регіонально
ругу; попереджає дії або бездіяльність, які можуть сегментованих державах свідчить про те, що сепазашкодити інтересам громади і жителів; звітує про ратизм та іредентизм швидше з’являються там, де у
свою роботу; виконує доручення виконкому ради; регіону немає інституціоналізованих каналів досведе відповідну документацію з адміністративних тупу і впливу на загальнонаціональні центри влади.
послуг: облік, звіти, довідки, характеристики жите- Зіставлення засвідчує, потребу у доступі регіональлям, ведення господарської книги громади округу; них спільнот до центрів прийняття державних різабезпечує сплату місцевих податків; є член опіку- шень, які стосуються життя регіонів та ставить пенської ради; моніторинг ситуації в кризових сім’ях; ред суспільством (державою) завдання у виробє адміністратором адміністративних послуг для ленні внутрішньої політики через легальні
громадян тощо [15].
механізми політичної участі територій з урахуванЦ такий же спосіб, ми дослідили процеси орга- ням інтересів держави і регіонів, які сприятимуть
нізаційної роботи у Новоолександрівській ОТГ ефективному розвитку громади і людини.
Дніпропетровської області, до складу якої входить
Висновки. Таким чином, теоретичні та пракВолоський старостинський округ (села: Волоське, тичні результати децентралізації в Україні окресРакшівка, Червоний Садок та Майорка). Так, для люються в наступному: реформа з демократизації і
будь якої сільської території, залишаються систе- децентралізації організаційно оформилась в новій
мні проблеми: водопостачання, працевлаштування, інституціональній спроможності і структурній моблагоустрій, соціальні об’єкти, інфраструктура делі ОТГ; створено сучасний рівень інституціонатощо. Для порушення проблем округу, починаючи льного розвитку соціальних інституцій суспільства
з 2016 року, староста за дольової участі жителів сіл та залучення громадян до трансформацій в громаді;
та місцевого бюджету було: впорядковано мережі окреслилась гнучкість системи моніторингу гроводопостачання (95% домогосподарств – централі- мадсько-суспільних проблем та відпрацювання
зовано отримують питну воду); у сфері поводження шляхів їх врегулювання; регіональна та місцева сиз твердими побутовими відходами – 82% домогос- стема публічної влади стала регулятором: стратегіподарств уклади угоди на утилізацію сміття та чних, організаційних, фінансових, матеріальних,
практично впорядковано вже чисту територію ок- людських та кадрових ресурсів ОТГ; рівень владної
ругу; у сфері освіти: проведено ремонт школи та і суспільної комунікації по-вертикалі та по-горизодитячого садка; впорядковано спортивну інфра- нталі почав впливати на загальні процеси публічструктуру сіл; проведено реконструкцію внутріш- ного управління громадськими справами; ключоніх доріг з твердим покриттям; впорядковано фі- вою фігурою всіх реформаторських процесів стала
нансову складову громади через бюджет, який фо- людина, її професійна і громадська діяльність; ефермується за рахунок місцевих податків та зборів,
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ктивність діяльності публічної влади можна визна6. Безена И.М. «Коммуникативное действие»
чати через якісні індикатори рівня життя, соціа- Юргена Хабермаса в контекстах развития соврельно-економічного розвитку, маркетингової діяль- менной Украины. Norwegian Journal of development
ності та сталого розвитку громади і особистості; не- of the International Science. №40/2020. ISSN 3453обхідність впорядкування «центр-регіони», який 9875 VOL.3. c.60-64. URL: http://www.nor-ijourпов’язаний із забезпеченням регіонального пред- nal.com/arhiv/
ставництва на загальнонаціональному рівні. Ураху7. Хабермас Ю. Постнациональная консвання сутності та взаємопов’язаності принципу су- телляция и будущее демократии (Die Postnationale
бсидіарності з іншими принципами державного уп- Konstellation und die Zukunft der Demokratie, aus:
равління допоможе Україні досягнути високих Habermas, Jürgen. Die Postnationale Konstellation.
світових стандартів життя, подолати внутрішні ро- Politische Essays. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verзбіжності та політичні розходження, які вже стали lag, 1998. S. 91—163. ) Перевод Б. М. Скуратова //
причиною трагедій народу у попередні століття. Логос,
2003,
№
4—5
(39).
URL:
Подальші наші розвідки буде направлено на про- http://www.ruthenia.ru/logos/number/39/09.pdf
цеси розвитку житлово-комунальної та земельної
8. Бородін Є.І., Безена І.М., Марк Е.Генсон
сфери громади.
про шляхи демократизації та децентралізації публічних інституцій держави. Публічне управління та
митне адміністрування. Науковий збірник. 2019.
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Abstract
The article substantiates the relevance of using cyber-insurance as a part of economics driven management
methods of data protection. This article presents modification of cybersecurity risks and the ways of risk sharing.
The problem of cyber-insurance is positioned as an integral part of the data protection problem. The article also
contains a brief analysis of cyber-insurance industry and legislation regulating the process of cyber-insurance.
Аннотация
Обосновывается актуальность страхования информационных рисков как инструмента управления
информационной безопасностью с помощью экономических инструментов. Приводится перечень
решений видоизменения риска информационной безопасности, приводятся способы разделения риска.
Проблема страхования рисков ИБ позиционируется как составная часть проблемы защиты информации.
Приводится краткий анализ опыта страхования рисков информационной безопасности и законодательства,
регламентирующего процесс страхования.
Keywords: cybersecurity risk, information asset, cyber-insurance.
Ключевые слова: риск информационной безопасности, информационный актив, страхование
информационных рисков.
Информационная безопасность (ИБ) и
информационная инфраструктура, в совокупности,
признаны
основными
инфраструктурными
элементами цифровой экономики [1, 2].
В качестве исходного тезиса примем то, что
обладатель информации при осуществлении своих
прав обязан, в том числе принимать меры по защите
информации [1, 3]. Под информационной
безопасностью, для цели настоящей статьи, будем
понимать свойство информации сохранять
конфиденциальность, целостность и доступность
[4], а под защитой информации (ЗИ) – деятельность
органов управления по применению сил и средств
ИБ с целью обеспечить адекватную угрозам ЗИ.
Основной способ управления ЗИ — это
управление рисками ИБ. Управление рисками ИБ
представляет собой целенаправленную
деятельность органов управления ИБ, которая
охватывает процессы ЗИ, политику, силы,
средства, используемые для видоизменения риска
ИБ.

Видоизменение риска ИБ осуществляется в
следующем поле не альтернативных решений:
исключение риска путем принятия решения не
начинать и ли не продолжать деятельность, в
процессе или результате которой может возникнуть
опасное событие;
сохранение риска путём принятия потерь или
выгод от достигнутого уровня риска;
принятие или повышение риска для
обеспечения более широких возможностей;
устранение источников риска;
изменение вероятности опасного события;
устранение последствий опасного события;
разделение риска с другой стороной или
сторонами
путем
включения
условий
разделения в контракт или страхования риска;
обоснованное решение о сохранении риска.
Перед органами управления ИБ стоит задача
выбрать одно из не альтернативных решений в
качестве основного или их комбинацию.
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Выделенные для обеспечения ИБ силы и
Не имея лицензионного права на страхование
средства организуются в рамках системы защиты информационных рисков, страховые компании поинформации (СЗИ), в этом случае они приобретают лучают лицензии на право его осуществления по
эмерджентные свойства.
разделам " страхование других видов имущества" и
Однако, даже эффективное применение сил и "страхование иных видов гражданской ответственсредств не гарантирует полную защищенность ин- ности".
формационных активов организации, поэтому моБолее того, препятствием внедрения страховагут случаться инциденты ИБ. В результате инци- ния рисков ИБ является противоречивое положедентов могут наступать отрицательные послед- ние, которое заключается в том, что основным исствия:
нарушение
непрерывности точником развития рынка услуг и средств ИБ в Роспроизводственного процесса, вред репутации орга- сии является тот или иной Регулятор, который
низации, нарушение условий договорных отноше- осуществляет контроль за соблюдением требований и др., а информационным активам в этом слу- ний, установленных в нормативных правовых и мечае может быть нанесен ущерб. Для устранения тодических документах. Принимая во внимание это
этих последствий организация может использовать условие, можно утверждать, что развитие рынка
заблаговременно созданную структурную и (или) услуг ИБ носит субъективный характер, так как орфункциональную и (или) финансовую и (или) вре- ганизации нацелены, в первую очередь, направлять
менную избыточности СЗИ, т.е. сосредоточить уси- усилия на построение СЗИ, которая бы соответлия на устранении последствий опасного события. ствовала, без учета каких-либо условий, требоваВ этом случае СЗИ становиться менее эффектив- ниям Регулятора. При этом Регулятор не разделяет
ной, так как возникают непроизводительные рас- риски ИБ с участником информационных отношеходы, а денежные средства, потраченные на экс- ний в случае нанесения ей ущерба. В итоге выхоплуатацию избыточности СЗИ будут вычтены из дит, что строительство СЗИ основывается на дирекобщей прибыли организации или из её бюджета, тивных началах, а не на оценке реальной обстачто отрицательно сказывается на её конкурентоспо- новки. Существование данного противоречия
собности.
усиливает актуальность страхования информациОднако устранение последствий инцидентов онных рисков.
ИБ можно достичь и разделением риска либо с друЦелью создания системы страхования инфоргой стороной путем включения условий разделения мационных рисков является формирование услориска в контракт или путем страхования риска. В вий для справедливого разделения информационэтом случае не будет острой необходимости созда- ного риска между обладателем информации и стравать и эксплуатировать излишнюю избыточность ховой компанией.
СЗИ, и в результате непроизводительные расходы
Внедрение страхования информационных рисбудут сведены до минимума при том же уровне ЗИ. ков позволит перейти от директивного регулироваТаким образом проблема страхования рисков ния рынка ИБ регулятором к регулированию рынка
ИБ предприятия является частью проблемы управ- ИБ конкуренцией, т.е. спросом и предложениями
ления защитой информации. Страхование инфор- на услуги в области обеспечения ЗИ.
мационных рисков – это способ защиты информаПри подготовке данной статьи был выполнен
ции в рамках финансово-экономического обеспече- краткий анализ законодательства Российской Фения, основанный на выдаче страховыми дерации, регламентирующего процесс страховаобществами гарантий субъектам информационных ния, были выделены основные проблемы, с котоотношений по восполнению материального ущерба рыми могут столкнуться страховые компании,
в случае реализации угроз.
стремящиеся ввести страхование информационный
Страхование является одним из способов ком- рисков в качестве одной из услуг по страхованию.
пенсации части понесенных убытков случае инциАнализ статей 938, 942, 947, 954 Гражданского
дента ИБ.
кодекса РФ и ФЗ №4015-1 «Об организации страхоВ решениях Правительства РФ содержится по- вого дела в Российской Федерации» позволяет выложение, что к 2024 году должны быть разработаны делить следующие проблемы, с которыми сталкимеханизмы государственного содействия росту ваются страховые компании при предоставлении
рынка услуг по страхованию информационных рис- услуг по страхованию информационных рисков:
ков в рамках реализации программы цифровой эко1. Сложность
определения
объекта
номики. [2]
страхования и страхового случая при страховании
Что же мы имеем на Сегодня? В России прак- информационных рисков.
тический опыт страхования информационных рис2. Сложность расчетов страховых сумм и
ков находится в начальной стадии, если не сказать страховых
тарифов,
из-за
отсутствия
большего, что его вообще нет. Из зарегистрирован- регламентированных методик расчета.
ных в Государственном реестре Минфина России
3. Необходимость
получения
лицензий
страховых компаний лишь незначительная часть ФСТЭК, ФСБ страховыми компаниями, так как они
(например, Ингосстрах, Военно-страховая компа- будут оказывать услуги по защите информации.
ния, РОСНО, Согласие, Северная казна и др.) пред4. Отсутствие статистических данных по
приняли попытки освоить этот вид страхования.
инцидентам информационной безопасности.
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К перечисленным добавляется еще одна про- ями, а также простота использования с точки зреблема – проблема отсутствия методического обес- ния экспертов. Использование методов, основанпечения. Для проведения аудита ИБ аудитор дол- ных на нечетких множествах целесообразно в служен обладать достоверным, непротиворечивым, чае, когда нет точных данных о начальном состояапробированным, важно - понятным сторонам нии оцениваемого объекта, к примеру, нет
страхования, методическим обеспечением для статистических данных об инцидентах ИБ.
оценки рисков ИБ. На сегодня имеются инструменМетодика оценки информационных рисков с
тальные средства для аудита ИБ на любой вкус и на использованием метода анализа иерархий позволит
любой «кошелек». А как применить на практике получить оценку риска ИБ, когда необходимо
эти средства, для добывания аудиторских свиде- учесть различные по физической сущности, фактельств, вывода на их основе аудиторских доказа- торы, которые не имеют четких количественных
тельств и аудиторского заключения при этом оценок, а представлены в форме различных суждеучесть аудиторский риск? Это еще одна проблема ний.
методического плана, которая препятствует внедПреимущественное применение перечисленрению страхования рисков ИБ и на сегодня имеется ных методов может быть использовано для оценки
некоторый опытный материала, но с научной точки риска ИБ на начальных этапах внедрения страховазрения эта проблема практически не разработана и ния рисков ИБ, когда репрезентативные статистиждет своего исследователя.
ческие выборки еще отсутствуют.
Без разрешения перечисленных проблем страКак только страхование рисков ИБ будет внедхование информационных рисков вряд ли будет рено в жизнь, будет создан фундамент для накоплевостребовано рынком ИБ и иметь коммерческую ния достоверной и репрезентативной статистики
привлекательность.
инцидентов ИБ можно будет переходить к статиАвторский коллектив утверждает, что логично стическим методам определения страховой преразмер страховой премии поставить в зависимость мии.
от:
Следуя логике вещей, авторский коллектив
эффективности СЗИ, которая реализована в ор- смеет утверждать, что страхование рисков ИБ, позганизации, чем выше эффективность СЗИ, тем волит включить продуктивную силу конкуренции
ниже страховая премия;
для развития рынка услуг и средств ИБ, снизить незафиксированной статистики инцидентов ин- производительные потери при обеспечении ЗИ,
формационной безопасности в организации, чем снизить финансовую нагрузку на бюджет за счет
больше инцидентов, которые не были адекватно разгрузки Регулятора.
пресечены СЗИ, тем больше страховая премия;
Таким образом, проблема страхования инфорот уровня соответствия организации междуна- мационных рисков имеет иерархическую струкродным и отечественным стандартам ИБ;
туру, на одной из ветвей которой находятся: проот уровня деловой репутации организации.
блема среды доверия, проблема аудита ИБ и проАвторский коллектив предлагает оценивать и блема методического обеспечения аудита ИБ.
контролировать эффективность СЗИ силами неза- Каждый из узлов, в свою очередь, тоже имеет
висимой аудиторской организации, а не Регулято- иерархическую структуру, как минимум это правором, и логично позиционировать этот подход как вое обеспечение, организационное, техническое,
ключевой для формирования справедливого рынка методическое.
услуг по обеспечению ЗИ, в том числе и для страДля решения проблем страхования информахования рисков.
ционных рисков в 2019 году силами международВ этих условиях игроки рынка ИБ будут моти- ных организаций был разработан стандарт ISO
вированы развивать рынок, в том числе и рынок 27102 [5], в котором раскрыты принципы страховааудиторских компаний, при этом каждая из таких ния информационных рисков. Данный стандарт
компаний будет стремиться стать наиболее автори- описывает процесс страхования, включая этапы
тетной в глазах компании-страховщика.
анализа рисков и обязанностей страховщика по поТаким образом, двигателем рынка ИБ станут мощи застрахованным лицам, пострадавшим в рене амбиции Регулятора, а живая сила конкуренции зультате инцидента информационной безопасно– спрос и предложения.
сти. На данный момент стандарт не имеет перевода
На начальном этапе в качестве инструмента на русский язык. В настоящее время на кафедре
расчета страховых сумм автор предлагает приме- «Информационная безопасность» Московского иннить экспертные методы, методы основанные на ститута электронной техники в инициативном подостижениях теории нечетких множеств; математи- рядке проводится работа по его переводу (заверческой статистики; анализа иерархий; ситуацион- шена) и формированию на его основе проекта нациного управления.
онального стандарта.
Методика оценки информационных рисков на
основанная на теории нечетких множеств позвоСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
ляет оценивать вероятность событий в условиях не1. Доктрина информационной безопасности
определенности. Преимуществом данного метода Российской Федерации: [утв. Президентом
является возможность оперирования нечеткими Российской Федерации 5 декабря 2016 г. № 646
входными данными и лингвистическими критери- [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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Abstract
The article describes the main characteristics of single-industry towns, their risks and threats to the economic
security of the regions. The authors propose a wider approach to the role of single-industry towns in the northern
territories, based on the assertion that oil and gas city-forming enterprises are concentrated in single-industry
towns, as well as on the evidence of their positive value in terms of the strategic socio-economic development of
the region in a crisis.
Аннотация
В статье рассмотрены основные характеристики моногородов, их риски и угрозы экономической безопасности регионов. Авторами предложен более широкий подход к роли моногородов северных территорий, основанный на утверждении, что нефтегазовые градообразующие предприятия сконцентрированы в
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моногородах, а также на доказательстве их положительного значения с точки зрения стратегического социально-экономического развития региона в условиях кризиса.
Keywords: single-industry town, region, socio-economic development, city-forming enterprises, oil and gas
production.
Ключевые слова: моногород, регион, социально-экономическое развитие, градообразующие предприятия, добыча нефти и газа.
Возникновение и развитие моногородов исторически связано с формированием транспортно-логистических узлов, промышленных производств и
комплексов, о чем свидетельствует как зарубежный, так и отечественный опыт. До настоящего времени вопрос о содержании термина «моногород»
остается дискуссионным в среде научной общественности, что обусловлено недостаточной нормативно-правовой урегулированностью, отсутствием
единых критериев классификации подобных административно-территориальных образований, «отсутствием полноценной информационной статистической базы» [1].
Исследования Антоновой И.С. [2] показали,
что и российские, и зарубежные авторы «…достаточно редко обращаются к непосредственному
формулированию данного определения, ограничиваясь выделением подходов к их трактовке на основе критериев или описанию их специфики» [2, с.
432].
С нашей точки зрения, к числу известных основных характеристик моногородов относятся:
 обособленность, системное единство с градообразующим предприятием, моноцентричный
характер экономики (по ист. [2, с. 432]);
 зависимость от градообразующего предприятия [3];
 неразрывная связь с предприятием (комплексом однородных предприятий) [4];
 численность
постоянного
населения,
удельный вес среднесписочной численности работников одной организации (взаимосвязанных организаций), осуществляющей деятельность на территории муниципального образования (не менее установленного количества) [5].
Авторами работы [3] выявлены наиболее вероятные угрозы экономической безопасности моногородов в регионе:
 увеличение имущественной дифференциации населения и повышение уровня бедности – рост
безработицы, задержка выплаты заработной платы,
прекращение деятельности предприятий;
 деформированность структуры экономики
– узкая направленность экономической сферы моногорода, низкая конкурентоспособность продукции предприятия;
 неравномерность социально-экономического развития – наличие депрессивного, кризисного и отсталого в экономическом отношении производства, нарушение производственно-технологических связей предприятий города;
 криминализация общества и хозяйственной деятельности, вызванная ростом безработицы,
возможностью доступа криминальных структур к
управлению производством и их проникновения во

властные структуры, ослаблением системы государственного контроля.
Таким образом, с точки зрения указанного автора, монопрофильные муниципальные образования нарушают устойчивость развития регионов,
подвергают угрозе устойчивого развития более
крупные территориальные образования.
Однако, с нашей точки зрения, подобный подход представляется узким, хотя и может быть подтвержден немалым количеством практических примеров, когда жизненный цикл муниципального образования
прекращался
с
ликвидацией
предприятия-доминанта. Исследование зависимости рисков стабильности моногородов от успешности градообразующих предприятий [7, с. 15] показало сильную корреляционную зависимость экономической стабильности моногородов и успешности
градообразующих предприятий. Соответственно,
наличие градообразующего предприятия является
одним из ключевых критериев отнесения к категории моногородов.
В сложившихся условиях угрозы мировой пандемии коронавируса, снижения цен на нефть до
уровня ниже пессимистических ожиданий, падения
курса национальной валюты, необходимо обеспечить достижение стратегических ориентиров социально-экономического развития, для чего нам представляется актуальным исследование монопрофильных муниципальных образований северных
территорий России (на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) как положительного примера сохранения темпов экономического развития даже в кризисные периоды.
Существует точка зрения, что специфика северных территориальных образований обусловлена, в первую очередь, монопрофильностью экономики, слабой ее диверсификацией, с чем сложно
спорить. Как следствие, авторы [см., например, 8, 9,
6] достаточно депрессивно оценивают стратегические перспективы таких городов, особенно в периоды кризисов, в силу следующих причин: сокращаются программы развития; происходит «утечка»
интеллектуального потенциала; молодежь стремится в более устойчивые регионы; ухудшается качество человеческого капитала в части демографической, миграционной составляющих; снижается
качество образования, уровень общей и профессиональной культуры специалистов; разрушается локальная городская идентичность; усиливаются экологические проблемы.
Напротив, наши исследования показывают обратное. Зачастую, моногорода ассоциируются с
градо- и системообразующими организациями. Для
территорий российского Севера это, в первую очередь, организации, занятые в добыче нефти и газа –
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Abstract
The article is sanctified to finding out of essence, structure and determination of role of enterprise in the
economy of Poland. In addition, an author tries to find out the role of the state and European Union in support of
enterprise sector of country., and also to mark the basic problems of development.
Анотація
Стаття присвячена з’ясування суті, структури та визначенню ролі підприємництва в економіці Польщі. Крім того, автор намагається з’ясувати роль держави і Європейського Союзу в підтримці підприємницького сектора країни, а також наголосити на основних проблемах розвитку.
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Будь-яке підприємство, незалежно від його
розміру, має характерні особливості, які полягають
у тому, що його діяльність сконцентрована на задоволенні потреб своїх клієнтів, що в свою чергу передбачає обмін продуктами або послугами з іншими юридичними та фізичними особами на основі
купівлі-продажу. Це стосується як процесів постачання підприємства виробничими матеріалами, так
і процесів продажу продукції чи послуг. Кожне
підприємство володіє визначеним капіталом, як
правило отриманого від власника, у вигляді матеріальних і нематеріальних активів. Будучи структурою, метою діяльності якої є отримання прибутку, підприємство прагне максимізувати дохід
від залученого капіталу [8, с. 45].
Гарантування розвитку і підтримки сектора
малого та середнього бізнесу передбачено конституцією Польщі та законодавством Європейського
Союзу і пов'язане з концепцією сталого розвитку.
Так у статті 5 Конституції Польщі, зазначено, що:
«Республіка Польща захищає незалежність та
цілісність своєї території, забезпечує свободу та
права людини та громадянина, гарантує їх безпеку,
захищає національну спадщину та забезпечує охорону навколишнього середовища, керуючись принципом сталого розвитку» [9, с. 25.].
Наступною конституційною нормою, яка підкреслює можливості держави в підтримці сектора

