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Abstract 

The article examines the peculiarities of development of the tax system in the context of systemic transfor-

mations in the economy and structural reforms in the field of public administration. The main problems of the tax 

system development in Ukraine are identified. A conceptual model of tax system development in the conditions 

of strengthening the financial capacity of local self-government is proposed. 

 

Keywords: tax system, local self-government, financial capacity, principles of taxation. 
 

The need to revise the policy of financial support 
for development of the state, in particular in terms of 
improving the tax mechanism is an urgent issue, which 
is associated with transformational changes in public 
administration and strengthening the role of local gov-
ernment. The necessity of such changes can be ex-
plained by following factors: firstly, transformation of 
budget and tax support for the development of the state 
in the context of the vector of decentralization and ad-
ministrative-territorial reform and secondly, systemic 
subjective and objective reasons for inefficiency and 
imperfection of the tax system. Objective reasons in-
clude: limited financial resources; shifting the tax bur-
den to taxpayers who pay taxes to budgets in a disci-
plined and timely manner; high level of tax evasion, etc. 
The subjective ones include: formation of norms and 
rules of development of the tax system without taking 
into account the scientific and theoretical principles of 
taxation; deep contradictions between the tax interests 
of the state and large taxpayers; the lack of an estab-
lished strategy for the development of the tax system, 
accompanied by unsystematic changes and innovations 
of a situational nature; inefficient tax administration 
system. 

Unlike the systems of developed countries, the tax 
system of Ukraine does not contribute to the growth of 
state competitiveness and economic activity of eco-
nomic entities. The system of budget revenues for-
mation during the years of independence developed in 
conditions of transition economy and had a fiscal char-
acter, but did not focus on sustainable economic growth 
as a strategic condition for development. This indicates 
significant distortions in the implementation of func-
tions, which resulted in a negative impact on the socio-
economic development of the state. 

In general, the main problematic aspects of the de-
velopment of the tax system in Ukraine are the follow-
ing: uneven distribution of the tax burden between tax-
payers and high level of tax burden on businesses; 
suboptimal tax structure; instability of the legislative 
system in the field of taxation; complexity of the taxa-
tion procedure. One of the key problems in functioning 
of the tax system in Ukraine is a lack of a strategic vi-
sion of its development and a well-founded concept of 
using the tax mechanism. 

In the context of systemic sectoral transformations 
in Ukraine, development of the tax system should be 
based on a clear definition of national priorities, taking 

into account the European integration vector, as well as 
economic, social, environmental, institutional and in-
novation factors to overcome these shortcomings. 

At the same time, scientists identify reasonable re-
quirements that should be met by an effective devel-
oped tax system. Such requirements include following 
statements: 1) ensuring the convergence of conditions 
for taxation of income of private individuals and legal 
entities through the achievement of a gradual equaliza-
tion of tax rates on individual payments; 2) minimiza-
tion of costs for the process of taxation of taxpayers, 
which, however, should not affect adversely the con-
duction of information activities of development of tax 
competencies and tax culture, prevention of tax crimes 
and corruption; 3) focus of the tax system on implemen-
tation of sustainable development policy and ensuring 
the competitiveness of domestic enterprises, increasing 
employment, development and implementation of en-
vironmental measures; 4) formation of taxes as a single 
integrated system with a clearly defined purpose of col-
lection, coverage of taxable objects, administration al-
gorithms and enrollment budgets; 5) organization of the 
process of tax collection should result in the achieve-
ment of social orientation and equality, the tax burden 
should contribute to the growth of entrepreneurial ac-
tivity of taxpayers [2]. 

по-друге, зміною економічних концепцій опо-
даткування; по-третє, суперечностями між потре-
бою оптимізації податкової системи та неможливі-
стю її здійснення за відповідних вихідних умов. 

The substantiation of the priorities of the tax sys-
tem development is consolidated in the Sustainable De-
velopment Strategy "Ukraine - 2020" [1]. Such priori-
ties are: 1) construction of a simple economically fair 
system, with minimal time to calculate and pay taxes; 
2) creating conditions for sustainable development of 
the national economy; 3) ensuring sufficient filling of 
the state and local budgets (Fig. 1). The need to change 
the guidelines of the tax system is caused by the incon-
sistency of its parameters with the goals and objectives 
of the modern direction of socio-economic develop-
ment of the state due to following factors: first, a 
change in the socio-political organization of society; 
secondly, changes in economic concepts of taxation; 
third, contradictions between the need to optimize the 
tax system and impossibility of its implementation due 
to appropriate initial conditions. 
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Fig. 1. Basic guidelines for development of the tax system in Ukraine 

 

Source: compiled by the author 

Development of the tax system in the context of 

local government reform is driven by the need to 

achieve efficiency in providing services and their max-

imum proximity to consumers, improving the manage-

ment system at the local level, quality solutions and en-

suring financial independence of local governments. 

Therefore, the purpose of development of the tax sys-

tem in the context of strengthening capacity of local 

government is formation of a competitive tax system 

focused on economic growth, promoting inclusiveness, 

ensuring capacity of the territory and a sufficient level 

of tax revenues of budgets at various levels. An im-

portant requirement for development of the tax system 

in the period of structural transformations in the system 

of local self-government is promotion of inclusive local 

development, which requires stimulating economic and 

social activity at the local level through efficient use of 

resources to improve welfare and equal access to op-

portunities and social services. 

Among the key principles, which serve as a basis 

for development of the tax system, is the generality of 

taxation, which justifies the obligation to pay taxes for 

each person who is a taxpayer according to the tax law, 

as well as equality of taxpayers before the law and pre-

vention of tax discrimination. A scientist I. Yasko notes 

that equality of taxation is realized in case of of com-

pliance with the following rule: "equal taxes on equal 

economic opportunities, expressed in terms of income, 

consumption, value of the taxpayer's property should 

give the same consequences, caused by the tax burden" 

[3]. When taxes result in the same economic and social 

consequences for all taxpayers, it is appropriate to talk 

about compliance with the principle of equality, fair-

ness of taxation and political neutrality of the tax sys-

tem. 

The principle of inevitability of liability for viola-

tion of tax legislation is of great importance. Taking 

into account the problem of high levels of tax evasion 

in Ukraine, compliance with this principle is one of the 

key for ensuring development of the tax system. At the 

same time, principle of presumption of legality of tax-

payer's decisions is complementary and restrictive. 

This principle is applied in case of ambiguous interpre-

tation of rights and obligations of statements of legisla-

tive and regulatory acts in the field of taxation by tax-

payers or/and by the State Fiscal Service, resulting in a 

decision in favor of each party. 

In the context of ensuring the effectiveness of the 

tax system the principle of stability is also important. It 

can be implemented at two levels: 1) stability of the tax-

payer - involves adaptation of the taxpayer to tax con-

ditions, in particular in the most profitable use of re-

sources and capabilities; 2) stability of the tax authority 

- involves formation of clear and justified mechanisms 

for tax collection, accounting and control in the context 

of interaction with taxpayers. At the same time, the 

principle of stability is "accompanied" by the principle 

of flexibility of the tax system. Although they are often 
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viewed from the standpoint of mutual exclusion, talk-

ing about effective development of the tax system they 

are rather complementary, because formation of taxes, 

which are stable and unchanged under the influence of 

economic factors, can result in imbalances and deterio-

ration of the economic situation. Considering taxes not 

only as a source of filling budgets, but also as factors 

for stimulation of economic development and invest-

ment, even distribution of the tax burden, requirements 

for establishing and paying taxes should change under 

the influence of the economic situation. Therefore, it is 

proven that a requirement of stability of the tax system 

is flexibility of the tax mechanism. 

Among the main principles of development of the 

tax system are the principles of openness of information 

on taxation and accessibility. Following these princi-

ples while forming or reforming the tax system is the 

basis for its rationality and efficiency, as compliance 

with these principles will ensure the necessary perma-

nent relationship of the tax system with the taxpayer 

and promote development of the tax system in the di-

rection of interaction of all elements and subjects of 

taxation. 

In addition to the principles which serve as a basis 

for formation and development of the tax system, it is 

worth noting the need to take into account the principles 

of local government in decentralization. The develop-

ment of the tax system in the context of increasing the 

financial capacity of local governments should be 

based on a combination of these principles. 

First of all, the principle of subsidiarity should be 

highlighted, which is based on the statement that deci-

sion-making on a particular issue should be taken at the 

level of government, where such an issue arises; ac-

cordingly, the provision of public services should be 

carried out by bodies that are as close as possible to 

consumers. Thus, the principle of subsidiarity presup-

poses the formation of a power vertical from the bottom 

to the top and underlies the organization of public ad-

ministration on the basis of decentralization. As local 

government reform in Ukraine is based on decentrali-

zation, a new approach to the development of the tax 

system should be based on the redistribution and imple-

mentation of administrative and managerial powers and 

resource base at one time moving away from a hierar-

chical system of governance to a high level of local 

government independence and provision of a limited 

but effective system of control and supervision over the 

activities of such bodies. 

In addition to principles, which serve as a basis of 

development of local self-government, the following 

ones should be singled out: publicity (a principle that 

provides openness and transparency of governing bod-

ies), complementarity (a principle, which is based on 

the complementarity of management actions of the sub-

jects of the internal environment by the influence of the 

subjects of external effect), transparency of power and 

social relativity (implementation of the principles re-

quires equal conditions for all economic entities), inde-

pendence (a principle that provides consolidation of lo-

cal government authorities and relevant sources of rev-

enues), unity (development of an area is provided on 

the basis of a common for all participants legal frame-

work, fiscal rules and tax rules, common social and eco-

nomic policy, certain areas of interaction of budgets of 

different levels). 

Exploring the development of the tax system in the 

direction of strengthening financial capacity of local 

governments, it is necessary to emphasize the need for 

effective accumulation of financial resources through 

management. Taking into account numerous factors in-

fluencing the peculiarities of mobilization of tax reve-

nues to local budgets, the choice of tax instruments 

should be based on key guidelines, so effective system 

of taxation can be formed at the local government level 

only in case of following them. Such guidelines should 

include: 1) economic efficiency - a criterion, which 

means that there is no distortion of the behavior of eco-

nomic entities - taxpayers due to additional financial 

losses from its payment at the territory of tax collection, 

i.e. the tax is paid under acceptable for the payer condi-

tions and do not have a negative impact on his life and 

financial capacity; 2) social justice - a criterion that 

should be considered in the context of taxation in verti-

cal and horizontal dimensions, which involves, firstly, 

consideration of solvency of the taxpayer in determin-

ing the amount of tax payable, and secondly, ensuring 

horizontal equality in paying taxes equal for most char-

acteristics of payers; 3) completeness of accumulation 

- a criterion that takes into account all factors of ensur-

ing full payment of the tax and maximizing the amount 

of income from its collection; 4) system stability - a cri-

terion that determines the need to form a tax system on 

the basis of stability and consistency with the possibil-

ity of making changes only in case of necessary re-

sponse to external challenges; 5) transparency and sim-

plicity - a criterion that requires an effective and con-

stant channel of information between tax subjects, as 

well as formation of a system of tax administration 

based on clearly established rules and regulations. 

The levers of the tax regulation mechanism are 

used based on these criteria and guidelines for develop-

ment of the tax system, they include a significant num-

ber of tax instruments of economic and administrative 

nature. Such tools include, in particular: general level 

of taxation; structure and composition of the system of 

taxes and fees, which is formed in the context of deter-

mining national and local taxes and fees; tax rate; ob-

jects of taxation; tax base; tax benefits; determining the 

composition of taxpayers and fees; the procedure for 

accrual, withholding and payment of taxes and fees; 

terms of payment of taxes and fees; the procedure for 

calculating the tax or fee, etc. 

The main areas of use of these tax instruments in 

the context of strengthening financial capacity of local 

governments are: 1) effective establishment of local 

taxes and fees and strengthening the role of local taxes 

in local budget revenues; 2) maximization of tax col-

lection to budgets, that means establishing effective and 

efficient interaction of local governments with business 

entities; 3) ensuring a fair distribution of the tax burden 

and its reduction while seeking budgetary compensa-

tors; 4) strengthening tax control, especially in case of 

effective interaction between local governments and 

the state fiscal service, aiming to overcome tax evasion 
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and maximize tax revenues; 5) formation of conditions 

for entrepreneurship development at the territory, 

which is possible through effective interaction with 

business entities; 6) ensuring effective outreach and in-

teraction between local governments and taxpayers. 

Development of the tax system in the context of 

strengthening financial capacity of local self-govern-

ment should be built and changed in conjunction with 

structural reforms, changes in territorial organization 

and decentralization, should be correlated with budget 

expenditure policy and aimed at balancing the budget 

for a long time. 
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МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЗМІН НЕВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ 
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Abstract 

The article proposes a model of control over the assessment of changes in non-production costs of sugar 

factories, which will allow optimizing their amounts and the impact on expected profits at the micro and macro 

levels. Methodical approaches to the control of non-production costs are considered, taking into account the rating 

of sugar factories on the level of effective cost management, which will allow at micro and macro levels to adapt 

to changes in the competitive environment in market conditions. 

Анотація 

У статті запропоновано модель контролю за оцінкою змін невиробничих витрат цукрових заводів, що 

уможливить оптимізацію їх сум та впливу на очікуваний прибуток на мікро- та макрорівнях. Розглянуто 

методичні підходи до контролю невиробничих витрат з врахуванням рейтингової оцінки цукрових заводів 

за рівнем ефективного управління витратами, що дасть можливість на мікро- та макрорівнів адаптуватись 

до змін конкурентного середовища в умовах ринку. 

 

Keywords: non-production costs, control, sugar factories 

Ключові слова: невиробничі витрати, контроль, цукрові заводи  

 

Ефективність функціонування ринку цукру ви-

значена факторами, що охоплюють технологічні 

особливості та розміри фінансування. За останні 

роки прибутки цукрових заводів знижені, що відбу-

лось внаслідок загального скорочення виробничих 

потужностей та зумовлено коливаннями цін на цу-

кор-сирець. Нерентабельність цукровиробництва 

спонукає виробників до збільшення ціни реалізації 

цукру. Слід зазначити, що технологічна якість цу-

кру залежить від вмісту цукрози при прийманні цу-

крових буряків, а внаслідок отримання втрат посі-

вів відіграє не останню роль в процесі заготівлі си-

ровини.  

 

Особливості функціонування цукрових заводів 

обумовлені механізмом формування ринку цукру. 

Технологічний зв’язок процесів відображує генера-

цію потоків матеріальних та грошових ресурсів. 

Основним результатом діяльності цукрового за-

воду є виробництво цукру-піску, після реалізації 

якого отримується прибуток на покриття витрат та 

розширене відтворення виробництва. Поставки цу-

кру здійснюються на внутрішньому ринку держави 

та за його межами. Виробництво на внутрішньому 

ринку обмежено квотами, при формуванні яких 

враховується урожай цукрових буряків поточного 

маркетингового року та перехідні залишки мину-
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лих років. Продаж цукру проводиться як за опто-

вими, так і за роздрібними цінами. На експорт реа-

лізується цукор, виробництво якого перевищує 

квоту внутрішнього ринку. Обсяги продажу мають 

забезпечити цукровиробникам відповідний рівень 

прибутку. Проте, максимальне завантаження виро-

бничих потужностей повинен забезпечити процес 

вирощування цукрових буряків (фабричних) як по 

кількості, так і по якості. Тобто, бурякомаса має 

відповідати показникам технологічної якості з ви-

соким рівнем цукристості. Залежність від заготов-

леної сировини збільшує ризики зниження урожай-

ності через непрогнозованість змін природних 

умов. В цілому слабо контрольовані ресурсні та ін-

формаційні потоки, відображуються на завищених 

витратах.  