малого та середнього бізнесу, є ст. 20, де зазначено,
що основою "економічної системи Республіки
Польща" є "соціальна ринкова економіка, заснована
на свободі економічної діяльності, приватної власності та солідарності, діалозі та співпраці соціальних партнерів". Поняття соціальної ринкової економіки походить від концепції ордолібералізму і водночас є його доповненням. Соціальна ринкова
економіка повинна поєднувати вільний ринок із рівними соціальними можливостями. Можна також
констатувати, що ст. 20 Конституції Польщі базується на двох постулатах – економічній свободі і
приватній власності, а також на солідарності, діалозі та співпраці соціальних партнерів. До соціальних партнерів також належить держава. Тому можна зробити висновок, що для підтримки рівних
можливостей та захисту слабшого учасника ринку
держава має право і навіть зобов’язання підтримувати мікро-, малі та середні підприємства за допомогою відповідних програм та заходів [5, с. 39–51.].
Аналогічні принципи сталого розвитку як у ст.
5 та 20 Конституції Польщі закладені у статті 3 п 3
Договору про Європейський Союз, яким передбачено, що Європейський Союз встановлює внутрішній ринок, який працює для сталого розвитку Європи, заснованого на стійкому економічному зростанні та ціновій стабільності, висококонкурентній
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соціальній ринковій економіці, спрямованій на по- немає чітких посилань на сектор МСП, але для
вну зайнятість та соціальний прогрес. Крім того пе- роз'яснення цих положень було видано Регламент
редбачається високий рівень захисту та поліпшення Комісії (ЄС) № 800/2008, особливо у сфері допоякості навколишнього середовища та підтримка на- моги сектору МСП. Слід підкреслити, що
уково-технічного прогресу.
відповідно до ст. 107 розділ 1 TFUE, будь-яка дерІншими важливими положеннями права Євро- жавна допомога не повинна перешкоджати конкупейського Союзу є ст. 107 та 108 Договору про ренції [10]. Загалом, на думку автора, приєднання
функціонування Європейського Союзу (колишні Польщі до Європейського Союзу сприяло посистатті 87 та 88 Договору про створення Європейсь- ленню сектора МСП (див. табл.1).
кого співтовариства), яким передбачалося державне сприяння розвитку бізнесу. У цих статтях
Таблиця 1.
SWOT-аналіз впливу приєднання Польщі до Європейського Союзу на малі та середні підприємства
Сильні сторони
- мотивація до роботи
- гнучкість компаній,
- здатність до копіювання та створення продуктів,
- здатність змінити бізнес-профіль
Можливості
- широкий ринок капіталу
- гарантія доступу до державних закупівель
- ліквідація митних бар'єрів
-

підвищення юридичної стабільності

- приплив нових технологій та методів управління
- широкий ринок збуту
- зниження валютного ризику

Слабкі сторони
- недостатнє знання правил користування структурними фондами
- відсутність доступу до капіталу
- відсутність досвіду та низький рівень економічних знань
підприємців
- немає стратегії розвитку для компанії
Загрози
- нові юридичні вимоги
- обмежує перерахування із галузевих фондів
- посилення конкуренції
- легке проникнення на польський ринок іноземного капіталу
-

залучення окремих іноземних компаній

Джерело: дослідження на основі [5]
Загалом, Європейський Союз значну увагу
приділяє розвитку малого та середнього бізнесу та
намагається здійснити якомога більше заходів для
посилення їх ролі на ринку. Серед багатьох документів ЄС щодо малих та середніх підприємств слід
виокремитиЄвропейську
Карту
Малих
підприємств, прийняту в червні 2000 року [3].
Принципи політики щодо МСП були орієнтовані на
десять напрямків діяльності:
• підприємницька освіта та навчання;
• зниження витрат і швидший старт;
• більш ефективне законодавство та краще регулювання;
• наявність навичок;
• поліпшення он-лайн доступу;
• більш широкі заходи, що виходять за межі
єдиного ринку;
• податкові та фінансові питання;
• підвищення технологічних можливостей малих підприємств;
• ефективні моделі електронної комерції та
найкраща підтримка малого бізнесу.
Щодо інституційної державної допомоги, то
ключовою інституцією підтримки сектору малого
та середнього бізнесу є Польське агентство з розвитку підприємництва, яке було створене
відповідно до Закону від 9 листопада 2000 р. «Про
створення Польського агентства з розвитку
підприємництва». Основним завданням Агентства,
яке в даному випадку можна назвати одним із його
пріоритетів, є підтримка підприємців, зокрема
мікро-, малих та середніх підприємств шляхом:

- вивчення ролі МСП в економіці;
- аналіз правових, адміністративних та економічних бар'єрів розвитку малого та середнього
бізнесу;
- підготовка звітів, а також збір та обмін інформацією про програми допомоги.
Крім того, аналізуючи ст. 6 пункт 1, до завдань
Агентства
можемо
віднести:
консультації,
тренінги, семінари, інформаційно-промоційні
підприємства, надання фінансової допомоги,
здійснення,
підтримка
та
фінансування
підприємств у сфері передачі нових технологій,
підтримка інновацій. Також дуже важливо вести
реєстр суб'єктів, що забезпечують належне надання
консультаційних, навчальних, інформаційних та
фінансових послуг мікро-, малим та середнім
підприємствам. Польське агентство з розвитку
підприємств працює на місцях за допомогою регіональних фінансових установ. Крім того, це допомагає сектору малого та середнього бізнесу в реалізації програм з європейських фондів.
Загалом польський сектор підприємництва
представлений такими чотирьома суб’єктами:
1. Мікрофірми
2. Малі підприємства
3. Середні підприємства
4. Великі підприємства
Підприємницький сектор виробляє близько
три четверті вартості ВВП - 74,0%, при цьому
мікро, малі і середні підприємства генерують що
другий злотий ВВП каїни - 49,9% (див, діаграма 1).
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Великий,
24,1%

Мікро,
30,5%

Середній, 11,3%
Малий, 8,1%
Діаграма 1. Участь суб’єктів підприємництва у формуванні ВВП Польщі
Джерело: [4]
Щодо мікрофірм, то ними вважаються
підприємства, які налічують до десяти працівників
з оборотом не більше 2 млн. євро або сумою активів
балансу – 2 млн. євро. Кількість мікрофірм в Польщі становить близько двох мільйонів, що складає
96,2% від загальної кількості всіх підприємств.
Найбільша їх концентрація спостерігається у сфері
послуг – 53% і торгівлі – 25%. Все це робить їх вагомими гравцями на ринку праці, адже вони забезпечують роботою майже 4 млн. осіб, що становить
40% від усіх робочих місць підприємницького сектора. Їхня частка у ВВП країни становить 31%. Загалом польські мікрофірми є другою найбільш продуктивною групою підприємств у співвідношенні
виробленої продукції і наданих послуг на одного
працівника, а також найбільш рентабельною групою підприємств в порівнянні отриманих доходів
до затрачених коштів.
Як показують дослідження, найбільшою проблемою для мікропідприємств є обмеженість власних фінансових ресурсів, що змушує їх звертатися
до банків або інших кредитних установ.
Малі підприємства налічують 57 тис. малих
фірм, що становить 2,8% польського підприємницького сектора, в якому зайнято 1,2 млн. осіб, і
це становить 12,2% зайнятих у підприємницькому
секторі. Їм належить найменша частка, серед представлених груп підприємств, у ВВП – 8%.
Щоб підприємство могло бути віднесене до категорії малих мають бути виконані дві наступні
умови:

- кількість працівників не більше 50 (середньостатистичне мале підприємство в Польщі
налічує 21 особу);
- річний оборот не перевищує 10 млн євро
або річний баланс є нижчим за 10 млн євро.
Загалом, польські малі підприємства більш
рентабельні і фінансово ліквідніші ніж середні і великі підприємства.
У Польщі налічується понад 15 тис. середніх
підприємстив, які складають 0,8% від усіх
підприємств. Середнім підприємцем у Польщі вважається той, який працевлаштував від 51 до 250
працівників, а річний оборот якого не перевищив 50
млн. євро або сума його активів балансу не більша
за 43 млн євро.
Частка середніх підприємств в і ВВП складає
11%, а частка на ринку праці – 17%, що становить
1,6 млн. осіб. Структура джерел фінансування середніх підприємств виглядає наступним чином:
59% - власні фінансові ресурси, 21,4% - кредити і
державні позики, 8% - іноземні інвестиції. На стандартному середньому підприємстві у Польщі
працює 105 осіб.
Сектор мікро, малих і середніх підприємств
становить переважну більшість підприємств в Польщі - 99,8% де найчисленнішою групою є
мікропідприємства - 96,2%. Участь інших груп
фірм в структурі польських підприємств представлена на діаграмі 2.
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2,8% Середній
0,8%
Великий
0,2%

Мікро
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Мікро
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Середній

Великий

Діаграма 2. Структура активних підприємств в Польщі з огляду на величину фірми у %
Джерело: [7]
З точки зору галузевого розподілу мікро, малих і середніх підприємств, найчисленнішу групу
являють фірми сфери послуг де зайнята кожна
Охорона
здоров'я і
соціальна
допомога,
8,7%
Інші, 22%

друга фірма, у торгівлі зайняте кожне четверте
підприємство, а кожне восьме – у будівництві.
Транспорт і
управління
складом,
7,6%
Послуги,
51,7%

Професійна
,наукова і
технічна
діяльність,
13,3%
Будівництв
о, 13,1%

Промислові
сть, 10,3%

Торгівля,
24,9%

Діаграма 3. Структура MSP в Польщі за видом діяльності.
Джерело: [7]
Переважна більшість – 88,7% всіх підприємців
з сектора MSP (малого і середнього бізнесу) цефізичні особи, які здійснюють господарську діяльність. Юридичні особи – Спілки і товариства з обмеженою відповідальністю складають 11,3% малих
і середніх підприємств.
Характерною особливістю малих та середніх
підприємств (див. табл.2) є економічна та юридична незалежність. Такі підприємства не залежать
від великих корпорацій, діють на основі власних
планів, прагнуть досягти власних цілей, часто беручи на себе величезний фінансовий ризик. Для них
характерна велика свобода дій, висока гнучкість у
адаптації до ринкових умов, швидке та спрощене
прийняття рішень, а також наполегливість та
послідовність у досягненні своїх цілей. Висока самостійність та незалежність у прийнятті рішень
дозволяє ефективно використовувати свої ресурси

та збагачує компанію, робить бізнес мобільним,
творчим та креативним. На жаль, недостатні фінансові, людські та виробничі ресурси обмежують
можливості розвитку, зосереджують на одному
продукті, у якого мало шансів вийти на ширший ринок [6, с. 116.].
Великі підприємства Польщі представлені
майже 3,6 тис. великих фірм, що становить 0,2% від
загальної кількості підприємств. Незважаючи на
невелику чисельність, великі підприємства мають
дуже істотний вплив на формування і ВВП – 24%,
на них працює близько 3 млн. осіб, що складає 31%
робочих місць. Середньостатистичне велике
підприємство в Польщі налічує 850 осіб. Структура
фінансування великих підприємств на 70% складається із власних ресурсів, 10% - складають іноземні фінансові ресурси і 8.6% - кредити і державні
позики.
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Таблиця 2.
Особливості, що відрізняють малі та середні підприємства та великі підприємства
Особливості МСП
Особливості великого підприємства
Операція заснована на власній інтуїції власника або
Використання сучасних методів і принципів
найманого менеджера
управління
Відносно низький рівень освіти персоналу
Високий рівень освіти в галузі управління
Перевага оперативних рішень
Перевага стратегічних рішень
Можливість функціонування без правосуб'єктності
Правосуб'єктність
Управління найманим управлінським персонаЧасте поєднання функцій власника та менеджера
лом
Прийняття важливих для компанії рішень власником
Прийняття рішень на основі думки команди
або власниками
радників
Проведення операцій в невеликому масштабі та здебі- Високий обсяг продажів та охоплення принайльшого з локальним охопленням
мні по всій країні
Незалежність компанії від інших організацій
Численні організаційні та капітальні зв'язки
Відсутність доступу до джерел постійного фінансуМожливість використання різних інструментів
вання ринку капіталу
ринку капіталу
Відносно невелика частка ринку
Значна частка ринку
Низький розвиток капіталу
Високі обсяги інвестицій
Низька увага до іміджу компанії, що призводить до баВикористання сучасних методик для ствогатьох помилок через брак знань з маркетингу
рення іміджу компанії
Функціонування керівництва під лозунгом "Пожежна Діяльність компанії на основі прийнятої стракоманда"
тегії розвитку та часткових стратегій
Залишкова частка експорту
Розвинена експортна діяльність
Немає тенденції організовуватись у місцевих групах
Участь у численних економічних організаціях
для захисту своїх інтересів
та бізнес-клубах
Джерело: [2, с.65]

Серед бар'єрів, які заважають розвитку МСП їх
власники виділили наступні:
- нестабільність державного регулювання;
- зростаючі проблеми із залучення нових
працівників;
- недостатня кваліфікація працівників;
- нестача обігових коштів;
- господарське законодавство;
- доступ до зовнішнього фінансування.
До позитивних змін в стимулюванні розвитку
підприємств за останній рік слід віднести:
- введення "малого ZUS-u" для осіб, які
розпочали підприємницьку діяльність - через перші
6 місяців, а потім 2 роки;
- можливість включення до витрат діяльності заробітної плати осіб, які працевлаштовані в
сімейній фірмі;
підняття квоти амортизації авто, в разі
його використання на фірмі, з 80 до 150 тис.зл..
Висновки. Дослідження сучасної системи
підприємництва Польщі дозволило проаналізувати
його структуру, а також визначити роль в економічній системі держави. Крім того, вдалось з’ясувати роль держави а також Європейського Союзу в
розвитку малих та середніх підприємств та з’ясувати основні проблеми, які перешкоджають розвитку малого і середнього підприємництва.
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Abstract
The scientific article discusses theoretical and practical aspects of the competitiveness of catering enterprises
in the modern Russian Federation, its factors, evaluation methods, as well as the main problems and ways to solve
them in this industry.
Аннотация
В научной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты конкурентоспособности
предприятий общественного питания в современной Российской Федерации, ее факторы, методики
оценки, а также основные проблемы и пути их решения в данной отрасли.
Keywords: competition, competitiveness, catering industry.
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Как известно, конкуренция – это соперничество предприятий в экономическом плане, когда товаропроизводители хотят захватить определенную
долю в рынке. Способность побеждать в данном
противоборстве и занимать желаемое место принято называть «конкурентоспособностью» [3].
Конкурентоспособность предприятия является
его свойством, которое характеризует степенью реального или потенциального удовлетворения им
определенной потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на этом
рынке. Она устанавливает способность выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными
объектами на данном рынке.
Факторы конкурентоспособности предприятий классифицируются на внешние, проявление которых в малой степени зависит от организации, и
внутренние, практически полностью устанавливаемые руководством предприятий.
Внешние факторы конкурентоспособности
предприятий:
– политика государства в отношении экспорта
и импорта;
– уровень развития государственной экономики:
– уровень развития инфраструктуры в государстве;
– развитие научно-технологического потенциала и другие.
Внутренние факторы конкурентоспособности
предприятий:
– производственная и организационная структура предприятия;
– технологии;
– уровень квалификации сотрудников;
– качество менеджмента;

– развитость сбытовой сети и иные.
Существуют различные методы, которые используются при оценке конкурентоспособности
предприятий: матричные, продуктовые, операционные, динамические методы, а также методы
оценки стоимости бизнеса.
Итак, прежде чем рассмотреть конкурентоспособность предприятий общественного питания,
необходимо рассмотреть в общих чертах данную
сферу. Общественное питание является отраслью
народного хозяйства, совокупность предприятий,
которые занимаются производством, осуществлением и организацией потребления кулинарной продукции. В составе данной отрасли состоят следующие предприятия: предприятия общественного питания, заготовочные и доготовочные предприятия
[2].
Начало развития современной индустрии общественного питания в России было положено с 90х годов XX века, сразу же после распада СССР. За
несколько десятилетий данная отрасль стала одним
из лидеров в сфере обслуживания.
На данный момент общественное питание в
нашей стране представлена большим множество
предприятий с разнообразным уровнем обслуживания, качеством продукции, многообразием применяемого оборудования. Это наиболее перспективное и быстроразвивающиеся направление пищевой
отрасли, которая на примере собственного развития
демонстрирует уровень социально-экономического
состояния Российской Федерации.
Темпы роста и развитие рынка общественного
питания отражает динамика его оборота. Следует
рассмотреть на рисунке 1 динамику оборота общественного питания за 2014-2018 годы.
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Рисунок 1. Динамика оборота общественного питания в РФ
за 2014-2018 годы, млн. руб. [4]
Таким образом, рассмотрев, оборот рынка общественного питания за 2014-2018 годы, можно отметить, что данная отрасль постоянно растет. Главными факторами роста считаются повышение материальных доходов горожан и как следствие роста
покупательской способности, изменение культуры
питания, стиля жизни, появление продуктовых инноваций и другие факторы.
На сегодня конкурентоспособность является
ключевым свойством деятельности предприятий
общественного питания, потому что эта отрасль постоянно растет, как рассмотрено выше. Под конкурентоспособность в ней понимает непосредственно
сам продукт, то есть номенклатура товаров кухни и
качество предлагаемой продукции. Далее идет уровень комфорта – мебель, музыка, атмосфера,
оформление блюд, интерьера, наличие дополнительных услуг, то есть то, что удовлетворяет вторичные потребности российских граждан в отдыхе,
релаксации.
Цена – это важнейший фактор конкурентоспособности предприятий общественного питания.
Для данного элемента в отрасли главным считается
размер торговой наценки, как на товары кухни, так
и на спиртные напитки. Скидки также занимают
значимое место в сглаживании колебаний спроса,
которые характерны сфере общественного питания.
Возможность получения кредита, необходимость оплаты дополнительных услуг и использование кредитных карт являются непосредственными
инструментами маркетинга, которые применяют
только предприятия общественного питания высокого класса, которые занимаются организацией досуга наравне с организацией потребления пищи.
Стоит еще отметить, что на конкурентоспособность
предприятия общественного питания также воздействует поведение обслуживающего персонала,

оформление меню, рекламная кампания, стимулирование сбыта.
При оценке конкурентоспособности предприятий общественного питания необходимо опираться
на следующие исходные положения – принципы,
которые дают право увеличить точность оценки,
учесть интересы субъектов рынка, унифицировать
порядок действий, соответственных содержанию
процедуры оценки:
– оценка деятельности предприятия;
– ориентация на определенный сегмент рынка;
– ориентация на определенный тип рынка;
– упреждение «двойного счета»;
– создание номенклатуры критериев оценки
конкурентоспособности предприятия, с учетом рекомендуемых требований и превышения обязательных требований стандарта.
Таким образом, общественное питание – это
одно из самых динамично развивающихся, высокодоходных, перспективных для инвестиций отрасли
потребительского рынка в нашем государстве. Однако и этой отрасли, есть ряд следующих проблем,
мешающих развитию предприятий:
– ограничение поставок импортного сырья и
недостаточная степень развития поставок местного
сырья;
– низкие темпы развития рынка «foodtech» и
цифровизации ресторанной среды;
– текучесть кадров в данной отрасли, которая
приводит к ухудшению качества обслуживания;
– необходимость экономии времени и рост
скорости обслуживания гостей в заведениях общественного питания;
– ухудшение качества питания жителей вне
дома из-за экономии времени и другие проблемы
[1].
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На сегодняшний день обеспечить конкуренто- условия для ее самореализации в экономики за счет
способность предприятий общественного питания разработки и формирования новых конкурентных
можно при соблюдении следующих условий:
товаров и услуг.
– достижение конкурентного преимущества с
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Abstract
The article deals with the essence of internal control, its types and classification. Internal control at the enterprise performs very important functions. The main functions of the internal control system are: information; warning; motivational; educational. For the internal control system to function successfully in the enterprise, it is first
of all necessary to adhere to the basic principles of effectiveness or rules that cover all control activities: responsibility, balance, integration, sustainability, complexity, division of responsibilities, timely notification of deviation, compliance with the supervisory and controlled systems, the bandwidth consistency of the various units of
the internal control system, authorization and approval.
The characteristics of the internal control system in terms of its purpose, tasks, subjects, objects, methods,
users of control information are investigated. Comparative characteristics of international concepts of internal
control have been made. The components of the internal control system, which according to ISA 315 “Identification and assessment of risks of material misstatement through understanding of the entity and its environment” are
classified as follows: control environment; the entity's risk assessment process; the information system, including
relevant business processes related to the financial reporting, as well as information reporting; control activities
(control measures); monitoring of control measures.
The conditions for integrated internal control components, which envisage actions by an entity, aimed at
creating the most favorable conditions for the organization and functioning of an effective internal control system
capable of fulfilling its functions and tasks to mitigate risks and contribute to the achievement of strategic and
operational goals of the enterprise, are investigated.
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It is concluded that all the components of the internal control system are interconnected and interdependent,
which is why the well-organized control environment makes it possible to take effective measures to assess the
risks of the entity and to avoid them in the future. All this is impossible without an information system for accounting and preparation of financial statements that provides for the collection, accumulation, storage, processing
of information necessary for monitoring of control measures, which is intended to evaluate the effectiveness of the
activities of the internal control system.
Анотація
У статті розглянуто сутність внутрішнього контролю, його види та класифікацію. Внутрішній контроль на підприємстві виконує дуже важливі функції. Основні функції системи внутрішнього контролю це:
інформаційна; попереджувальна; мотиваційна; виховна. Для успішного функціонування системи внутрішнього контролю на підприємствах, в першу чергу, необхідно дотримуватися основних принципів ефективності або правил, які охоплюють всю контрольну діяльність: відповідальності, збалансованості, інтеграції, сталості, комплексності, поділу обов’язків, своєчасного повідомлення про відхилення, відповідності
контролюючої та контрольованої систем, узгодженості пропускних спроможностей різних ланок системи
внутрішнього контролю, дозволу і схвалення.
Досліджено характеристику системи внутрішнього контролю в частині його мети, завдань, суб’єктів,
об’єктів, методів, користувачів контрольної інформації. Здійснено порівняльну характеристику міжнародних концепцій внутрішнього контролю. Розглянуто компоненти системи внутрішнього контролю, які відповідно до МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища» класифікуються наступним чином: середовище контролю; процес оцінки
ризиків суб’єкта господарювання; інформаційна систему, включаючи відповідні бізнес-процеси, що стосуються фінансового звітування, а також повідомлення інформації; діяльність із контролю (заходи контролю); моніторинг заходів контролю.
Досліджено умови для інтегрованих компонентів внутрішнього контролю, які передбачають дії з боку
суб’єкта господарювання, направлені на створення найсприятливіших умов для організації та функціонування ефективної системи внутрішнього контролю, здатної виконувати свої функції та завдання стосовно
зменшення ризиків та сприяння досягненню стратегічних та оперативних цілей підприємства.
Зроблено висновок, що усі компоненти системи внутрішнього контролю є взаємопов’язані і взаємообумовлені, саме тому завдяки добре організованому середовищу контролю є можливість здійснювати ефективні заходи, направлені на оцінку ризиків суб’єкта господарювання та реагування з метою уникнення їх
у майбутньому. Все це є неможливим без інформаційної системи обліку і підготовки фінансової звітності,
що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, опрацювання інформації , необхідної для здійснення
моніторингу заходів контролю, який призначений оцінити ефективність діяльності СВК.
Keywords: control, internal control, internal control system, principles, functions, control measures, risks.
Ключові слова: контроль, внутрішній контроль, система внутрішнього контроль, принципи, функції,
заходи контроль, ризики.
Постановка проблеми. Контроль є невід’ємною та важливою функцією управління сучасного
підприємства, адже він забезпечує керівників усіх
рівнів оперативною інформацією стан справ, на основі якої приймаються управлінські рішення щодо
усунення наявних недоліків. Контроль – це система
спостереження і перевірки відповідності функціонування підприємств встановленим стандартам та
іншим нормативам, прийнятим планам, програмам
і оперативним управлінським рішенням, виявлення
допущених відхилень від прийнятих принципів організації і ведення господарства.
Дослідження свідчать, що немає єдиного визначення поняття «внутрішній контроль»: існують
різноманітні підходи до трактування даного поняття. Ці поняття різняться між собою і варіюються
від його ототожнення з управлінським обліком до
наближення з менеджментом.
Важливим вважаємо також дослідження сутності та елементів системи внутрішнього контролю, оскільки її ефективне функціонування є важливим кроком до забезпечення збереження активів
підприємства, достовірності фінансової звітності,
зниження підприємницького ризику, дотримання

вимог нормативно-правових вимог у провадженні
підприємницької діяльності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Суттєвий внесок у дослідження наукових та практичних аспектів функціонування системи внутрішнього контролю підприємства внесли такі науковці
як: Бутинець Т.А. [1], Васільєва Л.М. [2], Засадний
Б.А. [3], Мельничук Я.П. [4], Нападовська Л.В. [5],
Петрик О.А. [6], Подолянчук О.А. [7], [8], Старенька О.М. [9], Фабіянська В.Ю. [10] та інші.
Зокрема, А.О. Подолянчук зосереджує свою
увагу на внутрішньогосподарському контролі сільськогосподарських підприємств та характеризує
його як систему, що функціонує всередині підприємства і як функцію управління, яку виконують відповідні відділи, служби чи окремі особи відповідно до покладених на них службових обов’язків:
агрономічна, зооветеринарна, інженерна служби,
економічний відділ та економіст, управлінський персонал, головний бухгалтер і обліковий персонал,
матеріально-відповідальні особи [8, c. 110].
На думку Т.А. Бутинець, внутрішній контроль
– одна із основних функцій управління, форма зворотного зв’язку і система постійного спостереження і перевірки роботи всіх підрозділів з метою
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оцінки обґрунтованості та ефективності ухвалених як процес, який визначається і на який впливають
управлінських рішень, виявлення відхилень і не- особи, наділені повноваженнями оперативного та
сприятливих ситуацій, своєчасного інформування найвищого управління, а також інший персонал,
керівництва для прийняття рішень по усуненню та який надає обґрунтовану впевненість щодо досягзниженню ризиків діяльності та управлінню ними нення цілей господарювання стосовно достовірно[1, c. 19].
сті фінансової звітності, ефективної діяльності й
Схожої думки дотримується і Л.В. Нападов- дотримання чинних законодавчих та нормативноська, яка стверджує, що внутрішній контроль – це правових актів.
процес, який забезпечує якісну розробку та ефектиФормулювання цілей статті. Метою статті є
вне досягнення цілей, окреслених організацією, дослідження сутності, класифікації, основних елешляхом реалізації прийнятих управлінських рішень ментів системи внутрішнього контролю підприємс[5].
тва.
Аналіз наукової літератури свідчить про те, що
Виклад основного матеріалу дослідження.
розбіжності у визначенні поняття «внутрішньогос- Внутрішній контроль — це процес, який визначаподарський контроль» спричинені різноманітними ється і на який впливають особи, наділені повновапідходами у дослідженні його сутності. Так, по- женнями оперативного та найвищого управління, а
няття внутрішній контроль застосовується у більш також інший персонал, який надає обґрунтовану
широкому розумінні, що включає в себе поняття впевненість щодо досягнення цілей господарювнутрішньогосподарський контроль та виконує фу- вання стосовно достовірності фінансової звітності,
нкцію управляння покликану забезпечувати відпо- ефективної діяльності й дотримання чинних заковідність фактичних даних установленим вимогам. нодавчих та нормативно-правових актів. ВідпоУ свою чергу, внутрішньогосподарський контроль відно до Міжнародного стандарту 315 «Ідентифікаслугує для забезпечення вищих ланок управління ція та оцінювання ризиків суттєвого викривлення
інформацією для прийняття управлінських рішень через розуміння суб’єкта господарювання і його сещодо усунення виявлених відхилень в ході внутрі- редовища» внутрішній контроль (internal control) –
шньогосподарських перевірок.
процес, розроблений, запроваджений і підтримуваОтже, вчені по-різному трактують суть по- ний тими, кого наділено найвищими повноваженняття "внутрішній контроль". На думку одних еко- нями, управлінським персоналом, а також іншими
номістів, контроль — це система спостереження і працівниками, для забезпечення достатньої впевнеперевірки процесу діяльності відповідного об'єкта з ності щодо досягнення цілей суб’єкта господарюметою встановлення відхилення від заданих пара- вання стосовно достовірності фінансового звітуметрів. Інші вчені розглядають внутрішній конт- вання, ефективності та результативності діяльності,
роль як систему спостереження і перевірки відпо- а також дотримання застосовних законів і нормативідності процесу функціонування об'єкта управ- вних актів [11].
ління прийнятим управлінським рішенням,
Внутрішній контроль можна вважати контровстановлення результатів управлінського впливу на лем власника і доречним є групування його у настукерований об'єкт, виявляючи відхилення, допущені пні види: внутрішньовідомчий, внутрішньосистемв процесі виконання цих рішень.
ний, внутрішньогосподарський, внутрішній аудит
Дослідження свідчать, що у більшості публіка- та громадський контроль (табл. 1).
цій науковці характеризують внутрішній контроль
Таблиця 1
Види внутрішнього контролю підприємства
Назва
Внутрішньо-відомчий
контроль
Внутрішньо-системний контроль
Внутрішньо-господарський контроль
Внутрішній аудит
Громадський контроль

Характеристика
здійснюється контрольно-ревізійними підрозділами міністерств, відомств, органів державного управління стосовно діяльності підвідомчих їх підприємств та організацій, які
фінансуються за рахунок бюджету
проводиться на підпорядкованих підприємствах штатними і позаштатними контролерами та іншими посадовими особами
притаманний окремому підприємству та здійснюється контролюючими органами та посадовими особами самого підприємства, відповідно до покладених на них службових
обов’язків
це функціональний контролюючий орган суб’єкта господарювання, який підпорядкований власнику та працює з метою оцінки ефективності системи управління підприємства
та системи контролю
здійснює функціонуюча на підприємстві профспілкова організація. Складовою даного контролю може також бути створена на підприємстві незалежна служба внутрішнього контролю
(НСВК), яка б відповідала на вимоги управління так і власників

Джерело: сформовано на основі [7]
Внутрішньогосподарський контроль залежить
від мінливих умов в яких здійснюється господарська діяльність, тому виникає потреба у різноманітних видах контролю, які в комплексі охоплюють
всі його сторони. Класифікація внутрішньогосподарського контролю дозволяє систематизувати та

чітко визначити місце кожного виду, що допоможе
при виборі методів і прийомів для його виконавців.
Класифікація внутрішнього контролю наведена в
табл. 2.
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Таблиця 2
Класифікація внутрішнього контролю підприємства

№
з/п
1

Класифікаційна
ознака
2

1

За часом проведення

Вид контролю

Коротка характеристика

3
Попередній
Поточний
Наступний

4
здійснюється до завершення господарських операцій
проводиться у процесі здійснення господарських операцій
здійснюється після закінчення звітного періоду
контроль за технологічним процесом, проводиться під час
виконання або після завершення відповідної операції
процес перевірки реалізації управлінських рішень у сфері
інвестиційної діяльності підприємства
контроль за процесом розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів підприємства
контроль фактичних показників об’єкта господарювання
(готівка в касі, незавершене виробництво та ін.)
контроль достовірності господарських операцій, який здійснюється на підставі документації підприємства

Операційний
2

За видом економічної
діяльності

Інвестиційний
Фінансовий
Фактичний

3

За джерелами інформації

Документальний
Суцільний

4

За способом проведення

Вибірковий
Комбінований

5

За проміжками часу
здійснення

Перманентний
Періодичний
Ревізія

6

За формами здійснення

Тематична перевірка
Внутрішній аудит
Службове
розслідування

перевірка всіх документів і облікових регістрів, в яких відображені господарські операції за період, що перевіряється
перевірка частини документів, що відбираються за відповідний період часу
одна частина документів або облікових регістрів вивчається
суцільно, а друга — вибірковим способом
контроль, що триває безперервно
контроль, який здійснюється через певні проміжки часу
система контрольних дій, що здійснюються аудиторською
або ревізійною групою за діяльністю структурних підрозділів
контроль спрямований на вивчення однієї чи декількох сторін виробничої або господарсько-фінансової діяльності підприємств
незалежна, об'єктивна перевірка діяльності з надання впевненості та консультаційних послуг
контроль дотримання працівниками підприємства службових обов’язків та законності

Джерело: [4]
Кожне підприємство самостійно визначає перелік ознак за якими буде проводитись внутрішньогосподарський контроль, але відповідно до мети завдання у всіх однакове – збереження майна, підвищення ефективності роботи та зміцнення
фінансового стану підприємства.
До конкретних завдань можна віднести: перевірку достовірності інформації у внутрішніх документах підприємства, виявлення та усунення недоліків, контроль за виконанням рішень щодо усунення недоліків та коригування роботи підрозділів
підприємства.

Налагоджена система внутрішньогосподарського контролю повинна охоплювати всі ланки господарських процесів від виробництва до збуту та
контролювати рух та збереження ресурсів (рис. 1).
Внутрішній контроль на підприємстві виконує
дуже важливі функції. Основні функції системи
внутрішнього контролю це: інформаційна; попереджувальна; мотиваційна; виховна [2].
Інформаційна функція полягає в тому, що інформація отримана в результаті контролю, вважається підставою для прийняття певних управлінських рішень, які забезпечують задовільний стан контрольованого об'єкту.
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Перевірка суб’єкта господарювання з метою виявлення недоліків у його діяльності та пошук невикористаних резервів для підвищення ефективності діяльності підприємства

Завдання внутрішнього контролю

Об’єкти внутрішнього контролю

Конкретні

Господарські операції

Перевірка достовірності інформації,
що надається керівництву для прийняття управлінських рішень

Господарські процеси
Постачання

Коригування діяльності структурних підрозділів підприємства

Виробництво

Своєчасне виявлення і усунення

Збут

недоліків в роботі підприємства

Споживання

Контроль і аналіз виконання
Ресурси
Загальні
Природні
Збереження майна підприємства
Підвищення ефективності роботи
підприємства
Зміцнення фінансового стану

Матеріальні
Трудові
Фінансові

підприємств

Рис. 1. Мета, завдання та об’єкти внутрішнього контролю підприємства
Джерело: сформовано автором на основі [4]
Попереджувальна функція полягає в тому, що
контроль покликаний не тільки виявити недоліки в
діяльності підприємства, але і сприяє їх усуненню в
подальшій роботі.
Мотиваційна роль контролю змушує суб'єкти
господарювання відповідально здійснювати свої
зобов'язання.
Виховна роль виражається в залученні співробітників до управління підприємства, тим самим
спонукає їх найбільш серйозно виконувати власні
зобов'язань. Підприємства зобов'язані забезпечити

раціональне й цільове використання всіх власних
коштів та ресурсів.
Для успішного функціонування системи внутрішнього контролю на підприємствах, в першу
чергу, необхідно дотримуватися основних принципів ефективності або правил, які охоплюють всю
контрольну діяльність.
Аналіз вітчизняної та іноземної літератури дозволив узагальнити основні принципи системи внутрішнього контролю, які взаємопов’язані між собою, а порядок їх поєднання залежить від конкретних обставин (рис. 2).
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Відповідальності

Своєчасного повідомлення про відхилення

Збалансованості

Відповідності контролюючої та контрольованої систем

Інтеграції
Сталості
Комплексності

Узгодженості пропускних спроможностей різних ланок системи внутрішнього
контролю

Поділу обов’язків

Дозволу і схвалення

Рис. 2. Принципи внутрішнього контролю підприємства
Джерело: сформовано авторами на основі [2]
Система внутрішнього контролю (СВК) – це
сукупність елементів, пов’язаних спільною функцією перевірки:
а) досягнення намічених цілей (або виконання
прийнятих рішень);
б) дотримання вимог зовнішніх та внутрішніх
нормативних актів;
в) збереження активів та оптимального використання ресурсів;

г) ефективності управління.
Внутрішній контроль як система спостереження й оцінки господарсько-фінансової діяльності
підприємства та його структурних підрозділів для
обґрунтування та прийняття оптимальних тактичних і стратегічних рішень містить низку структурних елементів (табл. 3).

Таблиця 3
Характеристики системи внутрішнього контролю підприємства
Структурні елемеХарактеристика структурних елементів
нти
Забезпечення дотримання законності й економічної доцільності господарсько-фіМета
нансової діяльності
Періодичний контроль: попередження здійснення незаконних, економічно недоцільних господарських операцій на стадії прийняття управлінських рішень.
Поточний контроль: ліквідація допущених недоліків на стадії здійснення госпоЗавдання
дарських операцій у процесі діяльності підприємства.
Наступний контроль: визначення законності, економічної доцільності здійснених
господарських операцій, реалізованих управлінських рішень
Керівник, начальники структурних підрозділів (менеджери), посадові особи всіх
Суб'єкти
структурних підрозділів, у тому числі обліково-фінансові служби, ревізійні комісії, служби внутрішнього аудиту
Організаційно-технологічні, фінансово-економічні процеси; використання матеріОб'єкти
альних, трудових і фінансових ресурсів; господарські операції
Методи
Загальнонаукові методи та спеціальні прийоми контролю
Користувачі контроКерівник підприємства, менеджери структурних підрозділів, незалежні аудитори
льної інформації
Джерело: сформовано авторами
Вітчизняні підприємства найчастіше здійснюють внутрішній контроль у формі ревізії, тематичної перевірки, службового розслідування. Останнім
часом щораз більше підприємств України з метою
внутрішнього контролю практикують запровадження служб внутрішнього аудиту, які не тільки
виконують процедури контролю, а й здійснюють

оцінку ефективності функціонування всієї системи
внутрішньогосподарського контролю.
Користувачами контрольної інформації, підготовленої різними службами підприємства, є його
керівник, менеджери структурних підрозділів. Згідно з вимогами Міжнародних стандартів аудиту, інформацією внутрішнього контролю користуються
також незалежні аудитори.
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Згідно із Законом України «Про бухгалтерський українських підприємств не існує. Таким чином, в
облік і фінансову звітність в Україні» керівник підп- Україні відсутня типова система внутрішньогоспориємства зобов'язаний створити необхідні умови для дарського контролю, найчастіше вона залежить від
здійснення бухгалтерського обліку та внутрішнього- побажань власника, специфіки та умов діяльності
сподарського контролю. Також підприємство само- підприємства, ієрархії посадових обов’язків.
стійно розробляє систему і форми внутрішньогоспоІснує чимало міжнародних концепцій регулюдарського контролю та організовує контроль за відо- вання внутрішньогосподарського контролю, серед
браженням на рахунках бухгалтерського обліку всіх них: COSO, INTOSAI, SAC, COBIT, SAS 55/78,
господарських операцій [12].
Sarbanes-Oxley Act, Directive 2006/43/EC, ISA (265,
У вітчизняному законодавстві існують нормати- 315, 330). Порівняльна характеристика таких міжнавно-правові акти, які торкаються внутрішньогоспо- родних документів як COSO, COBIT, SAC, SAS
дарського контролю, або згадують про нього в аспе- 55/78, що регулюють внутрішній контроль підприємкті державного управління, але єдиної концепції для ства, наведена в табл. 4.
Таблиця 4
Порівняльна характеристика міжнародних концепцій внутрішнього контролю
Об’єкт порівняння

COSO

Основна цільова
група

Управлінський персонал

Внутрішній контроль представлено
як

Процес

Організаційні цілі
внутрішнього контролю

Ефективність і результативність операцій,
конфіденційність, цілісність і досяжність
інформації, надійна
фінансова
звітність, дотримання
законів і правил

Ефективність та результативність операцій, надійна фінансова звітність, дотримання законів і
правил

Компоненти або
зони

Зони: планування та
організація; придбання та впровадження; доставка та
підтримка; моніторинг

Компоненти: середовище контролю; ризик- менеджмент; заходи зі здійснення контролю; інформація
та комунікація; моніторинг

Компоненти: середовище контролю; системи: ручні та автоматичні; процедури
контролю

Спрямування

Інформаційні технології

Вся організація

Інформаційні технології

Компоненти: середовище контролю; оцінка ризику; заходи зі
здійснення контролю; інформація
та комунікація;
моніторинг
Фінансова звітність

За період часу

На визначений термін

За період часу

За період часу

Керівництво

Керівництво

Керівництво

Керівництво

Оцінка ефективності внутрішнього контролю
Відповідальність
за систему внутрішнього контролю

COBIT
Управлінський персонал, користувачі, аудитори інформаційних систем
Сукупність процесів з
нормами, процедурами, прийомами та
організаційними структурами включно

SAC

SAS 55/78

Внутрішні аудитори

Зовнішні аудитори

Сукупність процесів,
підсистем і людей

Процес

Ефективність там
результативність
операцій, надійна фінансова звітність,
дотримання законів і
правил

Надійна фінансова звітність,
ефективність та
результатив-ність
операцій, дотримання законів і
правил

Джерело: [9]
Ці концепції являються основоположними в
питаннях внутрішньогосподарського контролю та
управління ризиками підприємств, їх відмінності
полягають в спрямуванні концепції, різноманітності підходів та направленості на різних користувачів інформації. Порівняльна характеристика документів щодо організації внутрішнього контролю
дозволила комплексно їх проаналізувати. Так як
вони розроблялися різними органами тільки для різних цільових груп, то можливі деякі невідповідності між ними. Однак кожен документ фокусується
на внутрішньому контролі та конкретній цільовій
групі (наприклад, на внутрішніх та зовнішніх аудиторів, менеджерів, бухгалтерів), приділяє велику
увагу створенню і оцінці засобів внутрішнього ко-