Зростання фінансових результатів цукрових 

заводів може досягатись як за рахунок збільшення 

доходів при незначних коливаннях витрат, так і за 

рахунок зменшення витрат при незначних коливан-

нях доходів. Слід зазначити, що з огляду на значну 

різницю в ціні між цукром-сирцем вітчизняного ви-

робництва та цукром-сирцем імпортерів, шлях зме-

ншення витрат є більш ефективним. В такий спосіб 

механізм контролю витрат має бути побудований 

на використанні методів та моделей, використання 

яких дозволить корегувати відхилення розміру ви-

трат на різних ділянках операційного циклу.  

Формування кінцевих доходів відбувається на 

ринку. В зв’язку з цим доцільним є проведення ко-

регування витрат на основі повної вартості кінце-

вого продукту, яка включає в себе реалізаційну со-

бівартість і невиробничі витрати. Слід зазначити, 

що невиробничі витрати покриваються обсягами 

продажу, які в свою чергу тісно пов’язані із обсягом 

виробництва та реалізаційною ціною. Таким чином, 

корегуючи відхилення в обсягах продажу можливо 

впливати на рівень різниці ціни та собівартості для 

покриття невиробничих витрат. 

З цією метою для оцінки змін невиробничих 

витрат цукрових заводів доцільною є розробка мо-

делі впливу факторів, що характеризують ланцюг 

поставок цукру. Структурна схема моделі зобра-

жена на рис. 1. Модель складається із 5 блоків:  

1. Перший блок – блок оцінки обсягу переро-

бки цукрових буряків на основі впливу факторів: 

питомої ваги зібраної площі в загальній площі посі-

вів; заготівлі цукрових буряків, фактичних втрат 

буряків при зберіганні. Першочерговим елементом 

формування ланцюга вартості на цукровому заводі 

є поставки та вартість сировини. Запобігти зни-

женню вартості та зменшенню витрат сировини під 

час зберігання може якісна система обліку та конт-

ролю в частині визнання інших операційних ви-

трат. Зокрема, втрати урожаю внаслідок ризиків аг-

ротехнічних умов вирощування характеризують 

майбутні витрати заготовленої сировини, що відо-

бражаються урожаєм цукрових буряків в частині рі-

зниці засіяної та збираної площі, і прямо впливають 

на кількісно-якісні показники обліку та контролю 

кількості валового збору поточного року. Втрати 

цукрових буряків при зберіганні характеризують 

операційні витрати в частині обліку вже зібраної 

продукції і теж знижують результат обліку вало-

вого збору цукрових буряків. Вцілому, контрольо-

ваний обсяг поставленої для виробництва цукру си-

ровини і сформує частину повної вартості на етапі 

заготівлі цукрових буряків.  
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2. Другий блок – блок оцінки коефіцієнту ви-

робництва цукру на основі факторів: цукристості 

буряків при прийманні; виходу побічної продукції; 

виходу цукру. Облік та контроль сировини не 

тільки відображується кількісними характеристи-

ками заголених цукрових буряків, а й показниками 

їх якості. Цукристість буряків при прийманні є од-

ним із ключових характеристик контролю на етапі 

формування вартості у виробництві. Високий рі-

вень цукристості обумовлює збільшення виходу 

цукрози готового продукту і зменшення виходу по-

бічного продукту переробки (меляси та жому).  

 3. Третій блок – блок оцінки обсягу виробни-

цтва цукру на основі факторів: кількості цукрових 

заводів; обсягу переробки цукрових буряків; коефі-

цієнту виробництва цукру. Формування повної ва-

ртості на етапі безпосередньої переробки включає 

оцінку обсягу виробництва цукру, його облік та ко-

нтроль. По попередньо оцінених можливих обсягу 

та якості сировини, а також з урахуванням кількості 

цукрових заводів, контрольованим є обсяг поставок 

цукру на внутрішній ринок у межах виділеної квоти 

А.  

4. Четвертий блок – блок оцінки реалізаційної 

собівартості 1 т цукру на основі факторів: обсягу 

виробництва цукру; середніх простоїв 1 цукрового 

заводу; вартості переробки 1 т цукрових буряків. В 

даному блоці відбуваються оцінка та контроль пов-

ної вартості в частині отриманої реалізаційної собі-

вартості одиниці продукції – 1т цукру. Крім оціне-

ної вартості переробки та обсягу виробництва, ва-

гомими є непрямі фактори впливу (простої заводу), 

що характеризують інертність операцій та затри-

мки руху ресурсного потоку.  

5. П’ятий блок – блок оцінки невиробничих ви-

трат на основі факторів: реалізаційної собівартості 

1 т цукру; ціни реалізації 1 т цукру; прибутку від 

операційної діяльності. Даний блок є інтегрованою 

оцінкою основного критерію – обсягу замовлень 

для покриття невиробничих витрат. При цьому ко-

нтрольований розмір операційного покриття безпо-

воротних невиробничих витрат може бути визначе-

ним із узагальненого цільового критерію операцій-

ного прибутку [1, с. 277 - 285]:  

Рис. 1 Структурна схема моделі оцінки змін невиробничих витрат на основі факторів ланцюга 

поставок цукру 
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(Zag(t)), фактичних втрат 
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Прибуток операційної діяльності = (Продаж - Собівартість реалізації - Невиробничі вит-

рати)(1- Податкова ставка). 
(1) 

Зазначимо, що керуючись даним підходом, ми прагнемо контролювати очікувані невиробничі ви-

трати, які є постійними і мають бути оплаченими незалежно від обставин. Такі витрати будуть непрямим 

чином залежними від обсягу виробництва та продажів і можуть бути відкорегованими ціною, реалізацій-

ною собівартістю та нормою прибутку, закладеною в ціну. Таким чином, невиробничі витрати в кінцевому 

випадку будуть контрольованими кількістю обслугованих замовлень по продажу цукру.  

Модель оцінки математично представлена у вигляді системи одночасових структурних рівнянь. Вона 

має вигляд системи факторних залежностей:  

де Per_zuk(t)_prog(t) – теоретично оцінений обсяг переробки цукрових буряків, тис. т;  

V_PL(t) – питома вага зібраної площі в загальній площі посівів цукрових буряків, %; 

Zag(t) – заготівля цукрових буряків тис. т; 

Vtrat(t) – фактичні втрати буряків при зберіганні, %; 

К_vir_prog(t) – теоретичний коефіцієнт виробництва, %; 

Zuk_bur(t) – цукристість буряків при прийманні, %; 

Pob_ prod(t) – вихід побічної продукції, %; 

V_ zuk(t) – вихід цукру, %; 

VIR_zuk_ prog(t) – теоретично оцінений обсяг виробництва цукру, тис. т. 

Kil_zav(t) – кількість цукрових заводів, од; 

К_vir_prog(t) – теоретичний коефіцієнт виробництва, %; 

Vart_zuk_prog(t) – теоретично оцінена реалізаційна собівартість 1 т цукру, грн.; 

Prost(t) – середні простої 1 цукрового заводу, діб; 

Var_Per_zuk(t) – вартість переробки 1 т цукрових буряків, грн.; 

Vitr_novir_ prog(t) – теоретично оцінена сума невиробничих витрат, тис. грн.; 

C_real(t) – ціна реалізації 1 т цукру, грн.; 

Prib(t) – прибуток від операційної діяльності, тис. грн. 

Оцінка моделі передбачає виявлення факторних залежностей по тенденціях показників, що сформу-

вались на ринку в досліджуваному часовому періоді. Такі зв’язки є стохастичними, тобто з наявним випа-

дковим впливом. В результаті оцінки за однокроковим методом найменших квадратів математична модель 

мала вигляд системи:  

 

де а11а57 – коефіцієнти, які мають бути оцінені на основі однокрокового методу найменших квад-

ратів.  

Результати оцінки обсягу переробки цукрових буряків на цукрових заводах Вінницької області на ос-

нові впливу факторів: питомої ваги зібраної площі в загальній площі посівів цукрових буряків, заготівлі 

цукрових буряків та фактичних втрат буряків при зберіганні були оцінені рівняннями:  

 

e1(t)_prog(t)Per_zuk(t)Per_zuk(t) 
a41a31a21 Vtrat(t)Zag(t)V_PL(t)a11_prog(t)Per_zuk(t)   

(5) 
























Prib(t))prog(t), Vart_zuk_t),f5(C_real( prog(t) _Vitr_novir

k(t))Var_Per_zuProst(t),_prog(t),f4(Vir_zuk rog(t)Vart_zuk_p

  (t))K_vir_prog_prog(t),Per_zuk(t),Kil_zav(t)(3fog(t)VIR_zuk_pr

zuk(t) V_prod(t), Pob_,Zuk_bur(t)(2f (t)K_vir_prog

Vtrat(t))Zag(t),V_PL(t),(1f_prog(t)Per_zuk(t)

 
(2) 






























a57-1

)56aPrib(t)sin(a55)45aPrib(t)cos(a35a25
-

-prog(t)) Vart_zuk_- (C_real(t)a15 prog(t) _Vitr_novir
k(t)Var_Per_zuProst(t)og(t)Vir_zuk_pra14 rog(t)Vart_zuk_p

  _prog(t)Per_zuk(t)Kil_zav(t)a13og(t)VIR_zuk_pr

zuk(t) V_a32 prod(t) Pob_22a Zuk_bur(t)a12 (t)K_vir_prog

Vtrat(t)Zag(t)V_PL(t)a11_prog(t)Per_zuk(t)

a44a34a24

(t)K_vir_proga33a23

a41a31a21

 
(3) 
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де V_PL(t) – питома вага зібраної площі в загальній площі посівів цукрових буряків, %; 

Zag(t) – заготівля цукрових буряків, тис. т; 

Vtrat(t) – фактичні втрати буряків при зберіганні, %; 

Per_zuk(t) – обсяг переробки цукрових буряків, тис. т; 

Per_zuk(t)_prog(t) – теоретично оцінений обсяг переробки цукрових буряків, тис. т;  

е1(t) – абсолютна похибка результатів оцінки.  

Результати оцінки коефіцієнту виробництва цукру на цукрових заводах Вінницької області на основі 

впливу факторів: цукристості буряків при прийманні, виходу побічної продукції та виходу цукру опису-

ються рівняннями:  

 

zuk(t) V_a32 prod(t) Pob_22a Zuk_bur(t)a12 (t)K_vir_prog 

e2(t) (t)K_vir_prog K_vir(t)   
(6) 

де Zuk_bur(t) – цукристість буряків при прийманні, %; 

Pob_ prod(t) – вихід побічної продукції, %; 

V_ zuk(t) – вихід цукру, %; 

К_vir(t) – коефіцієнт виробництва, %; 

К_vir_prog(t) – теоретичний коефіцієнт виробництва, %; 

е2(t) – абсолютна похибка результатів оцінки.  

Результати оцінки обсягу виробництва цукру на цукрових заводах Вінницької області на основі 

впливу факторів: кількості цукрових заводів, коефіцієнту виробництва та обсягу переробки цукрових бу-

ряків описуються рівняннями:  

 

 _prog(t)Per_zuk(t)Kil_zav(t)a13og(t)VIR_zuk_pr (t)K_vir_proga33a23 

e3(t)og(t)VIR_zuk_prVIR_zuk(t)   

(7) 

де Kil_zav(t) – кількість цукрових заводів, од; 

К_vir_prog(t) – теоретичний коефіцієнт виробництва, %; 

Per_zuk(t)_prog(t) – теоретично оцінений обсяг переробки цукрових буряків, тис. т; 

VIR_zuk(t) – обсяг виробництва цукру, тис. т; 

VIR_zuk_ prog(t) – теоретично оцінений обсяг виробництва цукру, тис. т. 

е3(t) – абсолютна похибка результатів оцінки. 

Результати оцінки реалізаційної собівартості 1 т цукру на цукрових заводах Вінницької області на 

основі факторного впливу: обсягу виробництва цукру, середніх простоїв 1 цукрового заводу, вартості пе-

реробки 1 т цукрових буряків описуються рівняннями:  

 
a44a34a24 k(t)Var_Per_zuProst(t)og(t)Vir_zuk_pra14 rog(t)Vart_zuk_p   

e4(t) rog(t)Vart_zuk_pVart_zuk    
(8) 

де Vir_zuk_prog(t) – теоретично оцінений обсяг виробництва цукру, тис. т; 

Prost(t) – середні простої 1 цукрового заводу, діб; 

Var_Per_zuk(t) – вартість переробки 1 т цукрових буряків, грн.; 

Vart_zuk (t) – реалізаційна собівартість 1 т цукру, грн.; 

Vart_zuk_prog(t) – теоретично оцінена реалізаційна собівартість 1 т цукру, грн.; 

e4(t) – абсолютна похибка результатів оцінки. 

Оцінка суми невиробничих витрат цукрових заводів Вінницької області на основі факторного впливу: 

ціни реалізації 1 т цукру, реалізаційної собівартості 1 т цукру та прибутку від операційної діяльності опи-

сується рівняннями залежностей:  

a57-1

)56aPrib(t)sin(a55)45aPrib(t)cos(a35a25
-

-prog(t)) Vart_zuk_- (C_real(t)a15 prog(t) _Vitr_novir





e5(t)prog(t) _Vitr_novir (t)Vitr_novir   

(9) 

де C_real(t) – ціна реалізації 1 т цукру, грн.; 

Vart_zuk_ prog(t) – теоретично оцінена реалізаційна собівартість 1 т цукру, грн.; 

Prib(t) – прибуток від операційної діяльності, тис. грн.; 

Vitr_novir(t) – сума невиробничих витрат, тис. грн.; 

Vitr_novir_ prog(t) – теоретично оцінена сума невиробничих витрат, тис. грн.; 
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e5(t) – абсолютна похибка результатів оцінки. 

 

Зазначимо, що коефіцієнт а15 визначає зміну 

невиробничих витрат (Vitr_novir_ prog(t)) на етапі 

оцінки та контролю по відношенню до одиничного 

росту різниці ціни реалізації та реалізаційної варто-

сті 1 т цукру. Добуток обсягу виробництва на різ-

ницю між ціною реалізації та реалізаційною собіва-

ртістю визначає розмір валового прибутку цукро-

вого заводу. Таким чином, коефіцієнт а15 є 

характеристикою обсягу реалізованих замовлень 

продажу цукру. Коефіцієнти а25 і а57 визначають 

зміну невиробничих витрат за рахунок періодичних 

коливань прибутку. Податкова ставка податку на 

прибуток враховувалась у межах 25%. При змен-

шенні податкової ставки на прибуток прослідкову-

ється зростання обсягів продажу. Таким чином, ко-

нтролюючи обсяг продажу та очікуваний розмір до-

ходів можливо відтворити ефективне покриття 

невиробничих витрат.  

В умовах регульованого ринку цукру держава 

здійснює безпосередній вплив на ринок замовлень 

та обсягів продажу через квотування обсягів виро-

бництва. В такий спосіб система контролю є однією 

із складових регулюючої функції держави, що фор-

мується на різних рівнях економічної діяльності. 

При цьому звітність підприємств є інформаційно-

аналітичним підґрунтям для створення загальної 

бази моніторингу діяльності цукрової галузі в ці-

лому. Захистом прав та інтересів цукровиків займа-

ється Національна асоціація цукровиків України 

"Укрцукор", що має свої регіональні представниц-

тва з метою моніторингу ринку цукру та попере-

дження на ньому порушень. В такий спосіб система 

контролю діяльності цукрових заводів повинна не 

тільки бути пов’язаною з асоціативними намірами, 

а й має виконувати функцію оцінювання діяльності 

по сукупності визначених економічних індикаторів 

з метою підтримки конкуренції в цукровій галузі. 

Систему контролю можна розглядати на трьох рів-

нях:  

- рівень підприємства (мікро- рівень), де внут-

рішньогосподарський контроль економічних та фі-

нансових показників доцільно здійснювати з метою 

своєчасного виявлення відхилень між фактично 

отриманими результатами та їх нормативно-плано-

вими значеннями, а також обґрунтування управлін-

ських рішень;  

- рівень регіону (мезо- рівень), аудит та конт-

роль всіх учасників виробництва цукру на місце-

вому рівні з метою забезпечення стабільного про-

цесу формування бюджетних надходжень;  

- рівень держави (макро- рівень), державний 

контроль, де зовнішній аудит, моніторинг та конт-

роль державних інституцій мають забезпечити ре-

гулювання ринку цукру та обґрунтувати позиції 

щодо рівня державної підтримки.  

З огляду на необхідність запровадження регіо-

нальної системи контролю та інтеграції її елементів 

в державну систему, доцільно зосередити увагу на 

єдиній системі індикаторів для оцінки цукрових 

підприємств, що ґрунтується не на експертній 

оцінці, де думка експерту має суб’єктивне су-

дження, а на рейтинговій оцінці. В основі такого ба-

чення покладено розрахунок інтегрального (підсу-

мкового) показника рейтингового оцінювання по 

кожному напряму діяльності цукрового заводу, од-

ним із таких напрямів може бути оцінка фінансових 

результатів, що розглядається по двох складових 

отримання доходів та понесення витрат. В напряму 

формування витрат підсумковий рейтинг оцінки 

процесу понесення витрат можливо розглядати по 

центрах їх формування в бюджеті: виробничі та не-

виробничі. Центр невиробничих витрат буде харак-

теризувати ефективність бюджетування підпри-

ємств з метою покриття постійних витрат за раху-

нок контролю виконання замовлень та строків їх 

обслуговування, як по надходженню сировини, так 

і по засвідченню факту виходу готової продукції та 

формування її повної собівартості в бухгалтерських 

реєстрах. Основними етапами методики комплекс-

ної рейтингової оцінки невиробничих витрат є: 

1. Формування інформаційної бази на основі 

звітності підприємств, що охоплює збір, ідентифі-

кацію та обробку вхідної інформації за оцінюваний 

період.  

2. Обґрунтування системи індикаторів (показ-

ників) для оцінки невиробничих витрат цукрових 

заводів.  

3. Розрахунок комплексного критерію (показ-

ника) рейтингової оцінки та проведення ранжу-

вання цукрових заводів, зосереджених на визначе-

ній місцевості (регіоні) по рейтингу. 

4. Виявлення лідера галузі і формування конт-

рольного рейтингового звіту про ефективність уп-

равління витратами.  

Рейтингова оцінка невиробничих витрат при 

цьому буде засвідчувати на мезо- та макро- рівнях 

контролю складову оцінки ефективності процесів 

понесення витрат в цукровій галузі у межах визна-

ченої кількості підприємств даного регіону. В такій 

оцінці розрахунок кожного показника рейтингової 

оцінки порівнюється з умовним еталоном – підпри-

ємством регіону, що має найкращі характеристики. 

Інформаційною базою для отримання оцінки є під-

твердження документальною фінансовою звітністю 

підприємств свідчень про стан реальної конкурен-

ції на ринку цукру. Такий підхід відповідає адапта-

ції систем контролю до умов ринкового середо-

вища, коли кожен самостійний виробник прагне 

стати найкращим в своїй діяльності серед конкуре-

нтів. Виявлення такого лідера за рейтинговими кри-

теріями дозволяє контролюючим організаціям по-

зиціонувати інших в просторі спільної діяльності 

всіх цукровиків.  

Дана методика може бути використана як ок-

ремий блок в комплексній оцінці фінансових ре-

зультатів діяльності цукрової галузі і бути інтегро-

ваною в системі моніторингу та контролю «Укрцу-

кор» як на місцевому так і на державному рівні.  

Існування конкуренції на ринку цукру 

пов’язане з набуттям цукровими заводами не тільки 

зовнішніх властивостей конкурентоспроможності, 
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а й із встановленням внутрішніх конкурентних пе-

реваг. Оптимальні механізми контролю та управ-

ління витратами дають змогу впливати на процес 

підвищення конкурентоспроможності, чим безпо-

середньо запобігають прояву ситуацій ризиків, а ра-

зом із тим стимулюють зростання прибутків та об-

сягів продажу. 

Оптимальне управління підприємством отото-

жнюється з підходом на основі максимізації дохо-

дів, що безпосередньо пов’язано з ціною та опера-

ційними витратами. Ціна є індикатором, сформова-

ним у результаті ринкової рівноваги і залежить від 

багатьох зовнішніх факторів, на які підприємство в 

більшості випадків не може здійснювати вплив. 

Проте витрати, що формують собівартість, можуть 

бути регульованими відповідно до отриманої пов-

ноти інформації та вміння керівника. В даному ви-

падку йдеться, про релевантність витрат, тобто їх 

здатність залежати від управлінського рішення [2]. 

Прогнозування й оптимальне планування витрат, 

вбудовані в систему внутрішньогосподарського ко-

нтролю через зворотній зв’язок, відображаються в 

отриманні потенційного ефекту в управлінні.  

Невиробничі витрати відіграють особливу 

роль в управлінні підприємством. Хоча вони прямо 

не пов’язані із виробничим процесом, однак їх роз-

мір має значний вплив на формування повної собі-

вартості реалізованої продукції, не залежить від 

змін обсягів виробництва та покривається обсягами 

продажів. Головним важелем впливу на них зали-

шається прийняття управлінських рішень. У 

зв’язку з цим встановлення та розподіл невиробни-

чих витрат є одним із основних завдань системи об-

ліку та контролю [3].  

Оцінка можливостей підприємств в управлінні 

витратами пов’язана із багатопрофільністю діяль-

ності та залежністю від технологічних особливос-

тей операційних процесів. Специфічність цукрової 

галузі обумовлена соціальною спрямованістю та 

значним потенціалом виробництва, що робить її за-

лежною від регулюючих дій з боку держави. Осно-

вними характеристиками цукрового ринку України 

є квота на виробництво на внутрішньому ринку, 

встановлення мінімальних цін на цукровий буряк і 

цукор, непропорційність внутрішнього виробниц-

тва та споживання, значне збільшення цін порів-

няно зі світовим ринком тощо. Підприємства цук-

рової галузі перебувають у значній залежності від 

сировини і несуть витрати, пов’язані із пошуком та 

підтримкою сировинної бази. Значними є втрати 

посівів внаслідок ризику техніко-погодних умов, 

що знижує обсяги виробництва цукрових буряків.  

Переробні підприємства цукрової галузі орієн-

туються на зону вирощування цукрових буряків, 

розширюючи партнерство з сільськогосподарсь-

кими виробниками. Метою таких відносин є мінімі-

зація витрат, пов’язаних із заготівлею цукрових бу-

ряків та дотриманні прогнозованих обсягів їх виро-

бництва. Інтегровані сільськогосподарські 

підприємства у цукровій галузі відтворюють сиро-

винну базу в межах виробництва, чим переклада-

ють частку заготівельних витрат сировини на цук-

ровий завод. Сезонність сокодобування впливає на 

зростання витрат саме у цей період. У таких умовах 

виробництво та реалізація цукру залежить від бага-

тьох чинників, оцінка яких характеризує здатність 

цукрових заводів стійко позиціонуватися на ринку 

та знижувати витрати.  

Здатність цукрових заводів ефективно управ-

ляти витратами можна визначити за допомогою за-

пропонованого комплексного критерію. Критерій 

оцінки є функцією мети, що складається із локаль-

них критеріїв ефективності:  

)I,I,,,,,f(I вит_іншівит_збут,__ адмінвитреалсобпотужнcиировинцукруквотивитрат IIIIII   (10) 

де Івитрат – комплексний критерій оцінки рівня ефективного управління витратами цукрового заводу; 

Іквоти – критерій оцінки рівня витримування обсягів виробництва у межах квоти внутрішнього ринку; 

Іцукру – критерій оцінки частки виходу цукрози; 

Ісировини – критерій оцінки рівня втрат сировини при зберіганні; 

Іпотужн – критерій оцінки рівня використання потужності;  

Ісоб_реал – критерій оцінки рівня реалізаційної собівартості;  

Івит_адмін – критерій оцінки рівня покриття адміністративних витрат;  

Івит_збут – критерій оцінки рівня покриття витрат на збут;  

Івит_інші – критерій оцінки рівня покриття інших операційних витрат. 

Оцінку цукрового заводу по ефективності системи управління витратами можна здійснювати на ос-

нові методики адитивної оптимізації [4, c. 298], згідно з якою функція мети є сумою локальних критеріїв, 

кожен із яких входить в комплексний критерій за різними ознаками оптимальності. Тобто одні локальні 

критерії мінімізуються, інші – максимізуються:  

)II

I

вит_іншівит_збут_

_









адмінвит

реалсобпотужнcиировинцукруквотивитрат

I

IIIII
, (11) 

де Івитрат – оптимальний рівень ефективності управління витратами цукрового заводу; 

Іквоти
+ – максимізація рівня витримування обсягів виробництва у межах квоти внутрішнього ринку 

цукрового заводу; 

Іцукру
+ – максимізація рівня частки виходу цукрози; 

Ісировини
- – мінімізація рівня втрат сировини при зберіганні на цукровому заводі; 



Norwegian Journal of development of the International Science No 42/2020 13 

Іпотужн
+

 – максимізація рівня використання потужності цукровим заводом;  

Ісоб_реал
-
 – мінімізація рівня реалізаційної собівартості цукрового заводу;  

Івит_адмін
-
 – мінімізація рівня покриття адміністративних витрат цукрового заводу;  

Івит_збут
-
 – мінімізація рівня покриття витрат на збут цукрового заводу;  

Івит_інші
-
 – мінімізація рівня покриття інших операційних витрат цукрового заводу. 

Початкові значення локальних критеріїв ефективності визначають на основі результатів діяльності 

цукрового заводу та усереднених показників по групі всіх цукрових заводів, що підлягають оцінці.  

1. Критерій оцінки рівня витримування обсягів виробництва у межах квоти внутрішнього ринку: 

виробквотиквоти ОO I , (12) 
(12) 

де Іквоти – критерій оцінки рівня витримування обсягів виробництва у межах квоти внутрішнього ри-

нку; 

Оквоти – розмір квоти виділений даному цукровому заводу для поставок на внутрішній ринок, тис. т; 

Овироб – обсяг виробництва цукру на даному цукровому заводі, тис. т. 

2. Критерій оцінки частки виходу цукрози на цукровому заводі: 

групи

заводцукру

цукру
I

I
I  , (13) 

де цукруI  – критерій оцінки частки виходу цукрози; 

заводцукруI – частка виходу цукрози на даному цукровому заводі, %; 

групиI  – середня частка виходу цукрози по оцінюваній групі цукрових заводів, %. 

3. Критерій оцінки рівня втрат сировини при зберіганні: 

груписировини

заводсировини

сировини
I

I
I , (14) 

де Ісировини – критерій оцінки рівня втрат сировини при зберіганні; 

Ісировини завод – частка втрат сировини при зберіганні на цукровому заводі, %; 

груписировиниI – середня частка втрат сировини при зберіганні по групі цукрових заводів, %. 

4. Критерій оцінки рівня використання потужності: 

групипотужн

заводпотужн

потужн
I

I
I , (15) 

де Іпотужн – критерій оцінки рівня використання потужності;  

Іпотужн завод – потужність переробки цукрового заводу, т/рік; 

групипот ужнI – середній потужність переробки по групі цукрових заводів, т/рік. 

5. Критерій оцінки рівня реалізаційної собівартості: 

заводреал

заводреалсоб

реалсоб
О

I _

_I  , (16) 

де Ісоб_реал – критерій оцінки рівня реалізаційної собівартості;  

Ісоб_реал завод – собівартість реалізованого цукру на цукровому заводі, тис. грн.;  

Ореал завод – обсяг реалізації цукру на цукровому заводі, тис .грн. 

6. Критерій оцінки рівня покриття адміністративних витрат: 

заводреал

заводадмінвит

адмінвит
О

I
І

_

_  , (17) 

де Івит_адмін – критерій оцінки рівня покриття адміністративних витрат;  

Івит_адмін завод – сума адміністративних витрат на цукровому заводі, тис. грн.;  

Ореал завод – обсяг реалізації цукру на цукровому заводі, тис .грн. 

7. Критерій оцінки рівня покриття витрат на збут: 

заводреал

заводзбутвит

збутвит
О

I
І

_

_  , (18) 

де Івит_збут – критерій оцінки рівня покриття витрат на збут;  

Івит_збут завод – сума витрат на збут на цукровому заводі, тис. грн.;  

Ореал завод – обсяг реалізації цукру на цукровому заводі, тис .грн. 
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8. Критерій оцінки рівня покриття інших операційних витрат: 

заводреал

заводіншівит

іншівит
О

I
І

_

_  , (19) 

де Івит_інші – критерій оцінки рівня покриття інших операційних витрат; 

Івит_інші завод – обсяг інших операційних витрат на цукровому заводі; 

Ореал завод – обсяг реалізації цукру на цукровому заводі, тис. грн. 

Шкала оцінювання рейтингу будується з урахуванням багатовимірності значень по оптимальних рів-

нях. Відповідно до принципу максимальної ефективності нормалізовані значення локальних критеріїв 

отримують за такими розрахунками: 

мінмакс jj

макс
II

II
I




 мінjij

_нij , (20) 

мінмакс jj II

II
I






ijj

н_мінij
макс

, (21) 

де і – змінна, що визначає кількість цукрових заводів; 

j – змінна, що враховує кількість локальних критеріїв оцінки. 

Іij н_макс – j-тий локальний критерій цукрового заводу, який оптимізований по максимальному зна-

ченню; 

Іij н_мін – j-тий локальний критерій цукрового заводу, який оптимізований по мінімальному значенню; 

Іij – оцінка j-го локального критерію оцінки по і-му цукровому заводу за фактичними значеннями; 

Іjмін – мінімальне значення j-го локального критерію оцінки по всій сукупності цукрових заводів, що 

оцінюються; 

Іjмакс – максимальне значення j-го локального критерію оцінки по всій сукупності цукрових заводів, 

що оцінюються. 

 

В статті з’ясована та обґрунтована необхідність 

використання управлінськими службами цукрових 

заводів позасистемних (зовнішніх) масивів інформа-

ції та даних системи бухгалтерського обліку з метою 

їх використання у моделюванні організації контролю 

невиробничих витрат. Обліково-аналітичні показ-

ники рейтинг-факторів, що прогнозують рівень неви-

робничих витрат на одиницю продукції є основою для 

вибору форми організації контролю на підприємстві. 