нтролю. Таким чином порівняння концепцій внутрішнього контролю, що виражені в цих документах, становлять інтерес для всіх цих цільових груп
[9].
У МСА 210 «Узгодження умов завдань з аудиту» зазначено, що управлінський персонал підприємства підтримує таку систему внутрішнього контролю, яку вважає необхідною для забезпечення можливості складати фінансову звітність, що не містить
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Система внутрішнього контролю незалежно
від того, наскільки вона ефективна, може надати
суб’єкту господарювання лише обмежену впевненість у досягненні суб’єктом господарювання мети
фінансового звітування внаслідок обмежень, властивих системі внутрішнього контролю [11].
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Незалежний аудит, проведений відповідно до внутрішнього контролю, що є процесом ідентифікаМСА, не є заміною системи внутрішнього контролю, ції бізнес-ризиків, які мають відношення до цілей фінеобхідної для складання фінансової звітності управ- нансового звітування, та прийняття рішень, спрямолінським персоналом. Відповідно вимагається, щоб ваних на врегулювання цих ризиків і результатів тааудитор отримав згоду управлінського персоналу ких дій [11].
стосовно того, що він визнає і розуміє свою відповіБізнес-ризики можуть виникати або змінювадальність за систему внутрішнього контролю [11].
тися внаслідок дії низки факторів:
Саме управлінський персонал визначає, яка сис- зміни в середовищі діяльності можуть спричитема внутрішнього контролю необхідна для надання нити зміни в конкурентному середовищі;
можливості складати фінансову звітність. Термін
- новий персонал. Висока плинність кадрів і зна«система внутрішнього контролю» охоплює широ- чне оновлення персоналу збільшує ризики діяльності
кий діапазон діяльності у межах компонентів, які від- компанії, в тому числі щодо підготовки фінансової
повідно до МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризи- інформації та функціонування внутрішнього контків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта ролю;
господарювання і його середовища» класифіку- нові або модернізовані інформаційні системи.
ються наступним чином:
Впровадження нових засобів автоматизації інформа- середовище контролю;
ційної системи підприємства, перехід на нове програ- процес оцінки ризиків суб’єкта господарю- мне забезпечення збільшують ризики неточностей у
вання;
веденні обліку та підготовці фінансової інформації;
- інформаційну систему, включаючи відповідні
- швидкі темпи зростання компанії. Розширення
бізнес-процеси, що стосуються фінансового звіту- її структури, зростання обсягів діяльності призводять
вання, а також повідомлення інформації;
до перенавантаження системи внутрішнього конт- діяльність із контролю;
ролю, що збільшує ризик його неефективності;
- моніторинг заходів контролю [11].
- корпоративна реструктуризація. РеструктуриПроте ця класифікація необов’язково відобра- зація, як правило, супроводжується змінами в струкжає те, як конкретний суб’єкт господарювання може турі підприємства, що вимагає відповідного перерозрозробити, здійснювати й підтримувати свою сис- поділу функціональних обов’язків та реорганізації
тему внутрішнього контролю або як вона може кла- системи обліку і внутрішнього контролю. Це збільсифікувати будь-який окремий компонент. Система шує ризики появи суттєвих викривлень в обліку та
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання звітності;
(зокрема, його бухгалтерські книги й записи або об- нові технології у виробництві вимагають адаплікові системи) відображатиме потреби управлінсь- тації наявних заходів і процедур контролю щодо відкого персоналу, складність бізнесу, характер ризиків, пуску запасів, їх збереження на місцях, обліку напівщо притаманні суб’єкту господарювання, а також до- фабрикатів тощо. До моменту адаптації системи внуречні законодавчі та нормативні акти [11].
трішнього контролю до нових технологій
Отже, розглянемо детальніше компоненти сис- збільшується ризик її неефективності;
теми внутрішнього контролю підприємства, які у
- нові продукти або види діяльності. Входження
своєму взаємозв’язку становлять його сутність.
підприємства до нових сфер діяльності, досвід ро1. Середовище контролю (Control environment) – боти в яких в адміністрації та персоналу компанії є
включає владні та управлінські функції, а також ста- недостатнім, збільшує ризик прийняття хибних
влення, обізнаність і дії тих, кого наділено найви- управлінських рішень. Також можуть викликати трущими повноваженнями, та управлінського персо- днощі відповідного обліку та належного контролю їх;
налу, які стосуються системи внутрішнього конт- розширення закордонної діяльності. Діяльність
ролю та її важливості для суб’єкта господарювання. на закордонних ринках містить унікальні ризики, що
[11].
стосуються правильності обліку та контролю валютКомпоненти (складові частини) контрольного них операцій, курсових різниць та залишків на валюсередовища:
тних рахунках;
1) політика і методи управління, що є на підпри- зміни в нормативному забезпеченні щодо веємстві;
дення бухгалтерського обліку. Внесення змін до за2) організаційна структура компанії;
конодавства, що регулює ведення обліку, підготовку
3) діяльність ради директорів, особливо її ауди- та складання бухгалтерської звітності, призводить до
торського комітету;
збільшення ризику появи суттєвих викривлень через
4) методи розподілу функцій управління та від- некомпетентність облікового персоналу, його необізповідальності;
наність, наявність неоднозначних трактувань норм і
5) управлінські методи контролю, в т.ч. внутрі- положень законодавства, набуття змінами чинності
шній аудит;
«заднім числом» [6, с. 168].
6) кадрова політика і практика;
3. Заходи контролю (Control activities) – полі7) зовнішні контрольні впливи.
тики та процедури, що допомагають забезпечити виВ основу оцінки ефективності дії системи внут- конання вказівок управлінського персоналу. Аудитор
рішнього контролю покладене припущення ауди- повинен отримати розуміння заходів контролю, доретора, що існуюча система внутрішнього контролю не чних для аудиту, які, за його судженням, необхідно
зможе виявити допущені суттєві помилки в системі розуміти з метою оцінки ризиків суттєвого викривбухгалтерського обліку або не може їм запобігти [10]. лення на рівні тверджень і розробки подальших ауди2. Процес оцінювання ризиків суб’єкта господа- торських процедур у відповідь на оцінені ризики.
рювання (Entity’s risk assessment process) – компонент [11].
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4. Інформаційна система для фінансової звіт- коригуючих заходів, модифікованих відповідно до
ності, за МСА, складається з облікових процедур і змін в умовах діяльності суб’єкта господарювання
записів, створених для ініціювання, реєстрації, [11].
опрацювання й відображення у звітності операцій
На рис. 4 відображені умови досягнення ефектисуб’єкта господарювання і для ведення обліку акти- вності внутрішнього контролю підприємства.
вів, зобов’язань та власного капіталу [11].
Умови для інтегрованих компонентів внутрішІнформаційна система обліку і підготовки фі- нього контролю передбачають дії з боку суб’єкта гонансової звітності забезпечує збирання, накопи- сподарювання, направлені на створення найсприятчення, зберігання, опрацювання (аналіз, реєстра- ливіших умов для організації та функціонування ефецію, систематизацію, класифікацію) інформації про ктивної системи внутрішнього контролю, здатної
фінансово-господарську діяльність підприємства, її виконувати свої функції та завдання стосовно зменподання і розкриття у формі бухгалтерської звітно- шення ризиків та сприяння досягненню стратегічних
сті [6, с. 165].
та оперативних цілей підприємства, зокрема: збере5. Моніторинг заходів контролю (Monitoring of ження активів; забезпечення платоспроможності, ліcontrols) – процес, призначений оцінити ефективність квідності та фінансової стійкості; забезпечення досдіяльності системи внутрішнього контролю в часі. товірності бухгалтерського обліку та фінансової звітВін охоплює постійну оцінку побудови і функціону- ності.
вання заходів контролю та застосування необхідних

І. Контрольне середовище

ІІ. Оцінка ризику

- прихильність до цілісності і етичних цінностей;
– нагляд за розробкою та виконанням процедур внутрішнього контролю;
– визначення структури, підпорядкованості, повноважень та обов’язків
для досягнення цілей;
– залучення та мотивація компетентних співробітників;
– особиста відповідальність у досягненні цілей

– визначення цілей для ідентифікації та оцінки ризиків;
– визначення сутності та аналіз ризиків з метою їх управління;
– врахування потенційного шахрайства в оцінці ризиків;
– визначення та оцінка змін, які істотно впливають на систему внутрішнього контролю – особиста відповідальність у досягненні цілей

ІІІ. Здійснення контролю

– розробка заходів контролю для зменшення ризиків до прийнятного рівня;
– вибір технології управління ризиками для досягнення цілей;
– здійснення контролю за допомогою визначеної політики та процедур

ІV. Інформація і
комунікація

– використання релевантної інформації для забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю;
– передача інформації внутрішнього контролю;
– взаємодія із користувачами інформації внутрішнього контролю

V. Здійснення моніторингу

– здійснення постійного та/або вибіркового моніторингу для визначення
функціонування компонентів внутрішнього контролю;
– інформування про недоліки внутрішнього контролю та запровадження
коригувальних дій менеджментом компанії

Рис. 4. Умови для інтегрованих компонентів внутрішнього контролю
Джерело: [3]
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Висновок. Отже, система внутрішнього конт- Режим
доступу:
ролю є сукупністю компонентів, які впроваджують, http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2016_4_19.
організовують і на яку можуть впливати власники
5. Нападовська,
Л.
В.
або управлінський персонал суб’єкта господарю- Внутрішньогосподарський контроль в ринковій
вання, наділений найвищими повноваженнями. Усі економіці [Текст] : монографія / Л. В. Нападовська.
компоненти системи внутрішнього контролю є вза- – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. – 224 с.
ємопов’язані і взаємообумовлені, саме тому за6. Аудит: підручник / [О.А. Петрик, В.О. Зовдяки добре організованому середовищу контролю тов, Б.В. Кудрицький та ін.]; за заг. ред. проф. О.А.
є можливість здійснювати ефективні заходи, напра- Петрик. – К.: КНЕУ, 2015. – 498 с.
влені на оцінку ризиків суб’єкта господарювання та
7. Подолянчук О.А. Класифікація контролю
реагування з метою уникнення їх у майбутньому. за організаційними формами і видами / О.А.
Все це є неможливим без інформаційної системи Подолянчук // Вісник Львівської комерційної
обліку і підготовки фінансової звітності, що забез- академії, 2011. – Вип. 35. – 482 с. – (Серія
печує збирання, накопичення, зберігання, опрацю- економічна). – С. 276-282.
вання інформації , необхідної для здійснення моні8. Подолянчук,
О.
А.
торингу заходів контролю, який призначений оці- Внутрішньогосподарський контроль у діяльності
нити ефективність діяльності СВК.
сільськогосподарських підприємств [Текст] / О. А.
Подолянчук // Економіка АПК. – 2010. – № 10. – С.
109-112.
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Abstract
The article deals with the issues of formation of a limited liability company as one of the types of business
companies and the formation of its legislative consolidation in the Russian Federation.
Keywords: limited liability company, LLC, business, business partnerships, Russia, Russian Federation
The modern development of the Russian
Federation provides for the creation of a competitive
market economy. For optimal solution of this task, it is
necessary to take into account both the world's
traditions of legal regulation of business structures and
their own historical experience. The study of the history
of formation of domestic economic societies can be
instructive and useful for modern economic and
economic-legal thought of the Russian Federation. In
the economic sphere of the Russian Federation, a
limited liability company is one of the most common
types of business companies.
Business companies occupy a significant place
among the economic entities of our state, since the vast
majority of corporate enterprises are created in the form
of business companies in the Russian Federation. In
world practice, business societies are referred to in
different ways – as economic or commercial societies,
companies, corporations, partnerships, and so on. For
example, in England, societies are called primarily
companies, in the United States – corporations or
companies, in France-trading societies, in Russia and a
number of other countries – business societies.
In the science of civil and economic law, the
discussion on the problems of identifying the legal
nature of business companies has continued for quite a
long time and continues to this day, which can be
explained by the complex legal nature of both internal
relations in business partnerships and their external
relations with the state, with participants and with other
business entities.
The creation of the idea of a legal entity as an
independent subject of civil law, an independent center
of economic life is an undoubted merit of Roman law.
It was only through him that this legal form entered the
circulation of the new European law. But in Rome
itself, this form of Union organization was developed
slowly and throughout Roman history.
However, already in ancient times, various private
corporations were known in Rome, in particular, unions
of a religious nature, professional unions of various
artisans. Such private corporations have already
mentioned the laws of the XII tables. Such private
corporations were created without the permission of the
state, so that their activities did not contradict the
existing law, and during the Republic there were
already many of them, for example, corporations of

lower employees of magistrates, mutual aid
corporations (funeral corporations). These corporations
usually had a certain organization, some common
property-a common Treasury, but the property was
legally considered either as the property of all
individual members in certain shares, or as the property
of one of them - the one who was the Treasurer.
However, the named corporations as a unit, as a
separate legal entity, did not act, and third parties only
dealt with their individual members.
During the second half of the Republic, many new
units were created as part of the Roman Empire, and the
right to internal self-government was recognized.
These are urban communities and municipalities. The
praetor, in his edict, recognized the right of the
municipalities to sue and answer in court through their
representatives-municipal magistrates or special
representatives, who were appointed by decree of the
municipal Senate. This recognized in principle the civil
and procedural legal capacity of municipalities as
special subjects of rights, an independent legal entity
capable of holding rights on an equal basis with private
individuals and defending them in ordinary courts.
The ideas of Roman civil law became the basis for
the development of the institution of legal person in
German law. The rapid industrialization of the country
and the activation of economic and non-economic
associations needed a clear legal formalization of the
organization as an independent subject of law.
A limited liability company as a type of business
company appeared in Germany at the end of the XIX
century by modifying an excise company. The new
company adopted its best features and fully
implemented the principle of limited liability, which
was understood as property liability up to a certain
predetermined and defined limit.
The General legal status of a limited liability
company is established By the German law "on limited
liability companies", adopted on May 20, 1892. The
last changes to this normative act, which has been in
force for 110 years, were made on July 13, 2001.
The idea of creating this Institute was first
approved by Austria, and then by Russia, the United
States, England, and others.
Thus, one of the first legal acts of Austria that
would regulate such a special organizational and legal
form of a business entity as a limited liability company
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was the law of March 6, 1906, which entered into force participants who were actively involved in the business
on June 15, 1906. It had a fairly broad structure, [3, p. 20].
regulated the procedure for creating and liquidating
In Russia, limited liability companies appeared
such companies, and the possibility of opening after the establishment of Soviet power, during the
branches. It also regulated the legal relations between period of the new economic policy (1921-1927), and in
the founders, the procedure for making deposits, 1922 were legalized by the Civil code of the RSFSR.
changing the size of the authorized Fund, managing
The members of the company were responsible for
such a company, the powers of its bodies, making their personal property in accordance with their
changes to the constituent documents, and so on.
obligations, in the same multiples of the Deposit
Imperial Russia was preparing to adopt such a amount for all the partners.
form as LLC, but the obstacle was the Editorial
Despite the centralized state system of economic
Commission for the creation of the Civil Code. The management in the USSR, the legislation on business
rationale for this decision was "limited responsibility", companies was not widely applied. Civil legislation
which allowed only the participation of the capitalist in was focused on state-collective, inter-collective and
the form of making a property contribution, but not other state cooperative organizations. In the period
conducting the business personally. This form still from 1990 to 1991, the legislation on business
required personal participation, but this was not companies was re-formed. The laws "on property", "on
possible at the time, since "limited liability" was enterprises", "on entrepreneurship" were adopted»;
considered a privilege.
resolution of the Council of Ministers of the USSR of
L. S. Netskaya notes that although this form was June 13, 1990 "on approval of the regulations on jointnot recognized by law in Russia, it was widely used in stock companies and limited liability companies". But
practice. Agreements on the creation of companies did these regulations did not solve most of the issues faced
not have agreement with a single trading company, by the society's participants.
which were provided for in the legislation.first of all,
Modern legal regulation of LLC is implemented
the lever for this was the desire to limit the liability of, by the Federal law "on limited liability companies", the
if not all, then at least the participants who were tax code of the Russian Federation, and the
actively involved in the business [3, p. 20].
administrative Code of Russia. Specific norms are
In Russia, limited liability companies appeared established in the Labor code of Russia and other
after the establishment of Soviet power, during the normative acts.
period of the new economic policy (1921-1927), and in
So according to FZ "About societies with limited
1922 were legalized by the Civil code of the RSFSR.
liability", the liability is recognized created by one or
The members of the company were responsible for several persons the economic society which authorized
their personal property in accordance with their capital is divided into shares; participants shall not be
obligations, in the same multiples of the Deposit liable for its obligations and bear risk of losses
amount for all the partners.
connected with activities of society, within the value of
Despite the centralized state system of economic their shares in the Charter capital.
management in the USSR, the legislation on business
At present, the mechanism for regulating the
companies was not widely applied. Civil legislation activities of such a society does not meet modern
was focused on state-collective, inter-collective and requirements for its flexibility and efficiency, namely,
other state cooperative organizations. In the period it has, in particular, a number of disadvantages, the
from 1990 to 1991, the legislation on business main of which are:
companies was re-formed. Laws "on property", "on
- the rights of company participants are not
enterprises", "on entrepreneurship" were adopted»; sufficiently regulated or there is no mechanism for their
resolution of the Council of Ministers of the USSR of implementation and protection;
June 13, 1990 "on approval of the regulations on joint- there is no legal mechanism for excluding a
stock companies and limited liability companies". But participant from the society, which leads to the
these regulations did not solve most of the issues faced formation of an atmosphere of mutual distrust and
by the society's participants.
conflicts between the participants of the society;
The rationale for this decision was precisely
- there are no standards for establishing a
"limited responsibility", which allowed only the Supervisory Board in the company, which significantly
participation of the capitalist in the form of making a reduces the level of investment attractiveness for
property contribution, but not conducting the business foreign investors;
personally. This form still required personal
- there is no effective mechanism for monitoring
participation, but this was not possible at the time, since the activities of the Executive body and holding its
"limited liability" was considered a privilege.
members accountable, which leads to excessive
L. S. Netskaya notes that although this form was interference of the company's participants in
not recognized by law in Russia, it was widely used in management processes or to an increase in the number
practice. Agreements on the establishment of of cases of abuse by the company's officials, and so on.
companies did not have an agreement with a single
The specified leads to slower development of
trading company, which were provided for in the small and medium-sized businesses, the elimination of
legislation. First of all, the lever for this was the desire existing businesses in the case of relatively minor
to limit the liability of, if not all, then at least the conflicts between members of society, illegal ingaining control over society and illegal seizure of
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assets, and hence to the slowdown of business and the
4. Roman law: Textbook / O. A. Podoprigora, E.
slowdown in investment processes.
O. Kharitonov. - 2016. - 512 p.
5. The labour code of the Russian Federation of
30.12.2001 N 197-FZ (as amended on 29.07.2017)
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Abstract
The article deals with the distribution of criminal anti-culture among youth.
Keywords: anti-culture, crime.
Criminal groups are distinguished by the presence
of their own “special culture”, or more precisely, criminal anti-culture. The propagation of criminal anti-culture in modern society is a big problem for the state,
requiring decisive action to eradicate criminal ideology
from the consciousness of the population. The spread
of criminal anti-culture among young people is especially dangerous, since adolescents, due to their age
characteristics, are most susceptible to involvement in
antisocial activities.
In criminology, it is customary to use the term
criminal subculture, however, some scientists use their
own terms: “penal subculture”, “counterculture”, “anticulture”, “pseudoculture”, “asocial subculture”. It
seems appropriate to use the term “criminal anti-culture”.
“Culture” is a combination of production, social
and spiritual achievements of the population, where
achievement is a positive result of some efforts. However, the dictionary of S.I. Ozhegov defines culture as
a high level of anything, development, skill. Thus, culture is nothing but the positive development of social
relations.
From the point of view of sociology, a subculture
is a system of values, attitudes, behaviors, lifestyle of a
social group, which is an independent holistic entity
within the dominant culture.
Analyzing the word "subculture", we can distinguish the following parts: the prefix – sub and the root
- culture.
Based on the purpose of the prefix "sub", we determine that it indicates the location of the considered
object below, under something or near something.

Thus, "subculture" in relation to "culture" is of
secondary, subordinate importance. And if there is subordination - thus, accordingly, the considered object
couldn’t be opposite to the main one.
At the same time, it seems appropriate in relation
to the criminal “culture” to use the prefix “anti”, which
forms nouns and adjectives with the meaning of opposites, hostility, orientation against someone and (or)
something. Consequently, it seems possible in this way
to show the negativity and opposition to social norms
of such a phenomenon as crime.
Criminal anti-culture has an impact not only on
people serving sentences in prisons, but also on the psychology of society as a whole.
The process of an individual entering a culture
through the exploration of its meanings is called the
process of culturation. Unlike “socialization”, which
includes a person in the structure of society, making
him the bearer of certain social roles and social relations, culturation forms a human individuality, combining, on the one hand, the characteristics of culture itself,
and on the other, suggesting the possibility of choosing
those values that this individual explores.
In this regard, the process of adopting values that
are contrary to generally accepted ones can be defined
as outculturing (English “out” - beyond, away from).
Unlike nihilism (the denial of generally accepted values: ideals, moral norms, culture, forms of social life),
the process of outculturing involves not only the denial
of values accepted in society, but also the adoption of
values that are opposite to them, i.e. the definition of
outculturing is broader than nihilism. In turn, outcultur-
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ing also differs from negativism (unmotivated behavUnfortunately, minimization of the criminal antiior, manifested in actions intentionally opposite to the culture influence is complicated by the fact that in modrequirements and expectations of other individuals or ern society it is treated as part of a culture (i.e. considsocial groups) due to the possibility of lack of intent in ered as a subculture) increasingly permissible and fashthe actions taken.
ionable. However, if the adult generation can still disIt seems possible to distinguish 2 types of outcul- tinguish what is good and what is bad this is difficult
turing: conscious and unconscious. Conscious outcul- for a minor. More and more minors are replacing conturing is expressed in the deliberate opposition of one- ventional words and expressions with jargon and obself to law-abiding citizens and the acceptance of the scenities. For example, the Internet service Yandex
values of the criminal world. Unconscious outculturing Music performed an analysis of frequently used words
- the use of the attributes of criminal anti-culture by in Russian rap (the most popular musical direction
law-abiding citizens in everyday life, without realizing among young people), among the most popular adjectheir antisocial nature. For example, when elementary tives, verbs and adverbs – swear words.
school children learn words related to prison jargon
The most dangerous introduction of criminal antifrom each other, however, due to their age characteris- culture among youth is the emergence of youth associtics, they do not realize that such words and expressions ations that propagandize the criminal system and ideolare not accepted in society.
ogy. The association “A.U.E.” (prisoner’s code is uniThe public danger of criminal anti-culture lies in versal) is rapidly gaining popularity in recent years.
the following:
This youth association promotes thieves' concepts of
1) distorts public legal awareness, deforms the in- the Russian criminal community and prison concepts
tegrity of citizens;
among minors, requires compliance with the "thieves'
2) preserves and transfers criminal experience and code", with the collection of money for the "common
professionalism from generation to generation of crim- fund", in return promising support and protection in the
inals;
present and future.
3) contributes to the negative transformation of
Representatives of the A.U.E. association not only
moral, cultural, ideological, aesthetic values of modern adopt criminal ideology, but also actively use it in pracsociety;
tice, which is especially dangerous. For instance, in Au4) complicates, and in some cases even blocks the gust 2018, a company of 15 teenagers walked and beat
process of socialization of adolescents and youth by pedestrians on the streets of St. Petersburg for two
teaching them pseudo-cultural attitudes and asocial hours. The victims of the gang were 16 people. Criminorms;
nal proceedings have been initiated on the fact of com5) creates a positive image of certain categories of mitted acts.
criminals and condemns the assistance of the populaOne of the ways of spreading criminal ideology is
tion to law enforcement bodies in any form;
the Internet social networks in particular where adoles6) forms public opinion about distrust of the state, cents unite in interest groups, including groups with an
provokes citizens to violate legal norms and prohibi- extremist and other anti-social orientation.
tions, pushes them to commit administrative offenses
The use of Internet resources (including social netand criminal offenses;
works), on the one hand, leads to the expansion of con7) cultivates legal nihilism in society, a frivolous tacts, horizons, the development of imagination, etc.
or careless attitude to labor and civil duties, a neglect But, on the other hand, it can lead to an “addiction synor indifference to historical and cultural monuments.
drome” contributing to a narrowing of interests, disorThe typology (types) of criminal anti-culture in- der, escaping from reality, as well as the imposition of
clude:
antisocial attitudes and involvement in criminal groups.
a) prison anti-culture;
Information on the Internet is spreading so fast
b) the anti-culture of recidivists, “professionals” of that law enforcement agencies are not able to timely
the criminal world, people belonging to organized identify and block antisocial and in some cases extremcriminal groups and communities;
ist information.
c) anti-culture of minors and youth;
The AntiAUE project is in force in Russia, aimed
d) the anti-culture of extremists, anarchists, radi- at ridiculing the A.U.E. association on social networks
cals, etc.;
to dispel the myth of the romanticism of the prison
e) anti-culture of destructive (totalitarian) reli- world among young people. However, despite the posgious organizations (sects);
itive thrust of the considered project there are many asf) anti-culture of people suffering from chemical pects that need improvement. The presence of projects
addictions (alcoholics, drug addicts, toxicomaniacs);
aimed at eradicating any social phenomena usually
g) the anti-culture of marginalized segments of the only attracts attention to them. For example, active adpopulation (tramps, beggars, station prostitutes, etc.).
vertising of the AntiAUE project on social networks
Criminal anti-culture involves the use of special can arouse interest in the AUE association among peojargon, criminal nicknames, tattoos, thieves’ folklore, ple who did not previously know about this phenomeetc. Criminal anti-culture has a particularly strong ef- non.
fect on minors. Particular features of the minors’ psyAt the same time, in case of successful implemenche, lack of moral attitudes, desire to resist adults - all tation of the project and the formation of a negative atthis leads to the replacement of generally accepted titude towards AUE among young people it is likely
moral values with antisocial ones.
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that minors will join other movements (including anti3) amendment to Clause 5, Article 29 of the Consocial ones), as adolescents tend to form interest stitution of the Russian Federation for the purpose of
groups. In order to prevent such a situation, it seems applying censorship in relation to the propaganda and
advisable to offer young people alternative movements romanticization of the attributes of the criminal world;
that can take their interests into account while at the
4) the promotion of family values and patriotism;
same time developing a sense of patriotism and law5) the effective implementation of the Concept of
abiding behavior in them.
state family policy in the Russian Federation;
In order to prevent the spread of criminal anti-cul6) improving the educational level of law enforceture among youth, it is necessary to apply an integrated ment officers within developmental psychology, as
approach aimed at:
well as youth communities;
1) the development of minors’ personal resources
7) ensuring the availability of leisure to minors
that create a psychological basis for opposing the im- (the introduction of free classes and workshops, involvposition and adoption of criminal ideology. These in- ing minors in public life);
clude positive, stable and adequate self-esteem and an
8) state support for social projects that contribute
appropriate attitude towards other people, an internal to the formation of active citizenship and law-abiding
locus of control, the ability to self-regulate in difficult behavior among young people, ensuring a targeted aplife situations, communication skills, future prospects, proach to these projects. For example, it is advisable to
emotional intelligence;
direct the existing AntiAUE project to groups of minors
2) increased accountability for involving minors in already affected by the AUE movement in order to prethe commission of antisocial actions;
vent “advertising” of this association among law-abiding citizens.
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Abstract
The article considers the legal basis for the implementation of international standards for the protection of the
rights of convicted persons in places of non-freedom of Ukraine. It is provided their systematization. It has been
proved that the application of international standards for the protection of the rights of convicted persons in places
of non-freedom of Ukraine varies and depends on the level of their legal implementation in national legislation.
Анотація
У статті розглянуто правову основу реалізації міжнародних стандартів у сфері захисту прав засуджених у місцях несвободи України. Надано їх систематизацію. Доведено, що дія міжнародних стандартів у
сфері захисту прав засуджених у місцях несвободи України є різноманітною і залежить від рівня правової
імплементації їх у національне законодавство.
Keywords: legal basis, implementation, international standards, protection, rights, convicted person, places
of non-freedom.
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несвободи.
Постановка проблеми. Важливим аспектом
формування правової держави є забезпечення прав
та свобод людини. І це недивно, оскільки у статті 3
Конституції України життя та здоров’я людини
проголошені найвищою соціальною цінністю.
Тому, коли до особи, яка вчинила злочин, за рішенням суду застосовують покарання у виді примусу та