Крім того визначено, що невиробничі витрати, як 

умовно-змінні, в кінцевому випадку будуть контро-

льованими кількістю обслуговуваних замовлень з 

продажу цукру, а умовно-постійні невиробничі ви-

трати, що мають бути оплаченими не залежно від 

обставин, покриватимуться за рахунок прибутку, 

обсягу продажу та ціни. Тому, контроль невиробни-

чих витрат спрямований на забезпечення прибутку 

підприємства, а контролюючи обсяг продажу і очі-

куваний розмір доходів можливо відтворити ефек-

тивне покриття невиробничих витрат. 

Доцільно зазначити, що забезпечення відпові-

дного рівня прибутковості цукровими заводами ви-

значено рядом економічних та технологічних фак-

торів. В результаті дослідження, встановлено, що 

найбільш суттєвий вплив на формування невироб-

ничих витрат здійснюють фактори, що формуються 

всередині ланцюгів поставок інтегрованих процесів 

вирощування цукрових буряків та їх переробки в 

цукор-пісок. Таким чином, максимальне заванта-

ження виробничих потужностей та якість буряко-

маси визначено не тільки економічною ефективні-

стю сировинної бази, а й контрольованістю ресурс-

них та інформаційних потоків по її надходженню на 

цукровий завод. Поряд з цим, контроль змін ресур-

сних потоків готової та побічної продукції із цукро-

вого заводу, забезпечить можливість управління за-

мовленнями зорієнтованими на досягнення макси-

мальної доходності. Механізм контролю 

невиробничих витрат може використовувати у 

своїй стратегії модель, оцінки змін невиробничих 

витрат. Розроблена модель направлена на можли-

вість відстеження реакції та корегувань відхилень в 

розмірах невиробничих витрат на різних ділянках 

операційного циклу від поставок сировини до кін-

цевої реалізації готового цукру. Основу моделі 

складає ідеологія оцінювання повної вартості про-

дукту, що включає в себе реалізаційну собівартість 

і невиробничі витрати. Інтегрований критерій ефе-

ктивності – це зміна обсягу замовлень для покриття 

невиробничих витрат, що пов’язані із обсягом ви-

робництва та реалізаційною ціною. Таким чином, 

корегуючи відхилення в обсягах продажу можливо 

впливати на рівень різниці ціни та собівартості для 

покриття невиробничих витрат. 
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Abstract 

This article focuses on the statistical analysis of the indicators such as life expectancy, healthy aging, and 

mortality of the population. These indicators characterize the 3rd Sustainable Development Goal called "Ensure 

healthy lives and promote well-being for all at all ages". A regression model that helped determine the factors 

which affect the maternal mortality rate was created and a forecasting of the main indicators of the Sustainable 

Development Goals for 2021 was done. 

Анотація 

Стаття присвячена статистичному аналізу показників тривалості життя, старіння та смертності насе-

лення, що знайшли відображення в завданнях 3-ої Цілі сталого розвитку під назвою «Міцне здоров’я і 

благополуччя». Розроблено регресійну модель, проаналізовано фактори впливу та здійснено прогноз рівня 

материнської смертності в Україні до 2021 року. 

 

Keywords: Sustainable Development Goals (SDG), maternal mortality, under-five mortality rate, age-sex 

pyramid, forecasting, regression analysis. 

Ключові слова: Цілі сталого розвитку (ЦСР), материнська смертність, смертність дітей віком до 5 

років, статево – вікова піраміда, прогнозування, регресійний аналіз.  

 

В системі найдорожчих людських цінностей 

особливе місце посідає здоров’я як для кожної лю-

дини, так і для нації, суспільства загалом. Збере-

ження здоров’я є однією з найголовніших переду-

мов розвитку людського потенціалу. «Міцне здо-

ров’я та благополуччя» є однією з Цілей сталого 

розвитку сучасного світу (ціль №3). Серед глобаль-

них завдань 3-ої Цілі перші позиції посідають: зни-

ження материнської смертності та смертності ново-

народжених і дітей віком до 5 років.  

ЦСР містять цільові індикатори глобальних за-

вдань, що мають бути досягнуті, і напрямки, яких 

необхідно дотримуватися, аби забезпечити «благо-

получчя для всіх у будь-якому віці». Виконання Ці-

лей потребують багато зусиль, методичних підхо-

дів, розробок, аналізів та оцінок [1].  

У 2016 році Україна приєдналася до масштаб-

ного проекту ООН забезпечення сталого розвитку, 

що допоможе покращити якість життя населення, 

дотримуючись основного принципу «нікого не за-

лишити осторонь». Наразі відбувається активна 

процедура адаптації ЦСР, враховуються особливо-

сті національного розвитку. В Україні через погір-

шення доступності до медичної допомоги, зрос-

тання цін на ліки, а також високої вартості послуг 

охорони здоров’я проблема здоров’я населення є 

надзвичайно актуальною. 

Метою статті є статистичний аналіз та прогно-

зування індикаторів першочергових глобальних за-

вдань 3-ої ЦСР на національному рівні, а також ви-

значення основних факторів, що впливають на ма-

теринську смертність.  

В Україні за період 2000-2018 рр. середня очі-

кувана тривалість життя населення виявила тенде-

нцію до зростання: у чоловіків з 62,1 до 66,69 років, 

у жінок – з 73,53 до 76,72 років. Але зберігається 

розрив тривалості життя населення України порів-

няно з країнами Європейського регіону: за період 

2000-2005 рр. різниця становила 6,34 роки, за 2015-

2020 рр. – 6,51 роки (табл.1).  

Таблиця 1  

 Середня очікувана тривалість життя населення при народженні, років 

  2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 

Європейський регіон 73,80 75,30 77,18 78,33 

Україна 67,46 67,89 70,91 71,82 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-0&p=1249293963784-843
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-0&p=1249293963784-843
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-0&p=1249293963784-843
https://en.wikipedia.org/wiki/Taras_Shevchenko_National_University_of_Kyiv
https://en.wikipedia.org/wiki/Taras_Shevchenko_National_University_of_Kyiv
https://en.wikipedia.org/wiki/Taras_Shevchenko_National_University_of_Kyiv
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Для України актуальною залишається про-

блема високого рівня передчасних смертей, особ-

ливо чоловіків. Як наслідок, середня тривалість 

життя чоловіків на 12-14 років менша порівняно з 

розвиненими країнами. Так, до 65-річного віку з ко-

жної тисячі юнаків віком 20 років в Україні не до-

живають 389. Зберігається також розрив між трива-

лістю життя чоловіків та жінок у середньому на 10 

років: чоловіки доживають до 67,4 років, жінки – до 

77,1 років.  

Простежуються значний розрив статевої стру-

ктури населення що ілюструє статево-вікова піра-

міда (рис.1). Западина у вікових групах 5-34 років 

свідчить про різке зниження рівня народжуваності, 

а в групах 65-80 років відображає покоління «бебі-

бумерів», народжених в повоєнні роки. Частка жі-

нок старшого віку (65 і старше) значно переважає 

частку чоловіків. Це пояснюється довшою тривалі-

стю життя жінок порівняно з чоловіками, здоровим 

способом життя та надсмертністю чоловіків праце-

здатного віку.  

Одним з важливих індикаторів здоров’я насе-

лення є рівень смертності, який зумовлений низкою 

факторів: матеріальним становищем, умовами про-

живання, станом навколишнього середовища, дос-

тупом до держаного соціального захисту та індиві-

дуальними звичками особи (вживання алкоголю, 

куріння, фізичні навантаження)[4].  

 
Рис.1. Статево-вікова піраміда населення України у 2019 році 

 

В Україні спостерігається зростання рівня сме-

ртності практично усіх груп населення: дітей віком 

до 5 років, материнської смертності, смертності від 

ДТП, смертності від таких захворювань як 

ВІЧ/СНІД та туберкульоз, смертності найбільш 

уразливих до COVID-19 верств населення тощо. 

Першим завданнях 3-ої Цілі сталого розвитку 

є зменшення глобального коефіцієнта материнської 

смертності, яка пов’язана з дітонародженням. В Ук-

раїні материнська смертність (в розрахунку на 100 

тис живонароджених) порівняно з країнами Євро-

пейського регіону лишається на досить високому 

рівні, незважаючи на тенденцію до зменшення (рис. 

2). З плином часу змінюються також причини мате-

ринської смертності.  

У 2010 році материнська смертність становила 

23,5 випадки на 100 тис живонароджених, і біль-

шість випадків були зумовлені непрямими акушер-

ськими причинами. У 2018 році материнська смер-

тність знизилася до 12,5 випадків, але переважна їх 

більшість зумовлена прямими акушерськими при-

чинами, що свідчить про погіршення якості медич-

ного обслуговування жінок під час вагітності і по-

логів.  
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Рис.2. Динаміка коефіцієнта материнської смертності в Україні  

за період 2000-2017рр. 

 

За даними 2000-2018 рр. методом експоненці-

ального згладжування здійснено прогнозування рі-

вня материнської смертності до 2021 року. Згідно 

прогнозним значенням, тенденція до зниження рі-

вня материнської смертності збережеться і у 2021 

році очікується 17,3 випадки на 100 тис живонаро-

джень. Прогнозований рівень перевищує цільове 

значення, визначене у 2016 році Міжвідомчою аге-

нцією та експертною групою з показників ЦСР, на 

5,5 років. За умови, що тенденція материнської сме-

ртності збережеться, Україна зможе досягти цільо-

вого індикатора лише у 2026 році.  

У контексті материнської смертності актуаль-

ною проблемою є зростання онкологічних захворю-

вань жінок репродуктивного віку - злоякісних но-

воутворень шийки матки та молочної залозі. Для 

оцінювання впливу цих факторів на рівень матери-

нської смертності застосовано регресійний аналіз.  

Регресійна модель побудована за процедурами 

модуля Multiply Regression ПП Statistica [2]. Пара-

метри моделі наведено в табл. 3. Як свідчать пара-

метри, модель адекватна, сукупний коефіцієнт де-

термінації становить 𝑅2 = 0,822, тобто 82,2% варі-

ації рівня материнської смертності пояснюють 

включені до моделі фактори. Рівняння регресії має 

вигляд: 𝑌 = 27,70 + 0,024𝑥1 + 0,007𝑥2, де 𝑥1 − чи-

сельність жінок, що мають злоякісні новоутворення 

шийки матки, 𝑥2 − чисельність жінок, що мають 

злоякісні новоутворення молочної залози. Обидва 

фактори негативно впливають на рівень материнсь-

кої смертності.  

Таблиця 3 

Підсумкова таблиця регресійного аналізу  

Regression Summary for Dependent Variable: Коефіцієнт материнської смертності (Spreadsheet2) R= 

,82216368 R?= ,67595311 Adjusted R?= ,63544725 F(2,16)=16,688 p 

 b* Std.Err. – 

of b* 

b Std.Err. – 

of b 

t(16) p-value 

Intercept   27,70092 15,37246 1,80198 0,090419 

𝑥1 1,44548 0,253364 0,02434 0,00427 5,70514 0,000033 

𝑥2 1,06649 0,253364 0,00752 0,00179 4,20935 0,000665 

 

Коефіцієнти регресійної моделі свідчать, що: 

 Зі збільшенням чисельності жінок, що ма-

ють злоякісні новоутворення шийки матки на 1%, 

за умови незмінності інших факторів, коефіцієнт 

смертності зростає на 0,024‰; 

 Зі збільшенням чисельності жінок, що ма-

ють злоякісні новоутворення молочної залози на 

1%, за умови незмінності інших факторів, коефіці-

єнт смертності зростає на 0,007‰. 

З метою зниження материнської смертності 

необхідно формувати регіональні програми управ-

ління якістю надання медичної допомоги вагітним, 

роділлям та породіллям, які передбачають дотри-

мання вимог до якості ресурсів системи охорони 

здоров'я і акушерсько-гінекологічної служби. 

Чітку тенденцію до зниження виявляє також 

смертність дітей віком до 5 років (рис.3). У 2000 

році на 1000 живонароджених припадало: серед 

хлопчиків - 17,8 смертей, серед дівчаток – 13,2; у 

2018 році цей показник становив 9,1 та 7,6 відпо-

відно.  
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 Рис.3. Динаміка коефіцієнта смертності дітей у віці до 5 років за статтю у 2000-2018рр., випадків на 

тис живонароджень 

 

За цей період зменшився розрив між значен-

нями показника дитячої смертності в Україні порі-

вняно з країнами Європейського регіону (табл.2). 

Якщо в період 2000-2005 рр. кількість смертей на 

1000 живонароджених в Україні становила 18 випа-

дків, в Європейському регіоні - 26‰, то в період 

2015-2020 рр. – 9 і 15‰, відповідно.  

Таблиця 2  

 Порівняння коефіцієнтів смертності дітей віком до 5 років у 2000-2020рр., ‰ 

  2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 

Європейський регіон 26 22 19 15 

Україна 18 15 10 9 

 

Щодо прогнозування рівня дитячої смертності 

за аналогічною процедурою, то за умови збере-

ження наявної тенденції, коефіцієнт смертності ді-

тей до 5 років у 2021 році становитиме 7‰ і на 1,5 

роки перевищить цільове значення.  

Завдання 3-ої ЦСР «Міцне здоров’я і благопо-

луччя» найближчий час будуть стимулювати діяль-

ність у багатьох сферах, які є критично значущими 

для людства всієї планети, тому їх виконання пот-

ребують багато зусиль, методичних підходів, роз-

робок, аналізів та оцінок. За допомогою статистич-

ного моделювання та прогнозування можна ви-

явити закономірності формування та розвитку 

різних демографічних процесів, що сприятиме об-

ґрунтуванню стратегічних рішень щодо соціально-

економічного розвитку і збереження здоров’я насе-

лення. 

ЦСР унікальні тим, що висвітлюють проблеми 

глобального значення. Вони амбітні, спрямовані на 

те, щоб ніхто не залишався позаду та залучають 

усіх нас до створення більш стійкої, безпечнішої та 

процвітаючої планети для всього людства. Участь 

України у виконанні ЦСР прискорить процес пок-

ращення демографічного та соціального стану кра-

їни і допоможе побороти ті негативні процеси, що 

впливають на якість та рівень нашого життя. 
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Abstract 

The article examines the path taken from land reform to land consolidation in Azerbaijan. The author of the 

article conducted research to find out the reason for the fragmentation of land plots on the territory of farms in the 

country. 

Аннотация 

В статье рассматривается путь, пройденный от земельной реформы до консолидации земель в Азер-

байджане. Автор статьи проводил исследования по выяснению причины возникновения фрагментации зе-

мельных участков на территории фермерских хозяйствах страны. 
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Постановка проблемы. Согласно закону 

Азербайджанской Республики о «Земельной ре-

форме» от 16 июля 1996 года под №1551 ИГ, в 

стране была проведена земельная реформа. Главная 

цель ее проведения состояла: в создании новых соб-

ственнических отношений, развитии рыночной 

экономики, достижения экономической независи-

мости, продовольственного обеспечения населе-

ние, и в повышении материального благосостояния 

народа. Была ли достигнута главная цель, сказать 

сложно. Основная причина сложности этого во-

проса на наш взгляд кроется в раздробленности зе-

мельных массивов бывших колхозов и совхозов. В 

процессе земельной реформы возникли многочис-

ленные фрагментации некогда единых земельных 

массивов. Проблема здесь заключается не только в 

малой площади (2,1 га) фермерских хозяйств, но 

еще и в том, что эти площади расположены в раз-

ных земельных массивах, находящихся достаточно 

далеко друг от друга. В итоге, из единого массива 

земель были созданы многочисленные очень не-

удобные при использовании участки, разделенные 

полевыми дорогами. 

В настоящее время в Азербайджанской Рес-

публике отсутствует закон о консолидации земель 

сельскохозяйственного назначения. Поэтому суще-

ствует острая необходимость в разработке законо-

проектов, а также определении общих тенденций 

развития законодательных норм, направленных на 

недопущение дробления земельных участков и их 

консолидации в будущем. 

Методы исследования. При помощи систем-

ного структурного анализа, определена проблема 

консолидации земель в Азербайджане. Проанали-

зированы нормы действующего земельного законо-

дательства республики. Определены основные при-

чины возникновения разрозненности земельных 

массивов. Уточнены методы правового регулирова-

ния о преимущественном праве на покупку земель. 

Обсуждение и результаты. После приобрете-

ния Азербайджаном независимости был принят за-

кон «О земельной реформе». Объектом земельной 

реформы являлся весь земельный фонд страны, ко-

торый в результате реформы был разделен на три 

формы собственности: государственная, муници-

пальная и частная. Законом было определено, что 

земля отдается в частную собственность физиче-

ским и юридическим лицам Азербайджанской Рес-

публике, а иностранцам, а так же лицам без граж-

данства земельные участки могут быть отданы 

только в аренду. Одним из основных свойств этого 

закона является то, что все три формы собственно-

сти на землю (государственная, муниципальная и 

частная), имеют равные юридические права, кото-

рые охраняются, государством одинаково. Напом-

ним, что во времена Советского Союза весь земель-

ный фонд республики пребывал исключительно в 

государственной собственности. 

Закон Азербайджанской Республики «О зе-

мельной реформе», с точки зрения экономического, 

политического и общественного взгляда расцени-

вается, как важное историческое событие. Этот за-

кон в республике открыл новый исторический пе-

риод в отношениях земли и собственности. На ос-

нове этого закона, каждому гражданину, 

имеющему право на землю, согласно установлен-

ной средней норме, бесплатно и безвозмездно был 
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выделен в натуре земельный пай. Такими правами 

владели следующие граждане, которые: работали 

на постоянной основе в совхозах и колхозах и про-

живали в сельской местности до 2 августа 1996 

года; вышли на пенсию, как работники колхозов и 

совхозов; были призваны с сельской местности на 

военную службу, и временно отсутствующие[1]. 

Кроме этого, к лицам, имеющим право на по-

лучение земельных долей также относились учре-

дители частных хозяйств, созданных на территории 

совхозов и колхозов и претворяющих в жизнь свою 

деятельность согласно назначению, до дня вступле-

ния Закона в силу и лица, чьи основные рабочие ме-

ста находился в этих предприятиях. 

В результате проведения земельной реформы в 

стране из имеющих право на получение безвоз-

мездно земельных паев, 870 тысяч семей ее полу-

чили. Другими словами 3 442 778 человек стали зе-

мельными собственниками. По итогу реформы из 

составляющих единый земельный фонд Азербай-

джана 8 641 506 гектар земель, то есть, 56,9 процен-

тов были оставлены в государственной собственно-

сти, 23,5 процентов были отданы в собственности 

муниципалитетов, а остальные 19,6 процентов 

были отведены частной собственности [2, с.73]. 

Конечно, переход от доминирующей государ-

ственной собственности к частным формам хозяй-

ствования являлся прогрессивным шагом в эконо-

мике независимого Азербайджана. Однако фраг-

ментация земель имеет остро выраженные, 

негативные последствия. 

Средний размер земельного пая на одного че-

ловека в стране, в зависимости от плотности насе-

ления и имеющего пахотных земель на конкретной 

территории варьируется от 0,10 га до 1,23 га. Если 

взять в расчет то, что средний размер семьи по 

Азербайджану, во время проведения земельной ре-

формы составлял примерно 5 человек, то нетрудно 

вычислить средний размер и фермерских хозяйств 

по стране. Проблема здесь заключается не только в 

малой площади фермерских хозяйств, но еще и в 

том, что эти площади (2,1га) расположены в разных 

земельных массивах, находящихся достаточно да-

леко друг от друга. 

В итоге, из одного единого земельного массива 

было создано несколько маленьких участков, раз-

деленных полевыми дорогами, которые обеспечи-

вают доступ к каждому из них. 

В процессе проведения земельной реформы 

периодически возникали различные земельно пра-

вовые вопросы. В основном эти вопросы возникали 

в связи с экономическими и юридическими отно-

шениями между государственными органами, му-

ниципалитетами, физическими и юридическими 

лицами в случае купли-продажи земельных участ-

ков, передачей их в залог, дарением, а также изме-

нением в иных формах права собственности, прав 

на пользование и аренду. Для регулирования этих 

вопросов 8 июля 1999года, в стране был принят за-

кон «О земельном рынке». Это основной закон 

Азербайджанской Республики, который устанавли-

вает основы организации земельного рынка и регу-

лирование тех вопросов, которые прямо связаны с 

экономическими и правовыми отношениями в 

сфере земельно-правовых вопросов. Принятие 

этого закона еще больше усилило фрагментацию 

земель сельскохозяйственного назначения в стране. 

Несмотря на то, что после приобретения неза-

висимости в Азербайджанской Республике, с целью 

регулирования земельно-правовых отношении, 

было принято более 30 земельно-правовых законо-

дательных актов, однозначно можно сказать, об 

остроте нехватки новых земельно законодательных 

актов в стране. Новые земельно законодательные 

акты должны препятствовать дальнейшей фрагмен-

тации земель и способствовать к консолидирова-

нию раздробленных земельных участков. 

Земельный Кодекс Азербайджанской Респуб-

лики является основным фундаментальным доку-

ментом, регулирующим земельно правовые во-

просы в стране, и состоит из 113 статей и 23 разде-

лов. В первой статье кодекса указан круг 

нормативных актов, направленных на урегулирова-

ние земельно-правовых отношений в стране. Со-

гласно третьей статье кодекса, «земельные отноше-

ния – это земельная собственность, использование 

земли и общественные отношения между государ-

ственными органами, муниципалитетами и физиче-

скими лицами в области дачи распоряжений о 

земле, а также государственном управлении при-

родными ресурсами» [4]. А участниками земель-

ных отношений считаются «Азербайджанская Рес-

публика, государственные органы страны, муници-

палитеты, граждане и юридические лица, а также 

иностранцы, лица, не имеющие гражданство, ино-

странные юридические лица, международные сооб-

щества и организации, иностранные государства» 

[6]. 

В 4 и 5 статьях кодекса говорится о трех видах 

собственности на землю – государственная, муни-

ципальная и частная, - а также о том, что все три 

вида собственности в равноправной степени защи-

щаются государством. Согласно 5–му пункту, 4 

статьи кодекса, земельный участок может быть де-

лимым и неделимым. Делимыми считаются те зе-

мельные участки, которые по своему целевому и 

хозяйственному назначению могут делиться на от-

дельные части, и после деления каждая из этих ча-

стей, превращаясь в самостоятельный земельный 

участок, может быть взят на государственную реги-

страцию. Неделимыми считаются те земельные 

участки, которые по своему целевому и хозяйствен-

ному назначению не могут делиться на отдельные 

самостоятельные земельные участки. Во избежание 

чрезмерного деления земель соответствующим ор-

ганом исполнительной власти республики, устанав-

ливаются правила определения минимальной пло-

щади земельного участка, который может быть взят 

на государственную регистрацию. 

Как соответствующий орган исполнительной 

власти Азербайджанской Республики, Кабинет ми-

нистров республики, 15 марта 2000 года, издал по-

становление под № 42, где был указан минималь-

ный предел земельного участка, подлежащего гос-

ударственной регистрации [8]. Согласно этому 
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постановлению, в отношении объектов промыш-

ленности, транспорта, связи, производства, услуг, 

предпринимательства и других целей, с учетом не-

обходимых для деятельности этих объектов техни-

ческих, санитарных, охранных условий, как прини-

маемых в их генеральных планах, а в остальных 

случаях - 1 (один) квадратный метр. Как видно из 

постановлений Кабинета министров относительно 

земель сельскохозяйственного назначение ни слова 

не сказано. 

А в 3-ем пункте статьи 5 кодекса говорится, 

что право собственности на земельный участок со-

стоит из прав собственника на единоличное или 

совместное владение, пользование и распоряжение 

земельным участком. Другими словами, собствен-

ник земли имеет право ее продавать, менять, дать в 

наследство и т.п. То есть земельный участок всту-

пает в оборот и становится объектом земельного 

рынка. Согласно 85 статьи Земельного Кодекса 

«Оборот земельного участка — это переход земель-

ного участка из одного вида собственности в дру-

гой, прав на земельный участок от одного участ-

ника земельных отношений к другому путем за-

ключения договоров и других сделок в порядке и в 

соответствии с особенностями, предусмотренными 

Гражданским кодексом Азербайджанской Респуб-

лики и настоящим кодексом. 

Права владения, пользования земельными 

участками и их аренды могут быть выкуплены и 

проданы решением (с согласия) владельцев или 

уполномоченных ими лиц, либо органов непосред-

ственно через земельные аукционы или конкурсы. 

Купля-продажа находящихся в муниципальной 

собственности земель осуществляется муниципа-

литетами на основании планов развития, земле-

устройства территории, генерального плана насе-

ленных пунктов, документов по градостроитель-

ству и в установленном законодательством 

порядке. Купля-продажа муниципальных земель, а 

также право аренды над ними осуществляется через 

земельные аукционы и конкурсы. При непосред-

ственной продаже находящихся в собственности 

граждан и юридических лиц земель, а также прав их 

использования и аренды купля-продажа осуществ-

ляется на основании заключенных между сторо-

нами и заверенных в нотариальном порядке догово-

ров по купле-продаже. Правила купли-продажи зе-

мельного участка регулируются соответствующим 

законодательством Азербайджанской Республики. 

На основании статьи 89 Земельного кодекса, 

земельные участки, находящиеся в собственности 

юридических и физических лиц по договору об 

ипотеке, могут быть заложены. Ипотека земель 

сельскохозяйственного назначения допускается 

только в целях обеспечения обязательств, непо-

средственно связанных с производством и перера-

боткой сельскохозяйственной продукции, а также 

целевым использованием земель данной категории 

в соответствии с земельным законодательством. 

Здания, строения, сооружения или другие недвижи-

мые предметы могут быть заложены в качестве 

ипотеки только вместе с земельным участком, на 

котором они размещаются, или которые обеспечи-

вают их деятельность. При закладывании части зе-

мельного участка границы этой части должны быть 

установлены до залога. В случае невыполнения за-

логодателем (ипотекодателем) основного обяза-

тельства, на заложенный (в качестве ипотеки) зе-

мельный участок может быть направлено взыска-

ние в порядке, предусмотренном соответствующим 

законом. Если залогодержатель является иностран-

ным юридическим или физическим лицом, то в 

ипотечном договоре должно быть отражено поло-

жение о принудительной продаже земельного 

участка не позднее чем в течение года в случае, 

если обеспеченное залогом обязательство не будет 

выполнено. Правила залога (ипотеки) земельного 

участка регулируются законодательством Азербай-

джанской Республики об ипотеке и Гражданским 

кодексом Азербайджанской Республики. 

Согласно статьям 90 и 91 Земельного кодекса, 

земельные участки, находящиеся в частной соб-

ственности, могут в соответствии с Гражданским 

кодексом Азербайджанской Республики обмени-

ваться один на другой в любом соотношении. 

Дарение земельного участка землевладельцем 

может происходить в установленном Гражданским 

кодексом Азербайджанской Республики порядке, и 

в форме безвозмездной передачи дарственным до-

говором данного земельного участка, или его части 

в собственность любому гражданину , или юриди-

ческому лицу Азербайджанской Республики, а 

также государству или муниципалитету. Дарение 

государственных и муниципальных земель не до-

пускается. Правила дарения земельного участка ре-

гулируются гражданским законодательством Азер-

байджанской Республики. 

В статье 92 говорится, что в случае смерти вла-

дельца принадлежащее ему право собственности на 

весь земельный участок или его часть переходит в 

предусмотренном Гражданским кодексом Азербай-

джанской Республики порядке и форме по положе-

нию или по закону о порядке наследования к дру-

гим лицам (наследникам). При отсутствии закон-

ных наследников и наследников по завещанию или 

отказе от наследства либо при лишении всех 

наследников права наследования, земля, не имею-

щая наследников, передается государству; если 

оставившее наследство лицо находилось на обеспе-

чении учреждений для престарелых, инвалидов, ле-

чебных, воспитательных учреждений и учрежде-

ний социального обеспечения, наследство перехо-

дит в собственность данного учреждения. При 

переходе земельного участка в порядке наследова-

ния к лицу, не достигшему совершеннолетия, его 

законные уполномоченные представители, могут 

до достижения наследником совершеннолетия пе-

редать данный земельный участок в аренду. 

Сделки по земельному участку осуществля-

ются в соответствии с положениями Гражданского 

кодекса Азербайджанской Республики в письмен-

ной форме, путем составления документов, подпи-

сываемых заключающими сделку сторонами или 

их уполномоченными. 
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Гражданское законодательство страны, опре-

деляет правовое положение субъектов гражданских 

правоотношений, основания возникновения и поря-

док осуществления права собственности и других 

вещных прав, регулирует договорные и иные обя-

зательственные отношения, а также другие имуще-

ственные и связанные с ними личные неимуще-

ственные отношения [5]. В статье 1282 Граждан-

ского кодекса страны, описывается раздел земли 

сельскохозяйственного назначения между наслед-

никами. Когда земли крестьянского хозяйства заве-

щаны ее собственником нескольким наследникам, 

либо завещание не оставлено и имеется несколько 

наследников по закону, такая земля вместе с нахо-

дящимся на ней крестьянским хозяйством может 

быть разделена между наследниками при условии, 

что земельный участок, переходящий в результате 

раздела к каждому из наследников, обеспечивает 

существование жизнеспособного хозяйства. Раздел 

допускается лишь в том случае, когда наследники 

готовятся заниматься хозяйством сами. Если ни 

один из наследников не захочет заниматься хозяй-

ством, по их соглашению земля вместе с находя-

щимся на ней хозяйством может быть продана, а 

наследники могут получить свои доли в виде денег. 

Далее в статьях 1284, 1285 и 1286 подробно 

описывается переход крестьянского хозяйства по 

наследству. Наследник, который не может полу-

чить земельный участок, получает соответствую-

щую долю из другого имущества, а если такого 

имущества недостаточно — соответствующую 

компенсацию в установленном порядке. Если кре-

стьянское хозяйство является дворовым хозяй-

ством и последний его член не оставил завещания, 

общее имущество двора переходит к наследникам 

по закону с условием неразорения дворового хозяй-

ства. В случае, когда последний член двора назна-

чил в завещании нескольких наследников, приме-

няется порядок, относящийся к земельному хозяй-

ству в целом. По соглашению между 

сонаследниками земля и находящееся на ней кре-

стьянское хозяйство могут оставаться в их общей 

собственности. 