певних правообмежень, існує високий ступінь ризику, що ця особа залишиться певним чином без захисту.
Отже, на сьогодні в Україні існує нагальна потреба у створенні та затвердженні нової концепції
забезпечення прав засуджених у місцях несвободи
згідно з міжнародними стандартами поводження із
засудженими. Це надасть можливість засудженим
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вільно користуватися соціальними благами у
Водночас на момент підготовки вченим дисермісцях несвободи, своєчасно звернутися за захи- таційного дослідження ще не було прийнято КВК
стом свого суб’єктивного права до Міністерства України (2004 р.), Закону України «Про виконання
юстиції України, а в крайньому випадку до Євро- рішень Європейського суду з прав людини» (2006
пейського суду з прав людини.
р.) та інших законодавчих актів, які містять алгоМетою статті є розгляд правової основи ре- ритм упровадження та реалізації міжнародних
алізації міжнародних стандартів у сфері захисту стандартів поводження із засудженими. Тому за суправ засуджених у місцях несвободи України.
часних умов і в межах цієї статті доречно
Джерельна
база
написання
статті висвітлити науково-практичні підходи до формугрунтується на працях вітчизняних і зарубіжних лювання відповідної правової основи. Такі підходи
вчених, зокрема: К.А. Автухова, Ю. М. Антоняна, полягають у наступному.
І. Г. Богатирьова, А. І. Богатирьова, В. В. Голіни, Б.
Ухвалення 10 грудня 1948 року Організацією
М. Головкіна, В. К. Грищука, І. М. Даньшина, С. Ф. Об’єднаних Націй (далі – ООН) Загальної деклаДенисова, Т. А. Денисової, О. М. Джужи, В. М. рації прав людини, на нашу думку, започаткувало
Дрьоміна, О. О. Дудорова, А. Ф. Зелінського, В. В. визначення способів забезпечення прав засуджених
Коваленко, О. Г. Колба, І. М. Копотуна, О. М. у місцях несвободи. У декларації містяться 30 стаКостенко,
В.
М.
Кудрявцева,
О.
В. тей, положення яких забороняють катування та
Краснокутського, О. І. Іванькова, В. А. Льовочкіна, жорстоке поводження із засудженими, наголошуО. В. Лисодєда, М. В. Романова, В. В. Лунєєва, О. ють на повазі до прав людини, надають можливість
С. Міхліна, П. П. Михайленко, О. Г. Михайлика, С. захищати свої права шляхом справедливого суду.
С. Мірошниченко, A. А. Музики, Ю. В. Орла, М. С. Норми цієї Декларації видаються простими та звиПузирьова, Г. О. Радова, О. В. Старкова, А. Х. чайними, однак вони мають важливе значення як
Степанюка, B. М. Трубникова, В. О. Тулякова, Г. А. норми міжнародного права. Але треба зазначити,
Туманова, П. Л. Фріса, В. Б. Шабанова, О. О. що попри свою важливість у сфері виконання криШкути, В. Є. Южаніна, Н. М. Ярмиш, М. М. мінальних покарань, ця Декларація спочатку мала
Яцишина та інших дослідників.
рекомендаційний характер й юридично визнаваОсновний зміст статті. Зважаючи на праг- лася необов’язковою.
нення України щонайшвидше інтегруватися в євроЧерез це за, дорученням Генеральної Асамблеї
пейський простір, на нашу думку, важливо воло- ООН (далі – ГА ООН), Комісія з прав людини подіти знаннями про історичне підґрунтя формування винна була розробити єдиний пакт про права люй виникнення міжнародних стандартів щодо захи- дини, який мав охоплювати широкий перелік оссту прав засуджених. Варто наголосити, що вітчиз- новних прав і свобод. Як наслідок, у 1966 році ГА
няний вчений, практик В. А. Льовочкін у власному ООН ухвалила Пакт про громадянські та політичні
дослідженні, що присвячене нормативно-правовим права й Пакт про економічні, соціальні та культурні
та організаційним засадам забезпечення реалізації в права. Чинності ці документи набрали у 1976 році.
Україні міжнародних стандартів із прав і свобод заНаголосимо, що стаття 10 Пакту про громадянсуджених до позбавлення волі, запропонував чо- ські та політичні права є найважливішою для фортири етапи формування міжнародних стандартів мування правового статусу засуджених, оскільки її
поводження із в’язнями, прав і свобод засуджених:
положення активно застосовуються в практиці
На І етапі – наприкінці XVIII ст. – у середині Комітету ООН з прав людини щодо захисту прав заXIX ст. – почало зароджуватися міжнародне спів- суджених. У цій статті зазначено, що пенітенціарна
робітництво з пенітенціарних проблем й уперше система передбачає режим, який має на меті
спробували реформувати в’язничні установи;
виправлення і соціальну реабілітацію. Себто особи,
На ІІ етапі – у другій половині XIX ст. – на по- позбавлені волі, не повинні бути суб’єктами поводчатку XX ст. – утворилися офіційні міжнародні ор- ження або інших обмежень, крім результату обмеганізації й було проведено міжнародні конгреси з ження їхньої волі, а також користуються усіма прав’язничних проблем;
вами, закріпленими Пактом; вони є суб’єктами
На ІІІ етапі – у середині XX ст. – відбулася ре- лише тих обмежень, що є неминучими у закритому
альна спроба створення міжнародних стандартів з середовищі [2].
прав і свобод засуджених до позбавлення волі;
Отже, можемо зазначити, що саме Загальна деНа ІV етапі – з 1945 року – і дотепер – було кларація прав людини й ухвалені для її розвитку
створено ООН та ухвалено низку міжнародних Пакти започаткували створення міжнародно-правостандартів з прав і свобод засуджених до позбав- вих засад у регулюванні прав засуджених до
лення волі [1].
позбавлення волі. Та, судячи зі змісту зазначених
Проведений нами аналіз усіх чотирьох етапів, актів, вони не мали достатньо ефективних засобів
виокремлених дослідником, показав, що всі вони регулювання правового статусу засуджених. Необхарактеризують захист прав засуджених у місцях хідно було розробити акти, що містили б методи отнесвободи шляхом реалізації міжнародних стан- римання засудженими засобів реалізовувати надані
дартів, проте в них не наведено узагальненого під- їм права. Варто звернути увагу на те, що саме завходу до розв’язань проблем захисту прав засудже- дяки засадничим принципам Загальної декларації
них і не запропоновано шляхи їх подальшого прав людини набули подальшого розвитку
вирішення.
міжнародні акти, що містили стандарти гуманістичних тенденцій поводження із засудженими.
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Таким чином, виникла нагальна потреба ро- печення прав в’язнів, як і будь-яких загальновизназроблення таких нормативів, що визначили б них прав людини. І хоча у преамбулі до цього докумінімальні обов’язкові вимоги стосовно тримання, мента зазначено, що він не має обов’язкової юризахисту і правового статусу засуджених. Так було дичної сили, рекомендовано брати до уваги принсформульовано документ «Мінімальні стандартні ципи Правил під час законотворчості у країнах
правила поводження з в’язнями» (Правила Ман- міжнародної спільноти та впроваджувати їх у діяльдели). 30 серпня 1955 року у Женеві, на першому ність виправних установ.
Конгресі ООН з профілактики злочинності і поводНа нашу думку, доцільно також розглянути
ження з в’язнями, було одностайно затверджено Додаток до Мінімальних стандартів поводження з
нові правила. Конгрес також рекомендував Еко- в’язнями під назвою «Процедури ефективного виномічній і Соціальній Раді схвалити їх. Після додат- конання мінімальних стандартних правил поводкового обговорення Рада схвалила Мінімальні ження з в’язнями» (далі – Додаток) який містить застандартні правила поводження з в’язнями (резо- сади правового регулювання міжнародних інструлюція 663 CI (XXIV) від 31 липня 1957 року), за- ментів захисту прав засуджених.
тверджені першим Конгресом [3].
Серед правил та вимог, сформульованих в одДо речі, у цих Правилах було сформульовано ній з процедур Додатка, можна виокремити полозагальний принцип і основи практики поводження ження про те, що держави, які підписали
з в’язнями. Це – мінімальні умови, що розгляда- Мінімальні стандарти, інформуватимуть Генеральються ООН як прийнятні і як такі, що покликані та- ного секретаря ООН один раз на п’ять років про
кож забезпечувати захист в’язнів від поганого по- масштаби здійснення заходів і досягнутий прогрес
водження, особливо в тому, що стосується підтри- під час застосування Мінімальних стандартних
мання дисципліни та застосування заходів щодо правил і про наявні фактори та труднощі, що вплипідтримання порядку в пенітенціарних установах.
вають на їх застосування, також. Інші процедури
Мінімальні стандартні правила поводження з Додатка мають на меті створювати умови для поінв’язнями закріплюють права засуджених, але є гра- формованості засуджених про застосовування станничними нормами, що припустимі для в’язнів. дартів, і врешті-решт, реалізації прав самими засудПункт 1 встановлює, що Правила не мають на меті женими [5].
детально описувати взірцеву систему пенітенціарДоповнює перелік міжнародних стандартів у
них установ, а призначені лише задля того, щоб на галузі забезпечення прав засуджених Конвенція
основі загальновизнаних досягнень сучасної думки проти катувань та інших жорстоких, нелюдських
викласти те, що звичайно вважається правильним з або таких, що принижують гідність, видів поводпринципового і практичного поглядів у галузі по- ження та покарання. Цей документ було ухвалено в
водження з в’язнями та в управлінні установами 1984 році, а чинності він набрав у 1987 році. На
[3].
сьогодні в повному обсязі Конвенцію ратифікували
Варто наголосити, що стосовно мінімальних 83 країни. Ще 162 країни підписали документ із застандартів, закладених в документі, досить гостро стереженнями [6].
висловився М. В. Романов, на думку якого саме
У Конвенції сформульовані вимоги щодо
«Мінімальні стандарти дозволяють залишитися жи- визнання катування незаконним і забезпечення навим, а не змінитися та попрацювати над собою» [4]. лежного покарання стосовно тих, хто їх здійснює.
Свою думку він розвиває у праці «Криза каральної Деякі положення Конвенції призначені для ствопарадигми виконання покарань», де зазначає, що на рення умов формування національних правових досьогодні мінімальні стандарти вже не можуть бути кументів із запобігання катуванням. Так, ст. 2 Кондороговказом для кримінально-виконавчої діяль- венції визначає, що кожна держава-сторона вживає
ності в Україні.
ефективних законодавчих, адміністративних, судоЦі стандарти, як зазначив вчений, є лише гра- вих та інших заходів для запобігання актам катуничною межею, що сигналізує про катування та вань на будь-якій території під її юрисдикцією [6].
жорстоке
поводження,
аніж
гарантована
Міжнародна організація «Human Rights
мінімальна норма, позаяк неможливо уявити собі Watch» так охарактеризувала документ: «…ця Коннорму в 4 квадратні метри на одну особу, венція забороняє катування за будь-яких обставин і
відвідання лазні один раз на тиждень, перебування створює Комітет ООН проти катувань. Зокрема,
на свіжому повітрі протягом години на добу. Ці вона визначає катування, вимагає від держав
стандарти, підкреслює автор, і називаються вжиття ефективних правових та інших заходів для
мінімальними саме тому, щоб наголосити на їх кри- запобігання катуванням, заявляє, що жоден надзвитичності, а не бажаності. Тому вчений справедливо чайний стан, інші зовнішні загрози, а також накази
наголошує, що цей мінімум умов для утримання вищого офіцера чи влади не може виправдовувати
людини в ув’язненні, визначений у середині мину- катування. За наявності підстав вважати, що особа
лого століття, є неприпустимим.
буде піддана катуванням, Конвенція забороняє дерОтже, аналізуючи Мінімальні стандартні пра- жавам повертати біженця до його країни.
вила поводження з в’язнями, можемо дійти висКонвенція вимагає, щоб держави визнавали
новку, що це є прогресивний акт стосовно гуман- юрисдикцію, коли катування вчинене в її межах та
ного поводження із засудженими до позбавлення здійснювали розслідування самостійно або на
волі, який містить фундаментальні принципи забез- відповідний запит видавали підозрюваних іншому
компетентному органу або суду.
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Кожна держава зобов’язана проводити підгоОтже, видається очевидним, що саме Конвентовку працівників правоохоронних і військових ція та Протокол були одними з перших правових
утворень по запобіганню катуванням, здійснювати основ у яких було закладено сутність міжнародних
перевірку своїх методів допиту та негайно роз- стандартів щодо захисту прав засуджених у місцях
слідувати будь-які твердження, що її посадовці вчи- несвободи. Безперечно важливими ці акти є ще й
нили катування під час виконання своїх службових тому, що ними передбачено створення таких дієвих
обов’язків. Держава повинна забезпечити, щоб органів, які б мали повноваження впливати на дерособи, які стверджують, що хтось вчинив катування жаву, де фіксувалися випадки катувань,
проти них, мали право подати офіційну скаргу, здійснювати грунтовну перевірку місць несвободи,
ініціювати розслідування і, якщо скаргу доведено, робити узагальнення і надавити звіти, щодо виявлеотримувати компенсацію, включаючи повне них фактів катування засуджених у місцях несвомедичне лікування та виплати особам, що вижили, боди.
або якщо жертва помирає в результаті катувань.
Незважаючи на заборону міжнародними норТаким чином, Конвенція забороняє державам мами з прав людини катувань у будь-яких випадках
визнати під час судового розгляду будь-які зізнання і за будь-яких обставин, нелюдське поводження
чи заяву, зроблені під час або в результаті катувань. стосовно ув’язнених застосовується у багатьох
Конвенція також забороняє діяльність, яка не країнах світу. З метою надання країнам допомоги у
піднімається до рівня катувань, але є жорстоким розв’язанні глобальної проблеми у сфері захисту
або принизливим поводженням» [6].
людини від катувань було розроблено авторитетУ другій частині Конвенції містяться норми, ний міжнародний акт – Стамбульський протокол
покликані регулювати міжнародні системи захисту або Посібник з ефективного розслідування та докулюдини, зокрема, і засудженого, від катувань. Збір ментування тортур та інших жорстоких, нелюдсьінформації про катування у державах, які ратифіку- ких або таких, що принижують гідність, видів повали Конвенцію, але не виконують її вимог щодо водження та покарання. У ньому визначені напрями
незастосування катувань та жорстокого повод- здійснення розслідувань випадків катувань та жорження, здійснює Комітет проти катувань. Його го- стокого поводження та наведені методи цих розловним завданням є вплив на держави шляхом слідувань.
здійснення розслідувань фактів катувань [6].
У цьому документі застосовано досвід, поклаВарто зазначити, що основоположні принципи дений в основу положень Протоколу Міннесоти та
Концепції знайшли своє відображення й у націо- Типового протоколу ООН стосовно юридичного
нальному законодавстві. Так, стаття 28 Конституції розслідування позасудових, свавільних та сумарУкраїни встановлює, що ніхто не може бути підда- них страт. У Стамбульський протокол уперше було
ний катуванню, жорстокому, нелюдському або та- включено провідні способи оцінювання катувань та
кому, що принижує гідність, поводженню чи пока- жорстокого поводження.
ранню. А статтею 127 Кримінального кодексу
Наявність такого документа, а також застосуУкраїні передбачена кримінальна відповідальність вання його положень під час судових проваджень
за катування.
Європейським судом з прав людини, роблять Стам18 грудня 2002 року на додаток до Конвенції бульський протокол дієвим інструментом у справі
було ухвалено Факультативний протокол, який мав забезпечення прав засуджених. Стамбульський
на меті створення системи регулярних відвідувань протокол складається з наступних розділів:
місць, де перебувають позбавлені волі особи, неза- відповідні
міжнародно-правові
стандарти;
лежними міжнародними та національними орга- відповідні етичні кодекси; правове розслідування
нами з метою недопущення катувань та інших жор- фактів застосування катувань; загальні аспекти, які
стоких, нелюдських або таких, що принижують потрібно враховувати під час опитування; фізичні
гідність, видів поводження та покарання.
докази катувань; психологічні докази катувань [8].
Протокол передбачає створення Підкомітету з
Отже, можемо резюмувати, що Стамбульський
недопущення катувань та інших жорстоких, нелюд- протокол є визначальним документом під час розських або таких, що принижують гідність, видів по- слідувань випадків тортур та жорстокого поводводження та покарання Комітету проти катувань, ження із засудженими й має концептуальний підхід
якому надано такі функції:
до регламентації дій у дослідженні обставин, за
а) відвідання місць несвободи та надання реко- яких є хоча б підозра на вчинення тортур.
мендацій державам-учасницям стосовно захисту
Формуванню міжнародних стандартів захисту
позбавлених волі осіб від катувань та інших жор- прав засуджених у місцях несвободи також поспристоких, нелюдських або таких, що принижують яли ухвалені у другій половині ХХ ст. регіональні
гідність, видів поводження та покарання;
нормативні акти. На нашу думку, серед них можна
б) стосовно національних запобіжних інстру- виокремити такі впливові акти як Конвенція про заментів: консультування, за необхідності, держав- хист прав людини та основоположних свобод та Євучасниць та сприяння їм у створенні таких інстру- ропейські пенітенціарні правила.
ментів; підтримання прямих, а за необхідності –
Конвенцію про захист прав людини і основоконфіденційних, контактів із національними пре- положних свобод було ухвалено відповідно до Завентивними методами та пропонування їм послуг у гальної декларації прав людини з метою забезпесфері професійної підготовки й технічної допомоги чення проголошених у ній прав людини, зокрема і
з метою зміцнення їхнього потенціалу [7, с. 123].
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засуджених осіб. Конвенція офіційно набрала чин- люють порядок реалізації, забезпечення або захиності 3 вересня 1953 року. Варто зазначити, що у сту відповідного права або комплексу прав засудцьому документі не тільки були закріплені права та женого на національному рівні. По-третє,
свободи особи, а й запроваджено судовий процес її міжнародно-правові стандарти забезпечення прав
захисту. Згодом під час застосування норм Конвен- засуджених в місцях несвободи є обов’язковими
ції було виявлено, що стосовно засуджених частіше для відображенням у національному законодавстві,
за все порушуються вимоги таких її статей: ст. 3 а тому їх дотримання персоналом місць несвободи
«Заборона катувань», ст. 5 «Право на свободу та є не що інше, як виконання на належному рівні
особисту недоторканність» та ст. 6 «Право на спра- своїх професійних обов’язків.
ведливий суд».
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Abstract
The article analyzes the scientific approaches and proposes the author’s definition of the concept of criminalexecutive principles of functioning of the State Criminal-Executive Service of Ukraine. The content of criminalexecutive principles of functioning of the State Criminal-Executive Service of Ukraine through corresponding
system-forming elements is characterized.
Анотація
У статті проаналізовано наукові підходи й запропоновано авторське визначення поняття кримінальновиконавчих засад функціонування Державної кримінально-виконавчої служби України. Охарактеризовано
зміст кримінально-виконавчих засад функціонування Державної кримінально-виконавчої служби України
через відповідні системоутворюючі елементи.
Keywords: criminal-executive principles, State Criminal-Executive Service of Ukraine, subjects of execution of criminal punishments and probation, subjects of serving of criminal punishments and probation.
Ключові слова: кримінально-виконавчі засади, Державна кримінально-виконавча служба України,
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Постановка проблеми. У системі державних
правоохоронних структур провідне місце займає
Державна кримінально-виконавча служба (далі –
ДКВС) України, що зумовлено насамперед кримінально-виконавчими засадами виправлення і ресоціалізації засуджених й протидії рецидивній
(пенітенціарній) злочинності, використовуючи як
кримінологічні, так і оперативно-розшукові заходи.
Водночас, після передачі у 2016 р. повноважень
щодо виконання кримінальних покарань і пробації
до Міністерства юстиції України постало питання
про збереження правоохоронного статусу кримінально-виконавчої служби. Зазначене питання,
як і потреба у стабілізації оперативної обстановки у
процесі функціонування ДКВС України, актуалізуються в силу низки надзвичайних подій в установах
виконання покарань Міністерства юстиції України
протягом 2017–2019 рр. За таких обставин на сучасному етапі реформування (розвитку) пенітенціарної системи України постає науково-практичне завдання щодо визначення кримінально-виконавчих
засад функціонування ДКВС України, як комплексної категорії кримінально-виконавчого права.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Будь-яке поняття у праві визначається через визначення сутності та змісту системоутворюючих його
ознак. Відтак, ми вирішили звернутися до доктринальних положень сучасної пенітенціарної науки.
Тому теоретичною основою розроблення поняття
та
змісту
кримінально-виконавчих
засад
функціонування ДКВС України стали праці вітчизняних учених у галузі кримінально-виконавчого