Здесь мы видим, что в законе нет конкретики 

по поводу дальнейшего недопущения раздробления 

земельных участков между наследниками. Есть ни-

чем не подкрепленные общие слова без всяких ре-

гулирующих механизмов решения вопросов, что 

«если земля крестьянского хозяйства, завещана ее 

собственником нескольким наследникам, либо за-

вещание не оставлено и имеется несколько наслед-

ников по закону, то такая земля вместе с находя-

щимся на ней крестьянским хозяйством может 

быть разделена между наследниками при условии, 

что земельный участок, переходящий в результате 

раздела к каждому из наследников, обеспечивает 

существование «жизнеспособного» хозяйства». 

Кто и как будет определять «жизнеспособность» 

хозяйства не понятно. А по факту в таких случаях 

между наследниками начинаются долгие судебные 

разбирательства. И в конечном итоге это приводит 

к еще большему дроблению и так раздробленных 

земельных участков. 

Согласно статье 1 Закона «О земельном 

рынке» Азербайджанской Республики: Земельный 

рынок - экономические и юридические отношения, 

возникающие в процессах земельного оборота 

между государственными органами, муниципали-

тетами, физическими и юридическими лицами в 

связи с куплей-продажей земельных участков, пе-

редачей их в залог, дарением, а также изменением в 

иных формах права собственности, прав на пользо-

вание и аренду [6]. Целью закона о земельном 

рынке является установление общих правил отно-

шений земельного рынка в Азербайджанской Рес-

публике и обеспечение защиты имущественных 

прав на землю, а задачи законодательства о земель-

ном рынке заключается в создание основы для ор-

ганизации земельного рынка, совпадения на рынке 

интересов субъектов и реализации их прав. На зе-

мельном рынке страны осуществляются следую-

щие сделки: 

купля-продажа земельных участков; 

передача земельного участка в уставный (доле-

вой) фонд; 

залог земельного участка (ипотека); 

обмен земельного участка; 

дарение земельного участка; 

переход земельного участка к другому лицу в 

порядке наследования; 

переход прав на пользование и аренду земли 

другому лицу. 

Одним словом земельные участки также как и 

другие объекты недвижимости в республике явля-

ются полноправными участниками земельного 

рынка. 

В соответствии с Указом Президента Азербай-

джанской Республики «Применение Закона Азер-

байджанской Республики «О земельном рынке», 

принятое решение Кабинетом Министров Респуб-

лики «О некоторых вопросах, связанных с земель-

ным рынком» от 19 декабря 1999 г. под №167, за-

трагивает ряд важных вопросов по праву земельной 

собственности и возникающими в связи с этим пра-

вовыми вопросами. Этим решением Правительства 

утверждены «Правила определения верхнего пре-

дела размера земельных участков, приобретенных 

частными собственниками по административно- 

территориальным единицам» [7]. 

Согласно этому решению Кабинета Мини-

стров Азербайджанской Республики, верхний пре-

дел земельного участка, который может приобре-

сти частный собственник, будет зависеть: от имею-

щихся объемов земельных запасов, которые 

подлежат приватизации; от плотности населения по 

административно-территориальным единицам; от 

целевого назначения земель; от правового режима 

и качества земель; от перспективы развития мест-

ности и от прочих условий. В этом же документе 

указано, что верхний предел приобретаемого зе-

мельного участка устанавливается в следующих 

размерах: при купле–продаже земель, находящихся 

в частной собственности, применительно к землям, 

приватизируемым по административно-территори-

альной единице, до 500 кратного размера средней 
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земельной нормы на одного человека; при осу-

ществлении купли - продажи земель резервного 

фонда муниципалитета, являющихся малопригод-

ными для сельского хозяйства, до 500 кратного раз-

мера средней земельной нормы на одного человека; 

при осуществлении купли-продажи земель резерв-

ного фонда муниципалитета, являющихся непри-

годными для сельского хозяйства до 600 кратного 

размера средней земельной нормы на одного чело-

века. 

Как видно из вышесказанного, с целью недо-

пущения превращения частных собственников в зе-

мельных монополистов в пределах администра-

тивно-территориальной единицы для земель сель-

ского хозяйства в стране, решением Правительства 

Республики утверждены «Правила определения 

верхнего предела размера земельных участков, 

приобретенных частными собственниками по ад-

министративно-территориальным единицам». А по 

минимальным размерам земельных участков сель-

скохозяйственного назначения, конкретных цифр 

по площадям, а также реально работающих меха-

низмов запретов тоже нет. Это при том, что про-

блемы раздробления земельных участков в респуб-

лике более остро стоят на повестке дня, чем их 

укрупнения. Причем не только сельскохозяйствен-

ного назначения, но и земель населённых пунктов, 

так как в Азербайджане для строительства индиви-

дуального жилья минимальный размер земельного 

участка законом так же конкретно не регламенти-

рован. Пользуясь этим пробелом в законе, каждый 

собственник приусадебного земельного участка на 

свое усмотрение может поделить и продать часть 

своего участка всем желающим ее купить. Ужасные 

последствия этого упущения в законе сегодня 

наглядным образом можно увидеть в пригородах 

больших городов республики, особенного г. Баку. 

Дома строятся на площади 0,01 га земли. 

В отличие от многих развитых стран мира , в 

азербайджанском земельном законодательстве кон-

кретики по поводу недопущения дальнейшего раз-

мельчения земельных участков нет. И это вопрос 

очень остро стоит перед аграрным сектором рес-

публики. Раздробленность земель в стране является 

большим препятствием для прогресса сельскохо-

зяйственного сектора, повышения эффективности и 

конкурентоспособности на рынке сельхозпродук-

ции перед импортёрами сельхозпродукции, а также 

и развития сельских местностей в целом. Поэтому 

необходимость разработки единых и координиро-

ванных комплексных мероприятий, подходов отно-

сительно формирования земельного рынка, консо-

лидации земель и реализации программ укрупне-

ния стала очень актуальной на сегодняшний день и 

должна считаться приоритетным направлением в 

области использования земель сельскохозяйствен-

ного назначения в стране[3]. 

 

Выводы 

1.В закон «О Земельном рынке» Азербайджан-

ской Республики, необходимо внести поправку о 

минимальном размере земельных участков, а также 

о запрете их дальнейшего дробления. Если в ре-

зультате дробления земельного участка сельскохо-

зяйственного назначения образуется хотя бы один 

земельный участок меньше минимального размера 

того, что был выделен в процессе земельной ре-

формы, должно запрещаться производить раздел 

такого земельного участка, кроме случаев его при-

соединения к другому смежному участку в про-

цессе консолидации земель. Это вопрос в наше 

стране, бывает очень актуальным при наследова-

нии земельных участков. 

2.Необходимо подготовить проект закона, «О 

консолидации земель», который будет наиболее эф-

фективным инструментом в управлении земель-

ными ресурсами страны, позволяющим улучшить 

структуру сельскохозяйственных угодий, а также 

рациональное использование земель сельхоз назна-

чения. 

3.Законодательство по вопросам консолида-

ции земель должно разрабатываться простым и все-

объемлющим образом, избегая чрезмерного регу-

лирования, должно сопровождаться правилами 

применения, а также техническими документами 

для предоставления более подробных указаний. 

4.Для ведения товарного сельскохозяйствен-

ного производства, в первую очередь права на при-

обретение земельных участков сельскохозяйствен-

ного назначения, должны иметь, те граждане Азер-

байджана, которые имеют сельскохозяйственное 

образование или опыт работы в сельском хозяйстве 

не менее 5 лет. 
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Abstract 

The article summarizes the classical view of approaches to the interpretation of the essence of the concept of 

business model of the enterprise. The evolution of this concept is traced and the main components of its content 

are revealed, which made it possible to highlight the characteristic features and transform the classical approaches 

to its understanding in today's conditions. 

Анотація 

В статті узагальнено класичний погляд на підходи щодо трактування сутності поняття бізнес-модель 

підприємства. Прослідковано еволюцію даного поняття та виявлено основні компоненти його наповнення, 

що дало можливість виділити характерні риси та трансформувати класичні підходи до його розуміння в 

умовах сьогодення. 
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Головною метою діяльності будь-якого госпо-

дарюючого суб’єкта є утримання конкурентних по-

зицій на ринку за рахунок максимального задово-

лення потреб споживачів, що в свою чергу забезпе-

чує генерування бажаного рівня прибутку. Саме 

така ситуація змушує суб’єктів господарювання 

шукати інструменти, які здатні забезпечити їм ус-

піх у довгостроковій перспективі. Одним із таких 

інструментів виступає бізнес-модель діяльності 

підприємства, яка допомагає підприємцям зрозу-

міти: що, коли і для кого робить їх бізнес, і яким 

чином пов’язані усі бізнес-процеси, які відбува-

ються в середині підприємств, та розкриває взає-

мозв’язок між підприємством та зовнішнім середо-

вищем. Отже, бізнес-модель описує логіку побу-

дови процесів діяльності підприємства, яка 

спрямована на виробництво найбільшої цінності з 

метою найкращого задоволення вимог споживача. 

Наразі існує ряд праць як вітчизняних, так і за-

рубіжних дослідників в площині бізнес-моделю-

вання, які дають можливість зрозуміти сутність по-

няття бізнес-модель підприємства: Чесброгха Х, 

Розенблума Р [1], Волонте В. [4] та Тиса Д. [10], а 

також розкривають методи формування бізнес-мо-

делі підприємства: Остервальдера А., Піньє І. [7], 

Котельникова В.Ю. [3] та Стеварта Д. [6]. В дослі-

дженнях Аміта Р., Зотта К. [5], Кравченко М.О. [6] 

Соолятте А.Ю. [8; 9] та Чухрай А.І. [12] представ-

лено механізм створення цінності та формування 

пріоритетів споживачів. Проте, для більш повного 

розуміння системи формування та управління біз-

нес-моделлю підприємства необхідно розширити 

інформаційну базу дослідивши еволюцію підходів 

з метою виявлення сутнісного наповнення та еле-

ментного складу даного поняття. 

Метою статті є поглиблення знань щодо сутні-

сного наповнення поняття бізнес-модель підприєм-

ства, що дасть можливість на основі ретроспектив-

ного аналізу виявити складові елементи бізнес-мо-

делі, які на основі виділених характерних рис 

забезпечать ефективне управління нею у майбут-

ньому. 

Поняття моделі ведення бізнесу, іншими сло-

вами «бізнес-моделі» з кожним днем все більше і 

більше входить у лексикон підприємців, тому на-

разі існує безліч різних підходів до визначення да-

ного поняття, узагальнення яких дало можливість 

представити власне бачення, і таким чином виді-

лити ціннісний, ресурсний, організаційний, техно-

логічний та дохідний підходи у бізнес-моделю-

ванні. 

До ціннісного віднесено бачення, які в більшій 

мірі присвячені дослідженню попиту та зосере-

джені на створенні цінності всередині підприємс-

тва, проте віддають належне споживачу, як корис-

тувачу ціннісної пропозиції підприємства з яким 

потрібно рахуватися та чиї смаки враховувати в 

процесі виробництва цінності [1; 3; 5; 6; 8; 10; 12]. 

Так, Аміт Р. та Зотт К. вважали, що «…бізнес-мо-

дель відображає зміст і структуру управління, при-

значену для створення цінності через використання 

можливостей підприємницької діяльності» [5]. 

Остервальдер А. під бізнес-моделлю вбачає «…цін-

ність, яку організація пропонує різним клієнтам».  

Ресурсний підхід описує набір та «…конфігу-

рацію ресурсів та здібностей підприємства» [1; 4; 

10]. Такий підхід, на нашу думку, має місце на іс-

нування, адже без певного набору ресурсів немож-

ливо створити цінність для споживача, проте існу-
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вання лише певного набору ресурсів не завжди га-

рантує найкращий результат, адже потрібно керу-

вати ними в процесі здійснення господарської дія-

льності. Підхід зорієнтований як всередину органі-

зації, як власника унікальних ресурсів, так і на 

зовнішнє середовище, де можна знайти ще кращі, 

або удосконалити існуючі ресурси. 

Наступним є організаційний підхід – в якому 

перш за все з акцентовано увагу на тому, що бізнес-

модель, це певна система в якій чітко організована 

діяльність «…яка включає в себе бізнес-процеси та 

операції, які пов’язані між собою функціональними 

зв’язками» [11]. На думку автора даний підхід є ці-

лком обґрунтованим, в особливості з точки погляду 

на підприємство як організовану систему, яка скла-

дається з окремих елементів (бізнес-процесів) які 

працюючи разом створюють більшу цінність, ніж 

кожен елемент (бізнес-процес) окремо. Тут прослі-

джується синергійний ефект діяльності компанії. 

Також виокремлено технологічний підхід сут-

ність якого описується двома елементами «…чим 

займається бізнес та як він заробляє гроші» тобто 

певну технологію ведення справи в процесі якого 

створюється цінність та отримується дохід [3; 12]. 

Ми впевнені, що даний підхід є цілком виправда-

ним, самостійним та розумним, адже наявність ре-

сурсів у будь-якій комбінації аж ніяк не впливає на 

ефективне їх використання в процесі виробництва 

ціннісної пропозиції та отримання прибутку - тут 

потрібен чіткий розроблений дієвий механізм (тех-

нологія). Звісно даний підхід, як і організаційний 

спрямований у своїй сукупності на внутрішні про-

цеси, які відбуваються в організації. Проте, на від-

міну від організаційного – підкреслює необхідність 

«…створення стійкої конкурентної переваги на пе-

вних ринках» [7]. 

Останнім виділено дохідний підхід. Сутність 

даного підходу розкриває усю природу бізнесу – ос-

новною метою якого є отримання прибутку. Отже, 

головним стрижнем даного підходу є «…формулю-

вання того, як компанія буде робити гроші та забез-

печувати стійкий прибуток на протязі тривалого 

часу [2]. Даний підхід спрямований як всередину 

підприємства – яким чином створити потрібну цін-

ність для споживача, і як заробити гроші.  

Подальше узагальнення поняття «бізнес-мо-

дель» проведемо крізь призму його сутнісного на-

повнення, яке змінювалося протягом останніх деся-

тиліть. Змінювався ринок, змінювалося ставлення 

до споживачів, і відповідно еволюціонувало ба-

чення «бізнес-моделі» підприємства. 

У табл. 1 систематизовано хронологію еволю-

ції підходів до визначення сутності поняття «біз-

нес-модель», а саме складових елементів його на-

повнення [13, с. 18]. 