права, таких як: І. Г. Богатирьов, О. І. Богатирьова,
Є. М. Бодюл, О. М. Джужа, О. Г. Колб, Н. В. Коломієць, В. Я. Конопельський, І. М. Копотун, В. О.
Корчинський, М. С. Пузирьов, Г. О. Радов, А. Х.
Степанюк, В. М. Трубников, С. Я. Фаренюк, В. П.
Філонов, О. І. Фролов, С. І. Халимон, О. В. Хорошун, С. В. Царюк, Ю. В. Шинкарьов, О. О. Шкута,
О. В. Щербина, Д. В. Ягунов, І. С. Яковець, А. О.
Яровий, М. М. Яцишин та ін.
Постановка завдання. Мета статті полягає у
визначенні поняття та змісту кримінально-виконавчих засад функціонування ДКВС України.
Виклад основного матеріалу дослідження. У
науці під засадами розуміється основа чогось; те головне, на чому ґрунтується, базується що-небудь;
спосіб, метод здійснення чого-небудь [1, с. 127; 2,
с. 722; 3, с. 270]. Погоджуємося з В. Я. Конопельським, що в науковій літературі з питань кримінально-виконавчого права словосполучення типу
«кримінально-виконавчі засади» є широко вживаними, проте їх автори досі не визначили їхній зміст
у вигляді окремого поняття [1, с. 128]. Також визначення поняття й детальна розробка змісту категорії
«кримінально-виконавчі засади функціонування
ДКВС України» не міститься в українській пенітенціарній доктрині. Єдине лише потребує корегування судження, зроблене В. Я. Конопельським
щодо відсутності відповідного понятійного апарату, оскільки на рівні окремих захищених дисертацій зі співзвучної тематики наводяться авторські
судження на цей рахунок. Так, наприклад, вітчиз-
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няна дослідниця Л. І. Олефір, розробляючи кри- тим, що кримінально-виконавчі засади – це вирамінально-виконавчі засади застосування пробації в жені в кримінально-виконавчому праві або в інших
Україні, визначила основоположні принципи для законодавчих актах вихідні нормативно-керівні
подальшого розроблення відповідного понятійного начала (курсив наш. – О. У.). Адже передбачуапарату.
ваність відповідних начал саме в нормах криТак, поіменована вчена установила наявність мінально-виконавчого права і відрізняє крина сьогодні того факту, що в кримінально-вико- мінально-виконавчі засади від інших суміжних занавчому праві відсутній єдиний погляд на загально- сад (організаційно-правових, адміністративноприйняте визначення поняття «кримінально-вико- правових, фінансових, господарських тощо), що
навчі засади». Цю обставину констатуємо і ми в ав- можуть мати місце у процесі функціонування
торському науковому пошуку. Натомість Л. І. ДКВС України.
Олефір у власному дослідженні здійснила спробу
Тобто найпершим елементом кримінальнорозкрити зміст поняття «кримінально-виконавчі за- виконавчих засад функціонування ДКВС України є
сади» через призму застосування пробації в передбаченість їх нормами кримінально-викоУкраїні. Вважаємо такий підхід прийнятним, навчого права. При цьому не варто зводити криоскільки він ґрунтується на принципах функціо- мінально-виконавче право виключно до кринальності й диференціації предметного наукового мінально-виконавчого законодавства, котре вистузнання.
пає лише однією з форм першого. Дійсно, ми
При цьому згадана авторка зауважує, що в усвідомлюємо при цьому вживання терміну «крицілому думки вчених у галузі кримінально-вико- мінально-виконавче законодавство» як у вузькому
навчого права на дане визначення попри всі (ст. 2 КВК України, відповідно до якої крирозбіжності збігаються в основних позиціях. Так, мінально-виконавче законодавство України складо критеріїв визначення кримінально-виконавчих дається з цього Кодексу, інших актів законодавзасад вчені відносять:
ства, а також чинних міжнародних договорів, згода
– найбільш загальні, вихідні положення, ідеї, на обов’язковість яких надана Верховною Радою
що мають фундаментальне значення для виконання України [6]), так і в широкому розумінні (за яким
і відбування засудженими кримінального пока- воно охоплює всю систему нормативно-правових
рання, визначають його спрямованість, побудову актів у сфері виконання/відбування кримінальних
загалом, форму і зміст його стадій та інститутів;
покарань та пробації).
– всі вони повинні закріплюватися в нормах
Саме тому на сьогодні правову основу крикримінально-виконавчого права або в інших норма- мінально-виконавчих засад функціонування ДКВС
тивно-правових актах, які забезпечують їх ре- України становить триєдина система джерел, а
алізацію;
саме: 1) законодавчі акти; 2) підзаконні (відомчі й
– засади мають діяти у всіх засобах виправ- міжвідомчі)
нормативно-правові
акти;
3)
лення і ресоціалізації засуджених;
міжнародні правові акти.
– порушення будь-якої засади означає незаконДругий елемент кримінально-виконавчих заність прийняття рішення адміністрацією установи сад функціонування ДКВС України зводиться до
виконання покарань та обов’язкове його скасу- дуалізму суб’єктів виконання кримінальних покавання.
рань і пробації й відповідно суб’єктів відбування
Таким чином, за визначенням Л. І. Олефір, цих заходів державного примусу. Варто зазначити,
кримінально-виконавчі засади – це виражені в кри- що такий поділ і водночас змістовна ознака кримінально-виконавчому праві або в інших законо- мінально-виконавчих засад функціонування ДКВС
давчих актах вихідні нормативно-керівні начала, України відіграє важливу роль, оскільки:
які характеризують його зміст і закріплюють поря– по-перше, випливає із предмета правового
док та умови виконання та відбування криміналь- регулювання кримінально-виконавчого законодавного покарання й застосування пробації [4, с. 23– ства й теорії кримінально-виконавчого права;
24].
– по-друге, вирізняє кримінально-виконавчі заІнші вчені також оперують поняттям «кри- сади функціонування ДКВС України від інших, тамінально-виконавчі засади», проте не наводять їх ких як: організаційно-правових, адміністративнодефініцію під час авторського пошуку з того або ін- правових, фінансових, господарських тощо.
шого предмета дослідження [1; 5].
Із позицій другого змістовного елемента криВважаємо, що відповідні теоретичні поло- мінально-виконавчих засад функціонування ДКВС
ження прийнятно використовувати для виведенні України варто зазначити, що саме дуалізм суб’єктів
цілісної дефініції «кримінально-виконавчі засади виконання кримінальних покарань і пробації й
функціонування ДКВС України». Переконані, що відповідно суб’єктів відбування цих заходів дерзапровадження до наукового обігу відповідної пра- жавного примусу дає підстави прослідкувати поввової категорії сприятиме усуненню прогалин у ноту правового регулювання кримінально-викотеоретичних
та
правових
положеннях навчої сфери.
функціонування ДКВС України.
Саме тому на сьогодні як щодо засуджених,
Натомість вважаємо, що визначення кри- так і щодо пенітенціарного персоналу наявні
мінально-виконавчих засад, запропоноване Л. І. профільні галузеві законодавчі акти: з одного боку
Олефір, не позбавлене окремих дискусійних мо- – це КВК України 2003 р., з іншого – Закон України
ментів. Так, ми не повною мірою погоджуємося з «Про Державну кримінально-виконавчу службу
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України» 2005 р. Проте варто зауважити, що такий питання про трансформацію кримінально-викостан законодавчого забезпечення був наявний не навчої системи України в пенітенціарну систему
завжди. Зокрема, період 1991–2005 рр, характери- нового європейського типу із необхідністю розробзувався однобічністю відповідної сфери: був наяв- лення Пенітенціарного кодексу України.
ний законодавчий акт у сфері регламентації правоІ з огляду на процеси глобалізації й інтеграції
вого статусу засуджених – ВТК України (1991– світових кримінально-виконавчих систем, розвиток
2003 рр.) [7], КВК України (2003–2005 рр.) [6] і при міжнародних пенітенціарних стандартів, п’ятим
цьому був відсутній статусний законодавчий акт, елементом
кримінально-виконавчих
засад
що визначає діяльність пенітенціарного персоналу. функціонування ДКВС України ми розглядаємо
Зважаючи на відповідну правову прогалину та з ме- міжнародне співробітництво в пенітенціарній
тою підвищення правового та соціального захисту сфері. Варто звернути увагу, що таке співробітвідповідного персоналу 23 червня 2005 р. було ництво відобразилося і на сучасному правовому
прийнято Закон України «Про Державну кри- полі функціонування ДКВС України, оскільки
мінально-виконавчу службу України», який визна- прийняття КВК України свідчить про послідовне та
чає правові основи організації та діяльності ДКВС цілеспрямоване виконання нашою державою своїх
України, її завдання та повноваження [8].
зобов’язань у сфері реформування кримінально-виЗважаючи на окреслені вище моменти, й в силу конавчої системи з метою максимального наблиїх значимості, доречно говорити про наступний – ження умов тримання засуджених до міжнародних
третій елемент кримінально-виконавчих засад стандартів і правил поводження із засудженими
функціонування ДКВС України – це правовий ста- [12, с. 89]. На сучасному етапі перед законодавцем
тус суб’єктів виконання/відбування кримінальних постає складне завдання – удосконалення чинного
покарань і пробації. При цьому варто наголосити, кримінально-виконавчого законодавства з метою
що окрім Закону України «Про Державну кри- забезпечення ефективної діяльності органів і устамінально-виконавчу службу України» й КВК нов виконання покарань та приведення умов триУкраїни правові статуси відповідних суб’єктів мання засуджених у відповідність із міжнародними
визначено також законами України «Про держав- стандартами та правилами [12, с. 90–91]. У свою
ний захист працівників суду і правоохоронних ор- чергу, одним із важливих напрямів діяльності
ганів» [9] та «Про пробацію» [10] відповідно, про ДКВС України є співробітництво з міжнародними
що свідчать зокрема положення ст. 2 Закону організаціями, пенітенціарними відомствами,
України «Про державний захист працівників суду і неурядовими фундаціями та інституціями заправоохоронних органів» (відповідно до якої ор- рубіжних країн, що передбачено ст. 5 Закону
гани і установи виконання покарань, слідчі ізоля- України «Про Державну кримінально-виконавчу
тори належать до правоохоронних органів) та ч. 7 службу України» [8]. Зазначений напрям діяльності
ст. 8 КВК України (за якою засуджені, до яких су- набув широкого поширення у практичній діяльдом застосовано пробацію, користуються правами, ності ДКВС України з огляду на визнання необвизначеними цим Кодексом та Законом України хідності поглиблення євроінтеграційних процесів у
«Про пробацію»).
всіх сферах нашої держави. Тим більше, що за спраУраховуючи те, що будь-який вид державної ведливим судженням М. С. Пузирьова, впродіяльності є цілеспрямованим, тобто орієнтованим вадження зарубіжного досвіду є однією зі складона досягнення певної мети, то четвертий елемент вих міжнародного співробітництва ДКВС України
кримінально-виконавчих засад функціонування [13, с. 56].
ДКВС України утворює соціально значимий реВарто зазначити, що недотримання вищенавезультат у виді виправлення і ресоціалізації засудже- дених засад не дозволяє вирішувати завдання
них й запобігання вчиненню нових кримінальних ДКВС України (ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Дерправопорушень під час відбування покарань. жавну кримінально-виконавчу службу України»),
Розглядаючи цей елемент, ми поділяємо позицію зокрема, здійснення державної політики у сфері випрофесора І. Г. Богатирьова про те, що громадсь- конання кримінальних покарань.
кість і держава покладають на персонал органів та
Звичайно, було б неправильно стверджувати,
установ виконання покарань особливі сподівання й що за обсягом змісту та сферою дії кримінально-вивисувають важливі вимоги – виправлення та ре- конавчі засади функціонування ДКВС України не
соціалізації засуджених, а також запобігання вчи- можуть розрізнятися. Певна їх відмінність можненню ними нових кримінальних правопорушень. лива, наприклад, залежно від того, реалізуються
Із практики роботи із засудженими відомо, що біль- вони органом або установою виконання покарань,
шість із них – це «брак» виховання в сім’ї, школі, з залежно від виду покарання, категорії засуджених,
боку громади, дільничних інспекторів тощо. Таким на різних стадіях кримінально-виконавчого прочином, на установи виконання покарань покла- цесу (приймання до установи виконання покарань,
дається надзавдання – змінити світогляд і по- умовно-дострокового звільнення від відбування поведінку злочинця. Але ці професійні ролі суспіль- карання тощо), залежно від мети функціональної
ством належно не оцінюються [11, с. 72].
діяльності (виправлення, ресоціалізації засуджеЗважаючи на сучасні трансформаційні про- них, запобігання вчиненню нових кримінальних
цеси, варто зазначити, що саме четвертий елемент правопорушень під час відбування покарань) та інкримінально-виконавчих засад функціонування ших критеріїв.
ДКВС України є фундаментальним при вирішенні
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Abstract
The article deals with the methodological bases of investigation of criminological characteristics and prevention of banditry in Ukraine. A number of works of scientists concerning the research of questions of definition of
methodology as a whole and individual methods in particular are analyzed. A system of methods that are best
suited to investigate criminological characteristics and prevent banditry in Ukraine is proposed.
Анотація
У статті розглянуті методологічні засади дослідження кримінологічної характеристики та запобігання
бандитизму в Україні. Проаналізовано низку праць вчених стосовно дослідження питань визначення методології в цілому та окремих методів зокрема. Запропоновано систему методів, що найкраще підходять
для дослідження кримінологічної характеристики та запобігання бандитизму в Україні.
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Постановка проблеми. Боротьба зі злочинністю і причинами, що її породжують, як і раніше залишається важливим завданням держави в сучасних умовах. Зміни в характері суспільних відносин,
що відбуваються в сучасних умовах, сприяли активізації діяльності осіб, схильних до деструктивних
форм поведінки. Історичний досвід нашої держави
свідчить про те, що подібні процеси не можуть не
позначатися на стані організованої злочинності, в
тому числі і бандитизму. Організована злочинність
корисливо-насильницького спрямування нині є однією з найбільших загроз для системи внутрішньої
безпеки, життя та здоров’я, майна громадян нашої
держави. Наявність такого негативного соціального
явища, як організована злочинність в усіх формах її
вияву та бандитизму, є одним з найбільш небезпечних загальнокримінальних виявів організованої
злочинності.
За даними Генеральної прокуратури України,
у 2018 році за бандитизм (ст. 257 КК України) було
розпочато 22 кримінальні провадження (2017 р. –
30; 2016 р. – 18; 2015 р. – 17) [1]. Хоча рівень розповсюдженості цього суспільно небезпечного діяння, відповідно до офіційної статистики, значно
впав за останнє десятиліття, він має усі шанси відродитися з новою силою на фоні нестабільної суспільно-політичної ситуації в Україні, низького рівня соціального добробуту громадян, а також наявного на теренах нашої держави військового
конфлікту, внаслідок якого збільшився та продовжується збільшуватися об’єм незаконного обігу
зброї.