Таблиця 1 

Еволюція підходів до розуміння сутнісного наповнення та компонентного складу поняття  

«бізнес-модель» 

Автори  

Бізнес-модель – це 
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1 2 3 4 5 6 7 

1996 

Сливоцький А.  +     + 

1998 

Тімерс П.   +    + 

1999 

Карр Н.   +     

2000 

Хамел Г.  +   +  

2001 

Раппа М.  + +   + 

Томпсонмол А.А., Стрікленд А. Дж.   +  +  + 

2002 

Шингарев П. +      

Шелухін І.   +     

Чесбро Г.   + +  +  

2005 

Робінсон Р.  + +  +   

Остервальдер А.  +    + 

2006 

Шесбро Г.   + +   + 

2007 

Аміт Р., Зотт К.  +  +  +  

Янсен В., Джагерс Г.   +    + 
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2008 

Чесброгх Х., Розенблум Р.    +  + + 

2010 

Тісе Д.   + +   + 

Соолятте О.Ю.   + +   + 

Казадесус-Масанелл Р., Ріхарт Дж.   +    + 

Степова С., Марєєв С., Блажко М.  + + +   + 

2012 

Остервальдер А., Піньє І.  + + +   + 

* Розроблено та узагальнено автором на основі [1; 5; 10; 13, с. 18] 

 

З огляду на дані табл. 1. відмітимо, що у по-

нятті «бізнес-модель» підприємства протягом пері-

оду еволюції будо виділено шість основних компо-

нент. Серед них є: система управління, технологія 

здійснення бізнесу, створення цінності, стратегія, 

ресурси та отримання доходу. В цілому за такими ж 

компонентами автором і згруповано підходи до ви-

значення сутності даного поняття. Окремо ми не 

виділили стратегічний підхід через приналежність 

його або до «…сукупності стратегій, що співпра-

цює разом у системний спосіб» [6] або до «…еко-

номічної складової стратегії компанії, що описує 

спосіб отримання прибутку» [13, с. 18].  

Отже, маючи ряд компонентів та роки, в які 

вони були представлені науковцями можна прове-

сти узагальнення яким чином змінювалися погляди 

на сутнісне наповнення поняття «бізнес-модель» в 

процесі еволюції ринкових відносин. Такий аналіз 

дасть можливість виділити підхід, який найбільш 

повно буде відповідати вимогам до ідеального по-

яснення бізнес-моделі підприємства та її компоне-

нтів, табл. 2. 

Таблиця 2 

Характерні риси поняття «бізнес-модель» в процесі еволюції 

Період Фокус дослідження Характерні риси Підхід 

1970-ті 

Внутрішні компоненти 
бізнес-моделі компанії  

- орієнтація на внутрішні елементи діяль-
ності бізнес-моделі компанії; 
- механізм отримання конкурентних пере-
ваг  

Технологічний 

1980-ті 

Пропозиція цінності - орієнтація по потреби споживачів; 
- створення ціннісної пропозиції; 
- дослідження конкурентів; 
- концентрація на отриманні конкурент-
них переваг 

Ціннісний 

1990-ті 

Бізнес-архітектура про-
дуктів 

- сервісне обслуговування та інформаційні 
потоків; 
- отримання вигоди; 
- взаємовідносини бізнес-гравців 

Технологічний 

2000-ні 

Метод здійснення біз-
несу та механізм ство-

рення прибутку 

- механізм отримання прибутку; 
- стратегія отримання прибутку; 
- «відкрита бізнес-модель»; 
- перетворення ресурсів в економічну цін-
ність; 
- виробничі ресурси 

Технологічний 

Бізнес-модель взаємо-
пов’язані елементи сис-
теми яка досягає поста-

влених цілей 

- орієнтація як на внутрішнє так і на зов-
нішнє середовище діяльності підприємс-
тва; 
- системний підхід до підприємства; 
- управлінська концепція; 
- отримання конкурентної переваги; 
- сукупність стратегій; 
- зміст та структура управління 

Організаційний 

Як компанія заробляє 
гроші 

- створення споживчої цінності; 
- отримання прибутку; 
- чим займається бізнес 

Доходний  

Створення цінності че-
рез підприємницькі зді-

бності 

- формування цінності для споживача; 
- створення та утримання конкурентної 
переваги 

Ціннісний  

Конфігурація ресурсів 
та здібностей 

- стратегічне управління ресурсами; 
- формування конкурентної переваги; 
- бізнес модель – ланка між ланцюгом 
створення цінності та економічним ре-
зультатом 

Ресурсний  
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2010 – по 
теперішній 

час 

Пропозиція цінності - логіка, дані та чинники пропозиції цін-
ності; 
- життєздатна структура прибутків і ви-
трат; 
- методи формування економічних, соці-
альних та інших цінностей 

Ціннісний  

Місце розташування 
компанії у ланцюгу 
створення цінності 

- шлях до створення цінності процесі гене-
рування прибутку 

Прибутковий  

* Розроблено і узагальнено автором 

 

Конструктивний аналіз представлений у табл. 

2 дав можливість визначити, що зі зміною ринко-

вого середовища та глобалізацією економічного 

простору відбувалися зміни у поглядах науковців 

до концептуальних складових бізнес-моделі підп-

риємства. Так, якщо на початку досліджень окрема 

увага приділялася механізму отримання конкурен-

тних переваг, то у наступні періоди на перший план 

почали виходити споживачі із своїми цінностями та 

бажанням їх отримати, отримання прибутку бізне-

сом, який реалізує певну модель ведення бізнесу в 

ринковому середовищі та унікальності самої орга-

нізації.  

Наразі превалює підхід до ведення бізнесу, 

який є клієнто-орієнтованим. Даний підхід фокусу-

ються на представленні ціннісної пропозиції спо-

живачам, удосконалені продукту, формування уні-

кальності своєї пропозиції та впровадженні певних 

інноваційних рішень при проектуванні та виробни-

цтві продукції, з метою отримання прибутку. В ці-

лому, функціонування даного підходу зосереджене 

на засадах ланцюга створення цінності з орієнта-

цією на пріоритети споживачів, що виступають 

двигуном розвитку моделі бізнесу підприємства. 

Ефективність даної моделі має прямо пропорційну 

залежність від того, наскільки ефективно представ-

лена ціннісна пропозиція задовольняє потреби спо-

живачів. 

Другий підхід є технологічно-організаційним 

адже концентрація уваги зосереджена на складових 

елементах організації та внутрішніх взаємозв’яз-

ках, а також ресурсній складовій, технології ве-

дення бізнесу як всередині організації так і за її ме-

жами, удосконаленні бізнес-процесів, які відобра-

жають процес виробництва ціннісної пропозиції. 

Відмітимо, що за даного підходу «бізнес-мо-

дель» розглядається в якості певного інструменту 

управління виробництвом, ресурсами та їх оптимі-

зації у часі та просторі. Тобто, завдяки даному ін-

струменту компанія може представити ринку най-

кращу ціннісну пропозицію, яка забезпечить підп-

риємству конкуренту перевагу на обраних 

сегментах.  

Ще можна виділити ринковий підхід, що оріє-

нтується на маркетинговій та збутовій діяльності, 

сегментації споживачів, завоюванні стійких конку-

рентних позицій на ринку, тобто все, що пов’язано 

зі стратегією підприємства по просуванню влас-

ного продукту на ринку.  

Дослідження еволюції поняття «бізнес-мо-

дель» підприємства дало можливість встановити, 

що на сьогодні в економічній науці існує декілька 

підходів до визначення його сутності. Зокрема ав-

тором виокремлено: ціннісний, технологічний, ре-

сурсний, організаційний та дохідний підходи. Це 

дало можливість зрозуміти те, що є підходи, які орі-

єнтуються у своїй більшості всередину підприємс-

тва і концентруються на цінності та технології її ви-

готовлення, і підходи які повністю орієнтуються на 

зовнішнє середовище діяльності підприємства. 

Глибинний аналіз зміни уявлення про компо-

нентний склад поняття «бізнес-модель» дав можли-

вість виділити наступні компоненти, такі як: техно-

логія створення споживчої цінності, отримання 

прибутку, створення цінності для кінцевого спожи-

вача, система управління, ресурси та стратегія. Це 

допомогло встановити компоненти успішної біз-

нес-моделі підприємства та визначити вектори її 

формування, які в подальшому було згруповано у 

клієнто-орієнтований; організаційно-технологіч-

ний та ринковий підходи. Дана систематизація є 

універсальною, тому вона дасть можливість чітко 

формувати методичні рекомендації щодо розробки 

бізнес-моделі підприємства будь-якої сфери діяль-

ності, у тому числі застосувати її у авіаційну сферу. 
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Abstract 

The essence, the basic links of formation of financial policy of the enterprise are defined. Appointment of 

financial policy of the enterprise. Definitely the main tasks of effective financial policy. The principles of organi-

zation of financial policy are given. The economic content and features of the financial strategy and financial 

tactics of the business entity are described. Peculiarities of formation of financial strategy and tactics of the enter-

prise are determined. 
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Financial policy should be optimal for implemen-

tation in the enterprise, rational to use, effective to en-

sure financial stability and effective in terms of results, 

which are based on: maximum profit and minimum 

risk. 

The basis of the structural and logical model of 

formation and implementation of financial policy of the 

enterprise is the work associated with the analysis of 

internal and external environment. Based on this anal-

ysis, a model of strategic management of the corpora-

tion's financial policy is built [4]. 

The purpose of the financial policy of the enter-

prise is: 

- streamlining the financial relations of the enter-

prise; 

- providing finances with consistency and con-

sistency; 

- improving the cash flow management of the en-

terprise; 

- increasing the efficiency of financial relations of 

the enterprise; 

- ensuring the implementation of tasks defined by 

management 

enterprises; 

- optimization of cash flows by sources of income, 

areas of use in accordance with the objectives set by the 

management; 

- acceleration of money turnover at the enterprise; 

- optimization of the composition and use of finan-

cial instruments of the enterprise; 

- efficient use of financial resources; 

- ensuring the implementation of financial man-

agement. 

The financial policy of the enterprise is the policy 

defined and carried out by employers of the enterprise 

in the interests of the enterprise through financial rela-

tions and mechanisms. The financial policy of the en-

terprise is determined by the founders, owners, orga-

nized by the financial management, and its executors 

are financial services, production structures, divisions 

and individual employees of the enterprise. The finan-

cial policy of the enterprise is an integral part of its eco-

nomic policy and expresses a set of measures for the 

enterprise and the use of finance to carry out its func-

tions and tasks, a qualitatively specific direction of de-

velopment, which relates to areas, tools and forms of its 

activities.  

The content of financial policy is expressed in 

solving the following tasks: 

development of the optimal concept of financial 

resources management, which allows to ensure the co-

ordination of the optimal amount of their revenues with 

the simultaneous protection of business risk; 

determination of the main directions of use of fi-

nancial resources 

for the current period and for the future. 

It is necessary to take into account the prospects 

for the development of production and commercial ac-

tivities and the state of macroeconomic conditions (tax-

ation, the discount rate of bank interest, depreciation 

rates on fixed assets, etc.). 

Financial and economic activities of economic en-

tities aimed at achieving this goal, taking into account 

http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/180669
http://www.klubok.net/article2302
http://ena.lp.edu.ua/
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the real indicators according to financial analysis, inter-

nal control and evaluation of real investment projects 

(Fig. 1).  

The effectiveness of financial policy is determined 

by the degree of achievement of goals and objectives. 

Its efficiency as the level of achieving the best result at 

the lowest cost is measured by indicators of financial 

efficiency of its units individually and as a whole, indi-

cators of efficiency of use of financial flows, material 

and labor resources. 

 
Fig. 1. The main tasks of effective financial policy of the enterprise (author's development) 

 

The object of financial policy is the economic sys-

tem of the enterprise, as well as any types and directions 

of economic activity in their relationship with the finan-

cial condition of the enterprise and financial results. 

The object of financial policy represents the whole set, 

which is affected by financial policy. 

Financial policy is conducted at all levels of the 

financial management facility. It is the basis on which 

the conclusions of financial science are based. 

Although financial policy represents the interests 

of employers and serves to achieve their goals, the most 

important condition for the successful implementation 

of financial policy is the need to maximize the unity of 

the structure of goals of both employers and performers 

by resolving conflicts between them. During the for-

mation of financial policy, the entrepreneur must 

clearly present the means, goals, tools, techniques, 

methods, opportunities and mechanisms for achieving 

it. 

The process of conducting financial policy re-

quires the selection of appropriate tools, methods, 

forms, mechanisms and methods of implementation. 

Financial policy is aimed at taking into account some 

features - multivariate, multi-component and multifac-

torial financial management in order to perform spe-

cific tasks and to achieve goals. In the absence of such 

a policy, the actions and efforts of management and em-

ployees become short-sighted, unconscious and cha-

otic. 

The development and implementation of financial 

policy measures of the business entity allows to define 

in more detail a single concept of its development in the 

long and short term, to choose the most optimal mech-

anism and methods for achieving the set strategic goals. 

With the help of developed corporate plans and pro-

grams, the relationship between the targets of the finan-

cial strategy of the enterprise with the available finan-

cial resources of the business entity. 

This is ensured by the wide application of the prin-

ciples of the program-target planning method. The pro-

cedure for developing financial plans and programs of 

the business entity depends on the content and com-

plexity of achieving the goals and objectives. 

In this case, any program of financial development 

of the enterprise must contain the following basic struc-

tural elements: 

The main tasks of effective financial policy 

 

Search for reserves to improve the financial condition and 

increase the financial stability of the enterprise on the basis 

of economic analysis 

 
Avoidance of losses and increases in the mass of profits 

 

Minimization of financial risks 

 
Providing sources of financing for production 

 
Rational organization of financial flows and calculations 

that ensure their maximum return and minimum risk 

 

Choice of directions and optimization of production struc-

ture in order to increase its efficiency 

 

Rational distribution of profits in the expansion of produc-

tion and consumption 
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justification of the objectives of the program;  

characteristics of the program content; system of 

indicators for assessing the state of implementation of 

the program and the activities of the enterprise, as well 

as determining the main constraints;  

a set of basic, auxiliary and service programs and 

projects, the implementation of which is aimed at more 

effective achievement of key objectives of the financial 

activities of the enterprise;  

options for the implementation of the program in 

terms and volume with the calculation of the needs of 

the business entity for each option for the implementa-

tion of the program;  

assessment of the effectiveness of the implemen-

tation of each version of the financial program of the 

enterprise, which connects the costs, the final results of 

the program and the corresponding targets for the de-

velopment of the business entity [5]. 

A necessary element of management is financial 

policy, its implementation and construction reflect not 

only the goals of employers, but also characterize the 

direction of management, the ability to constantly pur-

sue and embody the interests of management in produc-

tion processes. 

If we ignore financial policy, it can lead to signif-

icant changes, namely - to a loss of focus, a clear idea 

of the objectives of financial management, to not quite 

adequate choice of techniques, tools, methods, mecha-

nisms and techniques of financial management. These 

processes are accompanied by a loss of stability, finan-

cial stability, dynamism during the work of the organi-

zation. As a result of this approach, management loses 

opportunities that it can take advantage of. Crisis phe-

nomena also become natural [8]. 

The main means of implementing financial policy 

is the financial mechanism of the enterprise - the finan-

cial management system, which includes the organiza-

tion of the interaction of financial relations and mone-

tary funds in order to optimize their impact on the final 

results of its activities. 

Optimal interaction of financial relations is 

achieved by using all financial categories (revenue, 

profit, depreciation, working capital, credit, budget, 

taxes), standards, various incentives, benefits, sanc-

tions and other financial levers through which the man-

agement system can affect the economic activity of the 

enterprise. 

The essence of financial policy is to effectively 

use the financial mechanism to achieve strategic and 

tactical goals of economic entities. Through the devel-

opment of a system of laws and other regulations, the 

state regulates the financial and economic activities of 

enterprises, including financial policy. The legal basis 

for the finances of economic entities is primarily based 

on constitutional norms. 