Питання кримінально-правової та кримінологічної характеристики бандитизму свого часу дотично вивчались у працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених як: Ю. В. Александров, П. П. Андрушко, Ю. В. Абакумова, В. Ф. Антипенко, М. І.
Бажанов, О. Ф. Бантишев, В. В. Бедриківський, І. Г.
Богатирьов, В. І. Борисов, Ф. Г. Бурчак, В. В. Василевич, Ю. Г. Гаврилов, В. В. Голіна, О. В. Головкін,
Н. О. Гуторова, І. М. Даньшин, О. М. Джужа, Л. М.
Демидова, Т. А. Денисова, В. М. Дрьомін, О. В. Дудник, А. П. Закалюк, І. В. Іваненко, В. П. Ковальчук, А. П. Козлов, М. В. Корнієнко, В. В. Лунєєв, Є.
К. Марчук, П. С. Матишевський, В. І. Осадчий, В.
В. Петров, Т. А. Пособіна, І. І. Родіонов, Ю. В. Солопанов, Ю. Ю. Сорочик, В. В. Сташис, С. І. Тихенко, В. П. Тихий, В. О. Туляков, С. С. Яценко та ін.
Така увага значної кількості провідних науковців до вказаної проблематики є не випадковою,
адже докорінні зміни в економічній, соціальній та
інших складових українського суспільства, що відбуваються у XXI столітті, призвели до значного
зростання рівня організованої злочинності взагалі, і
бандитизму зокрема, тоді як кримінальна відповідальності за цей вид злочину та кримінологічний
зміст його розуміння були, і деякою мірою наразі
залишаються, недостатньо дослідженими. Сам же
процес становлення нового знання про те чи інше
правове явище, являє собою певну систему знань,
завдяки отриманню, накопиченню, аналізу, узагальненню й осмисленню фактів, що мають наукове
значення.
Хоча питанням методології юридичної науки
приділялась увага у працях багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних вчених і їхня плеяда постійно
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збільшується. Проте має констатувати той факт, що
Щодо поняття методу бандитизму, то воно є
наразі вітчизняні дослідження присвячені методо- узагальненим і містить у собі: 1) методологію – ослогічному інструментарію запобігання бандитизму, новоположні принципи кримінологічної науки; 2)
навіть попри те, що їхній розгляд вважається акту- методику – сукупність конкретних методів (інструальним.
ментарій дослідження), що застосовуються при виМетою статті є дослідження методологічних вченні конкретних проблем, що стосуються бандизасад дослідження кримінологічної характерис- тизму; 3) методи – конкретні прийоми та способи
тики та запобігання бандитизму в Україні.
дослідження даної проблеми.
Основний зміст статті. У процесі становЗокрема, вітчизняний вчений П. П. Сердюк під
лення нового знання про те чи інше правове явище методом (від грец. mеthоdоs – буквально шлях до
важливе значення набуває застосування методоло- чого-небудь) розуміє спосіб досягнення мети, цілі,
гічного інструментарію дослідження окресленої програми, плану завдяки впорядкованій певним чипроблеми. Тому ми поділяємо позицію вітчизняних ном діяльності; спосіб пізнання дійсності та відтвовчених А. Я. Баскатова, Н. В. Туленко, що дослі- рення її у мисленні [6, с. 357]. Натомість термін
дження це складний за структурою й об’ємний за «методологія» за визначенням вітчизняного вчекількістю інформації, яку необхідно переробити до- ного В. В. Шаблистого розуміється як теорія людслідникові, багатоетапний процес, у якому приро- ської діяльності – це діяльність пізнання, мислення
щення цього знання відбувається за відповідними або, якщо говорити точніше, вся діяльність людспринципами й закономірностями, що належать до тва, включаючи сюди не лише власне пізнання, але
царини методології наукового пізнання [2, с. 72].
й виробництво. Звідси виходить, що методологія –
Вітчизняний вчений І. Г. Богатирьов вважає, теорія людської діяльності [7, с. 31].
що методологія – явище інтегральне, яке поєднує
Схожі міркування з цього питання можна зунизку компонентів: світогляд і фундаментальні за- стріти й у науковців кримінально-правового нагальнотеоретичні концепції, загальні філософські пряму. Так, Ю. В. Голік наголошує на тому, що мезакони та категорії, загальні та загальнонаукові ме- тодологія є інтегральним поняттям, яке об’єднує
тоди. Тому методологію не можна зводити до од- низку компонентів, зокрема, світогляд, діалектичні
ного з компонентів, зокрема, до методу чи вчення категорії, загально та приватно-наукові методи. На
про методи, оскільки за її межами залишаться інші його переконання, методологія – це система коор[3, с. 8].
динат, а метод – вектор пошуку і дії [8, с. 28].
Методологія, на думку вітчизняного вченого
Не поглиблюючись у цю дискусію, зауважимо,
М. С. Кельмана – складний соціокультурний фено- що у контексті нашого дослідження під методоломен, у якому яскраво відображається специфіка пі- гією варто розуміти систему категорій діалектичзнавального дискурсу сучасності. Властиво вона ного та історичного матеріалізму, що дозволяє на
виходить за межі наукового пізнання, обіймаючи практиці досліджувати та застосовувати пізнані заувесь соціокультурний світ у його мультипроблем- кономірності, сутність, зміст кримінально-правової
ності, багатопредметності, конкретно-історичному заборони бандитизму. Це пов’язано з тим, що в сучасопису. А це означає, як зауважує вчений, що її часній українській кримінологічній науці тверцікавить те, як чи у який спосіб діють люди, з од- дження методологічної багатоманітності формуваного боку, за законами соціальності, , з іншого – за лося шляхом панування марксистсько-ленінської
законами культури або змісту [4, с. 32].
методології протягом десятиліть, що і обумовило
Саме тому, проводячи дослідження запобі- статичне трактування права.
гання бандитизму ми не могли обійти його без
Саме тому здебільшого у своїх працях учені
окреслення відповідних методологічних засад обґрунтовують свій методологічний інструментащодо напрямів здобуття необхідної інформації, її рій на підставі успадкованого філософського світотворчої переробки й закріплення значущих фактів.
гляду на явища і процесі, що вивчаються і потребуВиходячи з цього, на думку вітчизняного вче- ють певного наукового пошуку з подальшим переного Ю. О. Новосад, методологія обумовлена інте- осмисленням. Саме тому окреслені пізнавальні
граційними та глобалізаційними процесами, що ві- питання запобігання бандитизму набувають особдбуваються в Європі та світі, його переходом від ливої гостроти, оскільки об’єктивно виникає потметодологічного монізму до світоглядно-методоло- реба у визначені його методологічного інструменгічного плюралізму. Це зумовлює необхідність тарію.
концептуального перегляду традиційних уявлень
Така позиції узгоджується з думкою зарубіжпро державно-правові закономірності та поглибле- ного вченого Д. А. Керимова, який вважає, що, поного осмислення ролі юридичної науки в сучас- єднуючи пізнавальні можливості всіх наук, методоному суспільстві. Водночас глибокий аналіз усіх логія примножує і збагачує дослідницький потенявищ, визначення принципових орієнтирів подаль- ціал кожної з них. При цьому єдність діалектики,
шого розвитку правознавства є найважливішим на- гносеології і логіки як методологічного ядра в піпрямом наукових досліджень, основою ефективно- знавальному процесі виступає як засіб суб’єктивсті яких має бути методологія правознавства. А ного осмислення об’єктивного розвитку, який, овотому, як зауважує вчений, формування методологі- лодівши масами, перетворюється завдяки громадчної системи є першочерговим завданням сучасної ській практиці на «другу об’єктивність» [9, с. 44].
юриспруденції [5, с. 24].
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Отже, методологія дослідження запобігання застосовуються в будь-якому пізнавальному пробандитизму є ученням про світогляд і систему нау- цесі.
кових підходів, принципів, методів, прийомів і споЗазначені методичні підходи цілком можна засобів пізнання й об’єктивної оцінки ідеології запо- стосовувати стосовно дослідження питань запобібігання бандитизму в Україні. При цьому методо- гання бандитизму, враховуючи, що чинна система
логія дослідження запобігання бандитизму у недосконала та потребує суттєвого вдосконалення і
своєму арсеналі містить по-різному упорядковані підвищення ефективності. Водночас, як показало
за змістом і формою методи.
наше дослідження, саме системний підхід до виУ зв’язку з цим, як зазначає О. Ф. Скакун, у су- вчення запобігання бандитизму як цілісного явища
часній юридичній науці найбільш функціональним показав необхідність включення в дослідження взаяк в абстрактному, так і науковому значенні є таке ємопов’язаних підсистем та її окремих елементів.
визначення поняття «метод»: по-перше, як системи Разом не можна ігнорувати суто системним підхід
конкретних способів та принципів досягнення мети до вивчення запобігання бандитизму.
дослідження; по-друге, як системи інструментів
Як слушно у власному дослідженні зауважив
(засобів) дослідження. Зі свого боку, як зауважує О. О. Житний, основне завдання кримінально-прапоіменний вчений, способи являють собою систему вових досліджень, предметом яких є зарубіжне криприйомів, що допомагають досягти певних резуль- мінальне законодавство, кримінальне право іноземтатів (дедукція та індукція, аналіз та синтез, уза- них держав – порівняти різні національні кримінагальнення тощо). Водночас принципи (історизму, льно-правові системи та виявити позитивний або
сходження від абстрактного до конкретного, єдно- негативний досвід з метою запозичення першого
сті логічного та історичного, конкретного та абст- або запобігання другому [12, с. 39]. Саме тому при
рактного тощо), які зазвичай формуються на рівні дослідженні запобігання бандитизму варто зверметодів чи методологічних підходів (філософських нути увагу на необхідність врахування та викорисі загальнонаукових, але не окремо наукових), за- тання позитивного досвіду цієї діяльності у всіх завдяки своєму імперативному характеру мають за- рубіжних державах. Хоча ми маємо пам’ятати, що
безпечувати концептуальність дослідження [10, с. при застосуванні порівняльно-правового методу у
6–7].
дослідженні запобігання бандитизму не слід стаКрім цього, під час дослідження запобігання вити за мету цілковиту імплементація зарубіжного
бандитизму нами було враховано також об’єктив- досвіду, оскільки подібні запозичення можливі
ний підхід, що передбачає необхідність вивчення лише з урахуванням специфіки діяльності правопричин і умов, що породжують такі правопору- охоронних органів України.
шення. У цьому контексті важливим є висновок
Виходячи з цих методологічних підходів, у цій
учених про те, що методологічною основою будь- дисертації за допомогою порівняльно-правового
якого дослідження є, по-перше, загальнофілософ- методу з’ясовано зміст діяльності суб’єктів запобіська методологія (основні принципи, закони і кате- гання вчинення бандитизму. При цьому раціональгорії діалектики); по-друге, системний підхід, який ність методологічної імплементації порівняльноє виявом діалектичного методу і тому є загальнона- правового дослідження застосована у даній роботі
уковою методологією дослідження, що опосередко- через використання таких методів, як анкетування
вує застосування діалектики до всієї галузі знань і та експертних оцінок (учених, які досліджують провживаної у всіх сферах науки, техніки й управління блеми кримінологічної науки та пов’язаних із нею
[5, с. 35].
питань запобігання бандитизму).
Відносно конкретики нових методологічних
Поряд з цим слід зазначити, що застосування
підходів, що стосуються кримінально-правового даного методу та отримання у зв’язку з цим відпонапряму, то тут думки вчених розходяться. Так, за- відних результатів, було б неможливим без викорирубіжний вчений Ю. В. Голік найбільш перспекти- стання й інших методів дослідження, зокрема істовними з новітніх методологічних підходів вважає рико-правового, під яким В. М. Сирих розуміє спогерменевтику та феноменологію [8, с. 30]. Водно- сіб вивчення закономірностей функціонування і
час інший зарубіжний вчений О. І. Бойко оптималь- розвитку досліджуваного шляхом відтворення його
ним вважає системно-структурний метод, оскільки історії, генезису у всьому різноманітті фактів, поіснування та еволюція кожного об’єкта залежить дій, що змінюють один одного в хронологічно посвід поєднання їх внутрішніх (структурних) та зов- лідовній формі і є вираженням внутрішнього законішніх (із середовищем) зв’язків [11, с. 5].
номірного ходу історії [13, с. 74].
На нашу думку, важливе значення для обраної
Вітчизняний вчений, академік В. Я. Тацій вваметодології дослідження у зв’язку з цим мають та- жає, що саме історичний (генетичний) метод полякож методи пізнання, що виступають засобами ро- гає в аналізі того або іншого явища (норми, інстизкриття, розгортання та систематизації змісту пре- туту тощо) в його історичному розвитку. Водночас
дмета дослідження. На жаль, вивчення наукової і при застосуванні цього методу, на думку вченого,
монографічної літератури показало, що вчені у вла- слід уникати невиправданого «осучаснення» при
сних дослідження не відтворюють власної методо- аналізі кримінально-виконавчих норм минулого,
логії, а піддають її аналізу, що призводить до тра- коли зміст останніх оцінюється виключно з позиції
диційного переліку загальнонаукових методів пі- їх відповідності положенням сучасного законодавзнання, оскільки вони є універсальними та й
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ства та науки, ігноруючи, по суті, специфіку право- Генеральна прокуратура України: вебсайт. URL:
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періоду [14, с. 25–26].
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Abstract
The subject of the article are theoretical and practical problems of neurogeopoliticology, the concept of managing the geopolitical risk of socio-economic development; the object of the research is the socio-economic development; the aim of the article is the reduction in geopolitical risk socio-economic development of the state; to
achieve this goal are solved the following tasks: study the concept and features of geopolitical risk and its impact
on sustainability; develop the regulations and laws of neurogeopoliticology (neurogeopoliticology), discussed a
retrospective of world orders and their relationship to technological structures; examines structure and characteristics of the conceptual approach to the management of geopolitical risk socio-economic development; scientific
methods are the philosophy and methodology of science, neurogeopoliticology, system analysis and synthesis,
heuristic forecasting, scenario method; the scientific novelty of this work is describing the methodological foundations of neurogeopoliticology, highlighting the new technological order, formation of methodology for conceptual approach to managing geopolitical risk socio-economic development (including the risks of pandemic
COVID-19)
Аннотация
Предметом статьи выступают теоретические и практические задачи нейрогеополитикологии, концепция управления геополитическим риском социально-экономического развития; объектом работы является
социально-экономическое развитие; целью статьи является снижение геополитического риска социальноэкономического развития государства; для достижения поставленной цели решаются такие задачи: исследуется понятие и особенности геополитического риска и его влияние на устойчивость развития; развиваются положения и законы нейрогеополитикологии (neurogeopoliticology), обсуждается ретроспектива мировых порядков и их связь с технологическими укладами; изучается структура и особенности концептуального подхода в управлении геополитическим риском социально-экономического развития; научными
методами являются философия и методология науки, нейрогеополитикология, системный анализ и синтез,
эвристическое прогнозирование, метод сценариев; научная новизна работы связана с описанием методических основ нейрогеополитикологии, выделением нового технологического уклада, формированием методологии концептуального подхода к управлению геополитическим риском социально-экономического
развития (включая риски пандемии COVID-19)
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Актуальность связана с тем, что в 2020 году
увеличиваются геополитические риски социальноэкономического развития на фоне продолжающегося глобального кризиса и пандемии короновируса. При этом обострение кризисной ситуации
связано с целым рядом факторов: нестабильностью
нефтяного рынка; пандемией короновируса
COVID-19; конфронтационным поведением отдельных геополитических субъектов и другим. Это
приводит к тому, что геополитический риск устойчивого социально-экономического развития продолжает оставаться высоким.
Гипотезой данной стать является предположение о том, что развитие методических положений
нейрогеополитикологии (neurogeopoliticology) и

концптуального подхода в управлении геополитическим риском способны повысить степень устойчивости развития страны в условиях выхода из глобального кризиса (и пандемии COVID-19).
Целью статьи является снижение геополитического риска социально-экономического развития
государства.
Для достижения поставленной цели решаются
такие задачи:
- исследуется понятие и особенности геополитического риска и его влияние на устойчивость развития;
- развиваются положения и законы нейрогеополитикологии (neurogeopoliticology);
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- обсуждается ретроспектива мировых поряд- 203]. Это мотивирует рассматривать существуюков и их связь с технологическими укладами;
щие геополитического риска с точки зрения нацио- изучается структура и особенности концепту- нальной безопасности государств [7, с. 255-258].
ального подхода в управлении геополитическим При этом считают, что появляются все новые рисриском социально-экономического развития.
ковые факторы [8, с. 65-69]. На фоне кризиса больОбъектом работы является социально-эконо- шое внимание уделяется происходящей трансформическое развитие.
мации структуры и характера мирового порядка [9].
Предметом статьи выступают теоретические и При этом сам глобальный кризис связан с формипрактические задачи нейрогеополитикологии, кон- рованием технологического базиса и институтов
цепция управления геополитическим риском соци- грядущего шестого технологического уклада и поально-экономического развития.
этому затрагивает различные стороны процессов
Усложнение геополитических отношений в пе- социально-экономического развития общества,
риод развития глобального кризиса привело к раз- бизнеса, государства.
витию геополитикологии, как методической осАктуальность нейроэкономических, нейрокриновы геополитического прогнозирования и управ- зисологических, нейрогеополитологических исслеления в составе политологии [1, с. 22-24].
дований антикризисного мер управления возрасВместе с тем в современной геополитической тает в ситуации продолжающегося кризиса, возраснауке еще не получили широкого распространения тающей
напряженности
и
возможной
новые подходы, существующие в нейроэкономике противоречивостью (парадоксальностью) мер ан[2, с. 42-44], поведенческой и управленческой эко- тикризисного реагирования. Приведем несколько
номики [3, с. 12-19]. При этом наблюдение за прак- примеров мер и управленческих решений о кототикой антикризисного управления позволяет пред- рых можно говорить, как о нейроэкономических,
полагать, что эти современные методы могут быть нейрокризисологических и т.п. решениях.
полезны в управлении геополитическим риском соПример. №1. Как известно, что президент Мициально-экономического развития.
рового банка (Financial Times, 8.11.2010) предлоВ связи со сложной структурой и процессом жил идею частично вернуться к золотодевизному
воздействия геополитического риска на социально- варианту золотого стандарта. Это предложение
экономические процессы может быть рекомендо- могло повысить спрос на золото. Цена на золото
ван концептуальный подход к построению системы стала расти. Однако анализ в рамках разработки
управления геополитическим риском жизнедея- технологической теории денег была показана неэфтельности.
фективность такого решения проблемы устойчивоПод концепцией управления геополитическим сти банковской системы с точки зрения устойчивориском
социально-экономического
развития сти социально-экономического развития. При этом
страны станем понимать системный взгляд на экономический эффект от такого нейроэкономиченабор способов и инструментов снижения этого ского анализа (антикризисного научного исследориска со стороны субъектов управления ним (обще- вания ситуации) можно оценить, как разность стоства, бизнеса, государственных органов).
имости мировых запасов тезаврационного золота
Формирование такой концепции может осу- на пике цены и после снижения цены на золото. Соществляться в рамках рисковой теорией государ- гласно выполненным оценкам такой экономичества и права. При таком концептуальном подходе ский эффект мог достигать величины до около $ 1
государство и право понимаются как организаци- трлн. [10, с. 250-254].
онные инструменты снижения рисков жизнедеяПример № 2. В ситуации избыточного предлотельности до практически приемлемых величин. В жения нефти часть производителей нефти стали
случае, если геополитические риски превышают наращивать добычу этого сырья, что привело к снидопустимые пределы, то это может сигнализиро- жению цен и поставило на грань выживания не
вать об утрате части суверенитета и/или контроля толко сегменты нефтедобывающей промышленнонад частью внутренних элементов государства (от- сти, но и устойчивость социально-экономического
раслей, регионов).
развития стран-экспортеров нефти.
Эффективность концепции управления геопоПример, № 3. Как стало известно из СМИ, нелитическим риском социально-экономического смотря на опасность, связанную с расширением
развития станем определять, как способность сфор- пандемии короновируса COVID-19, руководители
мированной на базе этой концепции системы ряда государств (в том числе из СНГ) пока не приуправления риском обеспечивать приемлемый уро- знали высокую опасность ситуации. А по сообщевень такого риска и его последствий.
ниям из СМИ в некоторых государствах упоминаЭто предопределяет актуальность исследова- ние этой пандемии считается нежелательным или
ний геополитического риска. В ходе таких исследо- вообще запрещено. Такое положение вероятно
ваний отмечают, что в современном глобальном тоже допускает толкование ситуации с противодеймире происходят фундаментальные изменения, ко- ствием пандемии COVID-19 как парадоксальной.
торые связаны с геополитическим риском [4, с. 26Во всех этих примерах можно говорить об
40; 5, с. 31-33]. Высказывается точка зрения, что нейроуправлении и нейроэкономике. Одноврегеополитический риск может воздействовать на менно с этим, предположительно во всех описанстепень устойчивости социально-экономических ных ситуациях возникал дополнительный повыакторов (субъектов), включая государство [6, с.
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шенный геополитический риск социально-эконоГеополитический риск относится к фундаменмического развития общества, бизнеса, государ- тальным рискам (он не подвластен одному челоства. Это позволяет говорить, что нейроэкономиче- веку или группе людей). На возможность управлеские, нейрогеополитические методы могут быть ния геополитическим риском существуют две
эффективными прежде всего при ислледованиях точки зрения: фундаментальным геополитическим
различного рода (в том числе и геополитических) риском нельзя управлять (это форс-мажорные обрисков.
стоятельства для предприятий и физических лиц);
Поэтому обратим свое внимание на понятие геополитическим риском можно управлять при
«геополитический риск». Это понятие введено в адекватном масштабе и уровне интенсивности вознаучный (1999 г) и практический (2006 г.) оборот действия субъекта управления.
относительно недавно. Предположительно, вперОбычно геополитический риск относят к «чивые научное определение понятия «геополитиче- стым» рискам» -рискам в результате которых возский риск» было дано в работе [11, с. 46-47]?
можны только ущербы и убытки. Но практика геоА в практический оборот в области банков- политического управления, например, в Японии и
ского дела это понятие было введено в решении Ев- Германии после 1945 года показала возможность и
ропейского Центрального банка летом 2006 года?
положительных результатов. Это позволяет отнеПри этом под геополитическим риском полра- сти геополитический риск к категории спекулятивзумевалась возможность ухудшения геополитиче- ных рисков.
ской ситуации государства по какой-либо из возВ первой половине 2020 года 177 стран мира
можных причин. Функции и роли (сущность), охвачены пандемией короновируса COVID-19. Эта
структурные элементы геополитического риска пандемия протекает на фоне глобального систембыли описаны в работе [12, с. 85-87].
ного, геополитического и финансового кризиса.
В структуру геополитического риска входят:
При этом пандемия порождает потребность в
возможность завоевания страны извне; возмож- самоизоляции и, как следствие, к снижению экононость распада страны под внутренних деструктив- мической активности бизнеса и жителей, что углубных сил; возможность понижения степени сувере- ляет кризис. Кроме этого пандемия приводит к изнитета; страновые риски (конвертируемости ва- менению соотношения торгуемых и неторгуемых
люты, трансферта или моратория платежа) [12, с. товаров и услуг в международной торговле по при87].
чине введения ограничений на передвижение рабоПри этом на базе мониторинга ситуации в чей силы, товаров, капиталов.
начале 2020 года в состав геополитического риска
Невозможность выезда жителей ряда стран
государства можно включить демографический СНГ на заработки к осени 2020 года может привериск. Под демографическим риском условимся по- сти к ухудшению платежных балансов этих стран,
нимать возможность существенного сокращения снижению бюджетных доходов этих стран, сокраили оттока населения из субъекта геополитики.
щению доходов населения. А это, в свою очередь,
Кроме этого в структуру геополитического может привести к полномасштабным бюджетным и
риска можно включить и эпидемиологический социально-экономическим кризисам в этих страриск, в частности в начале 2020 года — это риск, нах, расположенных вдоль границ России.
определяемый
распространением
пандемии
Поэтому наблюдаемая пандемия может расCOVID-19. При этом сам эпидемиологический риск сматриваться как минимум с двух точек зрения:
может включать такие структурные элементы: одно из отражений глобального системного криуменьшение населения (демографический ущерб); зиса; часть (структурный элемент) геополитичеиз-за снижения деловой активности существует ского риска страны.
возможностью существенного уменьшения ВВП;
По причине особенностей своего влияния на
риск сепаратизма по причине нарушения существу- социально-экономические процессы в стране
ющих системных взаимосвязей между различными наблюдаемая пандемия может быть фактором георегионами одной страны и/или различными стра- политической реструктуризации (исходя из осознанами, другим.
ния необходимости проектирования высокоэффекПри этом приведенные выше в настоящей ста- тивных межнациональных, национальных противотье примеры описывают существующую на прак- эпидемиологических структур и/или подсистем).
тике возможность (на первый взгляд) не соответАнализ показывает, что причиной быстрого
ствующего общепринятой логике поведения субъ- глобального развития пандемии этого короновиектов геоэкономики и/или акторов геополитики.
руса COVID-19 может быть недостаточная (для
Поэтому в настоящей работе предлагается раз- быстрой локализации пандемии) эффективность
вивать в дополнение к известным нейромарке- глобальной, региональных и/или отдельных нациотингу, нейроэкономике новое научное направление нальных подсистем противоэпидемиологической
в кризисологии (нейрокризисологию) и два новых защиты населения. При этом развитие пандемии,
научных направления в геополитике, а именно снижает потребления всех видов ресурсов. Далее
нейрогеополитику и нейрогеополитикологию происходит падение спроса на всех видах глобаль(neurogeopoliticology).
ных рынков, в том числе, на рынках металлов,
Ключевой практической задачей всех этих нефти и нефтепродуктов, и других. Тем самым содисциплин можно признать снижение геополитических рисков социально-экономического развития.
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кращение потребления чревато дальнейшим сохраСферой применения нейрогеополитики услонением и даже развитием кризисной социально- вимся считать: ситуации связанные с высоким
экономической ситуации.
уровнем стресса лиц, принимающих геополитичеМожно заметить, что для прогнозирования ские решения; принятие решений в условиях геопогеополитической ситуации возможно использова- литического конфликта; принятие решений в ситуние метода сценариев. Так Бжезинским З. в начале ации геополитической игры (борьбы разумных гео200-х годов был описан прогнозный сценарий раз- политических противников); биржевых обвалов и
вития ситуации на постсоветском пространстве. паники; ситуации при блокировке деятельности
Этот сценарий давал основание предположить воз- международных институтов и другое.
можность кризиса на юго-востоке Украины. ДейОсновной практической задачей нейрогеопоствительность подтверждила эффективность та- литики можно признать уменьшение геополитичекого прогнозирования и методического подхода в ского риска в областях применения нейрогеополипрогнозировании геополитической ситуации 13, тики. При этом нейрогеополитология выступает
с.139; 12, с. 19. Вероятно, что метод построения как инструмент управления решением этой ключепрогнозных сценариев может эффективным и в ис- вой задачи нейрогеополитики.
Инструментами нейрогеополитики могут
следовании ситуации, порождаемой изучаемой
пандемией. Кроме этого может быть практически быть: анализ, диагностика; синтез и прогноз; плаиспользовано и предложение выполнять стратеги- нирование, организация, мотивация и контроль; цеческую оценку геополитического риска 14, с. С. 11- леполагание, нейромаркетинг, нейроменеджмент и
18 и на этой основе можно развивать концепцию другое.
К сфере нейрогеополитики может быть отнеуправления и методы проектирования системы
сено
и применение методов управленческого
управления геополитическим и/или эпидемиологинейромаркетинга
16, с. 182-192, в геополитической
ческим риском.
Вместе с тем, судя по мониторингу научных деятельности, включая возможности использовапубликаций, задача практически эффективного ния технических средств и профессиональных
научного сценарного или иного прогнозирования и навыков профайлеров, и других специалистов в сообоснования антикризисных мер активно реша- ставе геополитической деятельности, участвующих
ются экспетрным сообществом. При этом можно в ней субъектов.
При этом для эффективного развития и выбора
помнить, что при снижении эффективности планирования и прогнозирования может увеличиваться оптимальных методов, и инструментов в области
вероятность парадоксальных антикризисных реше- нейрогеополитики необходимо развивать нейроний. Одновременно с этим прогнозные стратегиче- геополитикологию. Потребность в развитии такой
ские результаты и оценки эффективности реализу- научной дисциплины определяется тем, что в метоемых антикризисных решений и мер может харак- дологии науки известно, что наиболее эффективное, обладающее максимальными прогностичетеризоваться высокой неопределенностью.
В первой половине 2020 года масштабы и пер- скими возможностями научное знание имеет форму
вые итоги пандемии COVID-19 могут быть основой развернутой (общей) научной теории. Такая научи для гипотезы о том, что в условиях глобализации ная теория в области геополитики в 2020 году нахоувеличивается не только «финансовая хрупкость» дится в состоянии своего развития 17, с. 83-89. В
(автор термина - Хайман Мински) мировой эконо- этой работе было предложено именовать геополимики 12, с. 92, но имеет место и увеличение сте- тикологией (geopolitikologija – geopoliticology) обпени «хрупкости» существующего миропорядка. щую теорию (науку) о мировом порядке 17, с. 83Это может дестабилизирующее влиять на устойчи- 89.
вость социально-экономического развития общеПод мировым порядком в настоящей работе
ства, бизнеса, государств. Это дополнительно под- подразумевается свойственная на определенном
тверждает актуальность научных исследований в этапе глобального развития система ключевых
области нейрогеополитикологии и нейрогеополи- международных организаций и институтов (геопотики.
литических отношений), которая включает, в том
По аналогии с нейроэкономикой, нейрогеопо- числе, и механизм разрешения геополитических
литикой будем назвать научную дисциплину, кото- конфликтов и глобальное антикризисное управлерая занимается исследованием игровых и/или пара- ние.
доксальных геополитических решений, в том числе
Нейрогеополитикология может считаться чауправленческих геополитических решений, прини- стью геополитикологии. При развитии нейрогеопомаемых в условиях противодействия разумного литикологии рекомендуется учитывать, что пропротивника, биржевых потрясений и острого кри- цесс глобализации социально-экономической
зиса, др.
жизни происходит под воздействием инноваций.
Нейрогеополитика, рассматриваемая как часть Это отражено в нновационной гипотезе глобализаполитологии, может выполнять познавательную, ции, которая была предложена в книге [12, с.61].
прогностическую, инструментальную 15, с. 138, Кроме того, следует принимать во внимание, что
управленческую и другие функции с учетом их продолжается усложнение международных геопонейрогеополитической сферы применения и/или литических отношений государств. При этом эксперты отмечают уменьшение эффективности деяспецифики осуществления.
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тельности международных организаций и право- управления может быть определена как формируевых институтов. И одновременно с этим растает и мая на базе философии и идеологии система мер по
необходимость в росте эффективности управления реализации миросистемных изменений. При этом и
геополитическими рисками социально-экономиче- в дополнение к этому геополитику можно опредеского развития.
лять и как совокупную (интегральную) волю глоЭто дополнительно повышает актуальность бальной и национальных элит в форме норм межразвития инновационных методов управления гео- дународного права и/или комплекса международполитическими рисками. В качестве таких иннова- ных и/или национальных правовых и/или
ционных методов управления геополитическими управленческих мер.
рисками в настоящей статье рассматриваются
Методологическая функция нейрогеополитинейрогеополитика (инновационный метод управле- кологии включает создание и развитие научных осния геополитическим риском) и нейрогеополитико- нов и методологии изучения внешней и внутренней
логия, выступающая в роли инновационного под- среды акторов геополитики, методов принятия тахода в управлении методом решения геополитиче- кими акторами геополитических решений.
ских задач. Следует отметить, что развиваемая
Познавательная функция нейрогеополитиконейрогеополитикология - это научная основа логии охватывает процессы получения, систематиуправлении методом решения геополитических за- зации, изучения фактов действительности харакдач. Такого рода задачи в теории управления отно- терных для существующего миропорядока и/или
сятся к управленческим задачам второго порядка.
кризисных, конфликтных порождающих стресс
По аналогии с работой 17, с. 83-89 для даль- и/или выходящих за пределы нормы.
Регулятивная (инструментальная) функция
нейшего формирования нейрогеополитикологии
нейрогеополитикологии
имеет
практическую
как самостоятельной научной дисциплины необходимо было определить ее объект, предмет, функции направленность и состоит в формировании для аки роли таким образом. Объектом нейрогеополити- торов (субъектов) геополитики практических рекокологии как научной дисциплины можно признать мендаций в ситуации стресса, вероятности нелосостояния острого кризиса, переходные процессы в гичного и/или парадоксального поведения отдельмировом порядке. Ее предметом могут выступать ных субъектов геополитики.
Прогностическая функция нейрогеополитикометоды и инструменты изучения, анализа, прогнозирования, управления нейро геополитическими логии ориентирована на развитее инструментов и
методов оценки вероятностных характеристик конситуациями.
Нейрогеополитикологию (как часть геополи- курентного положения государств, состояния глотикологии) изучает управление геополитическими бальной и/или национальной социально-экономипроцессами и/или рисками государств. Она форми- ческих систем, оценок состояния и факторов мироруется как целостная система теоретических и при- порядка.
Законотворческая (нормативная) функция
кладных знаний об объектах, субъектах, инструментах геополитического управления, менедж- нейрогеополитикологии нацелена на увеличение
менте
геополитических
рисков,
оценки эффективности отдельных норм и/или системы
воздействия таких рисков на все стороны жизни и международного права.
Мировоззренческая (идейно-воспитательная)
деятельности человека.
Научный метод нейрогеополитикологии как функция нейрогеополитикологии включает форминауки о мировом порядке и глобальном управлении рование определенных глобальных гражданских
- это система принципов и приемов, с помощью ко- идеалов, ценностей, норм лежащих в основе соблюторых достигается объективное познание геополи- дения данного миропорядка.
В нейрогеополитикологии ее предупредительтических процессов и связанных с ними геополитических рисков. Методом нейрогеополитикологии ная функция состоит в обнаружении рисков и миусловимся называть систему принципов и приемов, нимизации ущербов субъектам миропорядка.
В нейрогеополитикологии ее функция социас помощью которых достигается снятие неопределенности, объективное познание мирового порядка лизации знаний охватывает распространении знаний о мировом порядке, геополитических процеси геополитических процессов.
Функция нейрогеополитикологии в сфере фи- сах и/или рисках в обществе.
Психологическая функция нейрогеополитиколософского и идеологического обоснования осуществления мирового порядка и глобального логии направлена на восприятие и ощущение
управления, состоит в развитии наиболее общего и нейрогеополитики как реального фактора геополимудрого взгляда на мировой порядок, геополитику, тического процесса в условиях кризиса, фактора
бизнес-процессов, фактора бытия и мышления чегеополитический риск.
При этом идеология мирового порядка опре- ловека в условиях современной глобализации и ее
деляет: во-первых, главную идею геополитиче- рисков, а также развитие методов исследования в
ского развития, включая комплекс взглядов на воз- нейрогеополитике.
Ролями нейрогеополитикологии можно приникновение и прогресс основный идей (теорий),
функционирования мирового порядка; во-вторых, знать: увеличение эффективности антикризисного
характер декомпозиции глобальной власти в ходе управления; уменьшение геополитических рисков
миросистемных трансформаций. Политика осу- устойчивого социально-экономического развития
ществления миропорядка и системы глобального стран.
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Законы нейрогеополитикологии охарактериПроведенный выше ретроспективный анализ
зуем так: в связи с повышением уровня и числа свя- взаимосвязи «мировой порядок- технологический
зей государств будет расти роль нейрогеополитики; уклад» позволяет заключить следующее:
глобальный геополитический кризис повышает
- в связи с ускорением научно-технического
значение методов нейрогеополитики; мировой кри- прогресса наблюдается все более тесная системная
зис связан трансформацией мирового порядка в связь между мировым порядком и существующим
связи со становлением нового технологического технологическим укладом в социально-экономичеуклада; кризис порождает нейрогеополитические ском развитии;
ситуации (валютные и нефтяные войны, биржевые
- протекающий в 2020-м году системный крипаники, эпидемии и т.п.); геополитическая конку- зис геополитический (включая и такое его отражеренция имеет тотальный и постоянный характер и ние как пандемия COVID-19) предположительно
допускает нейрогеополитические ситуации; нейро- определяется процессом становления пятого мирогеополитические факторы могут оказывать суще- вого порядка (многополярный мир), базирующественное влияние на уровень геополитического гося на шестом технологическом укладе.
риска государства и другие.
При определении тенденций, которые будут
Для определения особенностей геополитиче- влиять на формирование мирового порядка и опреского кризиса в 2020-м году рассмотрим историче- делять геополитический статус государства рекоскую последовательность имевших место миропо- мендуется учитывать, что основными векторами
рядков. При этом будем учитывать, что как уже от- становления шестого технологического уклада бумечалось, определение вида и структуры мирового дут интеллектуальные и информационные технолопорядка рассматривается как один из наиболее ак- гии, нейротехнологии, технологии цифровизации,
туальных вопросов теории и практики современ- биотехнологии, нанотехнолгии. При прогнозированых международных отношений [9]. Для выявле- нии черт и институтов грядущего мирового пония объективной основы протекающего в 2020-м рядка могут быть полезны основы научной теории
году глобального кризиса выполним ретроспектив- технологических укладов описанные в статье [19, с.
ный анализ содержания мировых порядков в их си- 60-74].
стемной связи с имевшими место в этот период техПри прогнозировании геополитического полонологическими укладами.
жения (геоположение) и статуса государства рекоТакой ретроспективный анализ позволяет мендуется учитывать мнение Бжезинского З о том,
установить системную взаимосвязь между миро- что движущими силами геополитического провым порядком и технологическим укладом.
цесса, факторами определяющими мощь и геополо1. Общинно - удельный (княжеский) мировой жение государства, основой геополитического стапорядок существовал до средних веков и отражает туса страны в грядущем мировом порядке могут явпроцесс формирования государств. Базировался на ляться развитие инноваций, государственная
технологическом укладе, который отсутствует в из- идеология, поощряющая экономическую активвестной классификации укладов [18, с. 3-29; 19, с. ность и инновации [13, с. 32-42].
60-74]. Этот технологический уклад может быть
Прогнозируется, что успехи в развитии техноназван «нулевым» и его название может быть уста- логического базиса шестого технологического
новлено на базе характерного для него устройства- уклада могут объективно выступать фундаментом
ветряной или водяной мельнице.
становления совпадающих по своему местоположе2. Имперский мировой порядок (существовал нию одновременно геополитических, научных, обсо средних веков до начала 20-го века) был сфор- разовательных, финансовых, инновационных, техмирован ы процессе геополитической конкуренции нологических полюсов (центров, узлов) архитеки взаимоотношений нескольких крупных многона- туры формирующегося в процессе и по результатам
циональных империй. Этот период времени вклю- кризиса нового мирового порядка.
чает два техуклада - соответствует первому и втоВ ходе трансформации мирового порядка на
рому технологическим укладам (текстильные ма- основе изменения соотношений в сфере технологишины и паровой двигатель)
ческой мощи государств (включая развитие инно3. Блоковый мировой порядок начал формиро- ваций) инноваций становится вероятной реструктуваться в 1920-х годах и окончательно был оформ- ризация как отдельных стран, так и коалиций (союлен после окончания Второй мировой войны. Этот зов) стран [20, с.6]. При этом эксперты
мировой порядок тоже охватывает два технологи- погнозируют, что инновационная и технологичеческих уклада (техуклад № 3- электродвигатель и ская конкуренция будет осуществляться не столько
техуклад № 4- двигатель внутреннего сгорания)
между государствами, сколько между транснацио4. Четвертый миропорядок можно определить, нальными технологическими платформами, кластекак однополярный мир. Предположительно суще- рами и другими видами производственно-организаствовал с 1980-го по 2020 год. Этому мировому по- ционных архитектур. Существенным фактором тарядку соответствует уже один технологический кой конкуренции будет организационная культура
уклад, а именно уклад № 5- микропроцессоры.
корпораций, кластеров, платформ и т.п.
5. Пятый мировой порядок предположительно
Для повышение эффективности управления
может быть поименован как «многополярный геополитическим риском социально-экономичемир». Этот миропорядок будет основан на шестом ского развития в рамках нейрогеополитикологии
технологическом укладе (нанотехнологии).
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может быть рекомендован концептуальный подход ния, санкций, моратория платежа, эмбарго, разрук решению этой проблемы.
шения государства изнутри и др. [12, с. 85-87], деПри формировании концепции управления мографический риск, риск эпидемии и другие. При
геополитическим риском социально-экономиче- этом глобальный характер наблюдаемой в начале
ского развития государства должно приниматься во 2020-го года пандемия COVID-19 создает необховнимание, то, что между всеми геополитическим димость включить данный риск глобальной пандеакторами (субъектами) одновременно формируется мии в качестве структурного элемента в геополитидве группы геополитических отношений:
ческий риск.
1) отношения геополитического (международС учетом этого в структуре концепции и синого) сотрудничества в ходе решения геополитиче- стемы управления геополитическим риском слеских проблем, в том числе и проблем в процессе дует выделить такие составляющие: концепция
борьбы с пандемии COVID-19;
(подсистема) управления риском внешнего завое2) конкурентные и/или конфронтационные вания; концепция (подсистема) управления валютгеополитические отношения, в частности, на рынке ными рисками; концепция (подсистема) управленефти или при вводе международных экономиче- ния рисками санкций; концепция (подсистема)
ских санкций с некоторых государств.
управления риском моратория платежа; концепция
Под гибридной геополитической конкурен- (подсистема) управления рисками эмбарго; концепцией в настоящей работе понимается наличие кон- ция (подсистема) управления внутренними социкурентных отношений, сознательного игрового ально-экономическими рисками; концепция (подпротиводействия геополитических акторов друг система) управления демографическим риском ,
другу в различных сферах геополитических отно- концепция (подсистема) управления эпидемиолошений с использованием явных и латентных мето- гическим риском и другое.
дов.
Способами и инструментами реализации конПри конфронтационном характере концепции цепции и проектирования системы управления геогеополитики эта политика складывается в ходе и политическим риском социально-экономического
итоге противодействия сторон друг другу.
развития страны можно считать: исторический и
При конфронтационной концепции управле- сравнительный анализ; прогнозный анализ; эвриния геополитическими рисками следует принимать стический синтез; статичтическое, сценарное и эвво внимание, что во многих геополитических про- ристическое прогнозирование, планирование, целецессах акторы геополитики могут: иметь латентные полагание, организацию, мотивацию, контроль;
(скрытые) цели и/ил интересы; тайно принимать геополитический маркетинг, и т.п.
участие сразу в нескольких конкурирующих между
При формировании концепции управления
собой группах (коалициях) государств. По этим и геополитическим риском рекомендуется принидругим причинам может существовать неопреде- мать во внимание и то, что в рамках шестого техноленность в таких направления геополитического логического уклада будут возрастать масштабы и
соперничества и/или конкуренции: состав фактиче- значение (а следовательно, и риски) инновационских коалиций; конкретная роль определенных ной деятельности. Это может увеличивать риск поучастников в конкурентной борьбе; тактические и явления техногенных катастроф, заражений окрустратегические цели такой конкурентной борьбы; жающей среды, пандемий, в том числе по причине
способы и инструменты достижения целей; количе- случайно возникших поражающих факторов, челоство имеющихся в их распоряжении финансовых и веческого фактора (ошибок персонала), др.
других видов ресурсов, др.
В отношении системы управления геополитиКонцепций управления геополитическим ческим или подсистем этой системы (включая риск
риском станем называть системный взгляд на си- пандемии) можно сформулировать такие ее принстему управления таким риском.
ципы проектирования и работы: стратегического
В связи со сложной структурой геополитиче- планирования
управления
геополитическим
ского риска и концепция управления таким риском риском; опережающего научного обеспечения проможет иметь соответствующую структуре риска ектирования системы управления геополитичесложную структуру. При этом может строиться скими рисками; проведения прогнозного анализа
граф-дерево (далее просто- дерево) концепций результатов управления геополитическим риском;
управления геополитическим риском. Методика периодический контроль интенсивности вероятных
построения такого дерева концепций аналогична причин увеличения (источников) геополитического
методике построения граф-дерева целей организа- риска; периодический мониторинг и оценка геопоции.
литического положения государства; периодичеПри исследовании структуры и элементов кон- ский анализ SWOT-анализ конкурентной позиции
цепции, и структуры системы управления геополи- страы, ее конкурентных преимуществ и недостаттическим риском рекомендуется исходить из того, ков; периодический мониторинг ситуации с развичто структура геополитического риска определяет тием инновационной деятельности внутри страны;
структуру дерева концепций и системы управления мониторинг демографической ситуации; разратаким риском. При этом (как уже отмечалось) в ботка планов по уменьшению отдельных структурструктуре геополитического риска государства ных элементов и/или геополитического риска в ценаблюдаются следующие риски: внешнего завоева- лом; моделирования геополитической ситуации с
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использованием моделей различного вида; монито- такого риска, большие масштабы ущербов (и друринг достаточности различного рода (соответству- гие последствия такого риска для населения и экоющих физической природе риска) резервов и дру- номики). Эти особенности геополитического риска
гое; наличие мобилизационных мощностей, кото- связаны со свойством фундаментальности геополирые могут быть задействованы для снижения тического риска.
данного вида риска; резервных противоэпидемиоВ рамках информационной политики государлогического производственных мощностей; нали- ства рекомендуется пояснять представителям обчие заранее подготовленных добровольцев (волон- щества и бизнес-кругов повышение роли и усложтеров); формирование научно обоснованной ин- нение структуры геополитического риска в услоформационной политики и т.д.
виях
глобализации
с
учетом
тенденций
В рамках реализации функции социализации формируемых процессом перехода к шестому техзнаний в рамках нейрогеополитикологии предлага- нологическому укладу. Представители бизнеса и
ется использовать такие принципы информацион- общества должны понимать, что значительная
ного взаимодействия с обществом: необходимости часть бизнес-процессов и социальных процессов
информирования общества о существенных осо- имеют геополитическую компоненту. Такая ситуабенностях рисковой наблюдаемой или перспектив- ция повышает актуальность понятий в сфере геопоной ситуации в интересах минимизации ущерба; литики, в том числе, для осознания необходимости
избежания информационного давления в целях выполнения рекомендаций властей по самоизоляснижения паники и депрессии в обществе; разум- ции и другим мерам в период пандемии.
ных финансовых затрат по сравнению с другими
Важным элементом повышения эффективномерами по снижению риска; усиления элементов сти концептуального подхода в системе управления
информационной политики, повышающих обосно- геополитическим риском может статьи дальнейшее
ванный оптимизм в обществе и другое.
развитие философии и культуры анализа, прогноза
Поскольку система управления геополитиче- и управления геополитическим риском социальноским риском носит человеко-машинный характер, экономического развития.
то при формировании концептуального подхода к
Важная роль в повышении эффективности
управлению геополитическим риском рекоменду- концепции и системы управления геополитическим
ется учитывать и возможной изменение психофизи- риском принадлежит и развитию геополитическое
ческих характеристик населения. В частности, ре- восприятия и мышления, которые относится к псикомендуется принимать во внимание тот факт, что хологической функции нейрогеополитикологии.
в 2020 году в России значительная часть населения
В настоящей статье геополитическое восприястраны относится к поколению Z. С точки зрения тие станем определять, как непосредственное чувнейрогеополитикологии (вероятности правильного ственное отражение геополитической действительисполнения предписаний и команд, возникновения ности в сознании актора (субъекта) бизнес- или
паники и другое) важно то, что данное поколение жизнедеятельности, способность этого субъекта
имеет клиповое мышление. При такого рода типе воспринимать, различать и усваивать геополитичемышлении окружающий человека мир отражается ские факты и явления глобального мира.
в его сознании и эмоциональной сфере как череда
Одновременно с этим следует учитывать, что
логически не связанных между собой «картинок». уровень геополитического мышления субъекта
Поэтому представители этого поколения могут не определяется способностью данного субъекта распонимать или медленней понимать логическуб суждать, выстраивать определенные цепочки присвязи между возникающей угрозой и ее послед- чино- следственных связей между своими действиствием (ущербом), в том числе для здоровья и ями и/или решениями, своей профессиональной ражизни. В силу этого, особенно в ситуации необхо- ботой и определенными геополитическими
димости быстрых действий, сильного стресса пред- процессами, рисками, последствиями. Такое геопоставители этого поколения могут просто не пони- литическое мышление являет собой процесс отрамать необходимости выполнения определенных жения объективной геополитической действительраспоряжений властей, командования и др.
ности в представлениях, суждениях, понятиях, не
В рамках функции социализация знаний в только экономического, житейского, но и геополинейрогеополитикологии для своевременного обна- тического уровня, и характера.
ружения и снижения геополитических рисков
В рамках обсуждения полученных в настояможно рекомендуется включить в учебные про- щей статье научных результатов по развитию метограммы вузов изучение понятия и сущности геопо- дологии нейрогеополитикологии рассмотрим на
литического риска. При таком обучении рекомен- примере методологические различия между традидуется описывать функции, роли, структуру, веро- ционным подходом в геополитическом управлении
ятные источники и последствия такого риска. и нейрогеополитическим подходом.
Дополнительно может исследоваться прямая и обДля демонстрации отличий в методике и рератная связь между бизнес-процессами в области зультатах традиционного и нейрогеополитического
профессиональной деятельности и изменение подходов проведем анализ недавно сделанного зауровня геополитического риска общества, бизнеса, явления администрации США относительно плагосударства. Может быть рекомендовано обратить нов освоения Луны [21].
внимание госслужащих, бизнесменов и общества
на протяженные временные периоды реализации
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Как известно, традиционный подход основан такго рода рисками, исследованы особенности
на принципах и правилах управления, которые при- нейрогеополитологического подхода при решении
годные для любых ситуаций и организаций. При задачи снижения геополитического риска.
этом управление (менеджмент) рассматривается
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