When formulating financial policy, considerable 

attention should be paid to the efficiency and, espe-

cially, controllability of the stages from which this pol-

icy is formed. Its content will be presented in the form 

of basic vectors, stages of activity: 

development of the concept of financial policy, 

definition of its basic directions, the purposes and tasks; 

creation of the corresponding, necessary financial 

mechanism; 

financial management, ie the implementation of 

specific actions at each stage of development of the en-

tity, in accordance with the specifics 

problem to be solved; 

financial control: analysis of results and their com-

pliance with the parameters of financial planning, anal-

ysis of the degree of coincidence with the expected re-

sult, making adjustments (if necessary: detection of 

negative consequences). 

Each company independently determines the list 

of features on which the internal control will be carried 

out, but in accordance with the purpose of the task, eve-

ryone has the same - preservation of property, improv-

ing efficiency and strengthening the financial condition 

of the enterprise [9]. 

Any activity is based on the relevant provisions, 

which are guided by the operation. And the organiza-

tion of financial policy is based on certain principles: 

the principle of self-sufficiency and self-financ-

ing. Self-sufficiency implies that the means to ensure 

the functioning of the organization must pay off, ie 

bring income that corresponds to the minimum possible 

level of profitability. Self-financing means full payback 

of production and sales costs, investment in the devel-

opment of production at the expense of own funds and, 

if necessary, at the expense of bank and commercial 

loans; 

the principle of self-government or economic in-

dependence is: 

a) self-determination of prospects for the develop-

ment of the organization (primarily on the basis of de-

mand for products, work performed or services pro-

vided); 

b) independent planning of their activities; 

c) ensuring the production and social development 

of the firm. 

the principle of material responsibility means the 

existence of a certain system of responsibility of the or-

ganization for the conduct and results of economic ac-

tivity. Financial methods of implementing this princi-

ple are different for individual organizations, their man-

agers and employees depending on the organizational 

and legal form; 

the principle of interest in the results of activities. 

The objective necessity of this principle is determined 

by the main purpose of entrepreneurial activity - sys-

tematic profit-making; 

the principle of control over the financial and eco-

nomic activities of the enterprise. As you know, the fi-

nances of the enterprise perform a control function, be-

cause it is objective, it is based on subjective activities 

- financial control. 

Depending on the length of the period and the na-

ture of the tasks to be solved, financial policy is divided 

into financial strategy and financial tactics. 

Financial strategy - a long-term course of financial 

policy, designed for the future and involves the solution 

of large-scale development problems of the organiza-

tion. Financial decisions and measures designed for a 

period of more than 12 months or for a period exceed-

ing the operating cycle are long-term financial policies. 
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Financial strategy includes significant goals and objec-

tives of financial policy that affect the development of 

the enterprise as a whole, the implementation of which 

is always long-term. 

The most important elements of financial strategy 

include: development of credit strategy; fixed capital 

management, including depreciation policy; 

pricing strategy; 

choice of dividend and investment strategy [2]. 

Thus, the financial strategy is an integral part of 

the overall strategy of economic development of the en-

terprise, because it is a factor in ensuring the proper 

functioning of the future. During the development of 

the financial strategy of the enterprise the purpose and 

character of actions are defined, and also the basic 

tendencies of development of finances are forecasted, 

concepts of their use are formed, principles of the 

organization of financial relations are defined. 

The development of the financial strategy of the 

enterprise is associated with the solution of the follow-

ing main tasks: 

determination of perspective vectors of develop-

ment of financial mutual relations of the enterprise with 

its business partners; 

substantiation of primary sources of financial sup-

port of economic activity of the enterprise; selection of 

optimal ways of investment activity of the enterprise; 

ensuring minimal financial risks of the enterprise; 

identification of ways and means of the enterprise out 

of the financial crisis (if necessary); ensuring financial 

stability, profitability and profitability of the enterprise. 

The financial strategy of any enterprise is embod-

ied in its strategic development plan, which determines 

the main financial indicators of the enterprise, in ac-

cordance with the expected options for the develop-

ment of the market environment. The development of 

alternative financial plans, which allow to forecast 

changes in the financial condition and financial results 

of the enterprise, is based on modeling, factor analysis 

and rationing. This financial planning is focused mainly 

on achieving a given level of the main parameters of 

the enterprise: sales and cost, profit and profitability, 

financial stability and solvency, price competitiveness. 

In general, financial planning - is the development 

of a system of financial plans for various areas of finan-

cial activities, which ensure the implementation of fi-

nancial strategy in the planning period of the enterprise. 

Providing the current activities of the enterprise with 

the necessary financial resources - this is the purpose of 

financial planning. In order to determine the effective-

ness of the financial strategy, it is necessary to deter-

mine whether it takes into account the real capabilities 

of the enterprise and the state and trends of the external 

business environment. 

Financial tactics are characterized as specific tech-

niques and measures to achieve the chosen goal in cer-

tain conditions, aimed at solving local problems of a 

particular stage of enterprise development through 

timely change of financial relations, redistribution of fi-

nancial resources between types of costs and structural 

units (branches). 

Financial decisions and measures designed for a 

period of less than 12 months or for a period of the op-

erating cycle, if it does not exceed 12 months, belong 

to the short-term financial policy. 

Tactical tasks, the achievement of which should 

provide financial management are: 

 pricing policy development; 

 current cost management; 

management of current assets and accounts paya-

ble; 

management of financing of current activity; 

organization of current financial planning. 

The purpose of choosing financial tactics is to de-

termine the optimal size of current assets and sources 

of funding, both own and borrowed. 

Given a relatively stable financial strategy, finan-

cial tactics need to be more flexible, which will provide 

a faster response to any changes in market conditions, 

namely supply and demand for resources, goods and 

services. The strategic and tactical aspects of financial 

policy are quite closely interrelated, so the right choice 

of strategy creates favorable opportunities for tactical 

tasks. 

To better understand the content, objectives and 

requirements of financial policy, identify some of its 

components, which are shown in (fig. 2). 

In general, the internal economic policy of the en-

terprise includes the policy of capital investment, pric-

ing policy, production, technical, information, manage-

ment, financial, accounting policy of the enterprise. 

In market conditions, the growing role of account-

ing as a producer of information products. But the state 

can no longer rigidly regulate the accounting system 

and "impose on all participants in economic and legal 

relations the same approaches to reflect the facts of eco-

nomic activity in accounting, as such approaches must 

simultaneously meet the conditions of financial and 

economic activities of each enterprise." 
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Fig. 2. The main components of the financial policy of the enterprise (author's development based on the pro-

cessed sources) 

 

Similarly, the financial policy should take into ac-

count the specifics of each enterprise and be formed in 

accordance with the conditions of its activities, staff 

qualifications, availability of computer equipment, etc. 

The policy of capital formation is to provide the most 

effective forms of raising capital from various sources 

and achieve the required level of self-financing of eco-

nomic activity of the entity in accordance with the 

needs of its development. In terms of this type of finan-

cial policy can be divided into credit, issuance and div-

idend policies. 

The credit policy of the enterprise provides for the 

definition of actions for the optimal ratio of equity and 

borrowed capital of the enterprise. Within the frame-

work of credit policy the issues of: 

 providing the company with its own working cap-

ital and the need for borrowed capital; 

determining the need for long-term loans and bor-

rowings; 

determination of the credit financial institution 

and credit conditions. 

The effectiveness of the credit policy of the enter-

prise is determined by the stable financial stability of 

the enterprise. 

The issue policy of the enterprise ensures the at-

traction of the required amount of own financial re-

sources through the issue and placement of own shares 

on the stock market. 

Dividend policy is a set of principles and methods 

for determining the share of net income for the payment 

of dividends to owners of capital in accordance with the 

main objectives of the entity for a certain period. This 

policy provides for the formation of the relationship be-

tween the owner (owners) and management of the en-

terprise and investors on the accrual and payment of 

dividends in accordance with the capital structure. 

In market conditions, the manager and the owner 

are two different persons and the relationship between 

them should be a partnership. The main task is to 

choose the ways and forms of relations between them 

in order to avoid conflicts of interest to meet the inter-

ests of the owner. Within the framework of financial 

policy, it is necessary to choose the option of calculat-

ing and paying dividends. In practice, the most com-

mon options are when the accrual and payment of div-

idends are carried out in the form of: 

fixed amount of payment; 

constant percentage of profits; 

shares of the enterprise; 

guaranteed minimum and extra dividends. 

The effectiveness of dividend policy is determined 

by the growth of stock prices and, consequently, the 

price of the enterprise. The investment policy of the en-

terprise ensures the selection and implementation of the 

most effective forms of capital investment, aimed at ex-

panding the financial potential of the entity. 

 The policy of asset management is to identify and 

meet the needs for the operational process and optimize 

their composition to ensure conditions for efficient 

management of the enterprise. Risk management policy 

is the development of a system of measures to identify, 

assess, prevent and insure risks, select the most optimal 

ways to neutralize their negative consequences in the 

event of a risk event. 

The formation of the financial policy of the enter-

prise is influenced by many factors, but the determining 

factor is the strategy of financial and economic devel-

opment of the enterprise. Thus, the financial policy of 

the enterprise is determined by the purpose, goals and 

objectives of economic development of the enterprise; 

his current and future plans; the possibility of attracting 

credit resources; implementation of investment pro-

grams. At the same time, the success of financial and 

economic activity management of the enterprise, its ef-

ficiency and long-term development strategy depend on 

the skillfully formed financial policy of the enterprise. 

Thus, the theoretical and methodological aspects 

of the formation of financial policy of the enterprise are 

defined financial policy, as the purposeful use of finan-

cial relations to solve long-term goals and short-term 

problems. The main purpose of financial activities and 

the purpose of financial policy of the enterprise are 

based on the efficient use of financial resources and 

successful implementation of financial management. In 

this regard, the tasks that reveal the content of financial 

policy were solved, in particular: finding reserves to 

improve the financial condition and increase the finan-

cial stability of the enterprise based on economic anal-

ysis, profit maximization and risk minimization and ra-

tional distribution of profits to expand production and 

consumption. 
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The essence of financial policy is the effective use 

of the financial mechanism to achieve strategic and tac-

tical goals that will have an impact on the end result of 

the enterprise. It is due to rational tactical actions and 

successful strategic activities of the enterprise that it is 

possible to implement an appropriate financial policy 

of the enterprise. Economic and, consequently, social 

development of any state depends on the level of effi-

ciency of economic entities of different forms of own-

ership (according to the Commercial Code of Ukraine - 

private, state, municipal, collective and mixed), as fill-

ing the budgets of different levels depends on taxes paid 

by enterprises. 

Therefore, there is a need for regular assessment 

and analysis of their financial and economic condition, 

which allows you to take the necessary measures in a 

timely manner in the event of internal problems in the 

enterprise. Such information is also important for coun-

terparties, investors, creditor banks, insurance compa-

nies and other partners - subjects of both domestic and 

foreign market environment. 

The deterioration of financial and economic indi-

cators is mainly accompanied by an increase in the debt 

burden, which may lead to a loss of solvency, and in the 

future to the closure of activities as such, ie there is a 

risk of bankruptcy. It is the diagnosis of the financial 

condition of the enterprise is designed to prevent bank-

ruptcy by providing objective assessments of financial 

and economic security. The current situation in the eco-

nomic environment of Ukraine indicates significant 

problems in this area. Although the very fact of bank-

ruptcy of economic entities is inherent in a market 

economy, the number of bankrupt enterprises and the 

pace of this process should be constantly analyzed by 

management structures and the implementation of a 

system of necessary measures to reduce and stabilize 

such situations. 

The reasons that bring the company to a crisis may 

be different. At the same time, there is no single gener-

ally accepted classification of the reasons for the insol-

vency of the enterprise. However, the analysis of scien-

tific research allows us to identify some classifications. 

There are such prerequisites for the bankruptcy of 

the enterprise as: 

external to the enterprise (economic, political, de-

mographic, increased international competition, bank-

ruptcy of debtors), which it has no opportunity to influ-

ence or this influence is very weak; 

internal (growth of receivables, deficit of own 

working capital, inefficiency of financial investments, 

lack of contractual discipline, etc.), which directly de-

pend on the organization of work at the enterprise. 

A key feature of crisis management is a strict time 

limit, changing the criteria according to which deci-

sions are made. Thus, the implementation of the policy 

of anti-crisis financial management of the enterprise at 

the risk of bankruptcy involves: 

1. Carrying out constant monitoring of the finan-

cial condition of the enterprise for the purpose of early 

detection of signs of its crisis development. There is a 

special group of objects of observation, which forms a 

possible "crisis field", which realizes the threat of its 

bankruptcy. 

2. Determining the scale of the crisis of the enter-

prise. When the monitoring process detects significant 

deviations from the normal course of financial activi-

ties, determined by the directions of its financial strat-

egy and the system of planned and regulatory indica-

tors, the scale of the crisis of the enterprise, ie its depth 

from the standpoint of bankruptcy. 

3. Research of the main factors that determine the 

crisis development of the enterprise. 

4. The formation of a system of goals to bring the 

company out of crisis, adequate to its scale. The objec-

tives of anti-crisis financial management are specified 

in accordance with the scale of the crisis of the enter-

prise. They must also take into account the forecast of 

the main factors that determine the threat of bank-

ruptcy. 

Conditions for ensuring the financial security of 

any enterprise are: a high degree of harmonization and 

coordination of the financial interests of the enterprise 

with the interests of the environment and the interests 

of staff; presence at the enterprise of resistance to 

threats of financial system which is capable to provide 

realization of financial interests; balance and complex-

ity of financial instruments and technologies used in the 

enterprise [7]. 

In order to neutralize the impact of threats on the 

level of financial security of farms, it is necessary to 

identify their presence in a timely manner and thor-

oughly approach the development of management de-

cisions in this area. The process of ensuring the finan-

cial security of economic entities is insufficiently regu-

lated at the legislative level, which accordingly 

increases the need to develop, adopt and implement a 

state strategy to ensure financial security. 

 In general, financial security management must 

be carried out in accordance with certain principles. the 

primacy of economic legislation in ensuring the finan-

cial security of the enterprise; application of program-

target management; mandatory determination of the set 

of own financial interests during the development of 

management decisions; integration of the financial se-

curity management subsystem of the enterprise with the 

general financial management system; ensuring the bal-

ance of financial interests of owners, individual depart-

ments, employees; mutual material responsibility of the 

personnel and the management for a condition of finan-

cial safety of the enterprise; constant monitoring of real 

and potential threats to financial security; compliance 

of management decisions to ensure financial security 

with the economic strategy of enterprise development, 

its mission; coordination of all proposed measures; 

timeliness of improving management decisions; the 

need for organizational and methodological design of 

the financial security management subsystem; minimi-

zation of costs to ensure the financial security of the 

enterprise [4]. 

It is established that the financial policy of the en-

terprise is a policy determined and conducted by em-

ployers of the enterprise in the interests of the enterprise 

through financial relations and mechanisms. The finan-

cial policy of the enterprise is determined by the found-

ers, owners, organized by the financial management, 

and its executors are financial services, production 
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structures, divisions and individual employees of the 

enterprise. 

The content of financial policy is expressed in 

solving the following tasks: 

 - development of the optimal concept of financial 

resources management, which allows to ensure the co-

ordination of the optimal amount of their revenues with 

the simultaneous protection of business risk; 

- determination of the main directions of use of fi-

nancial resources for the current period and for the fu-

ture. 

It is necessary to take into account the prospects 

for the development of production and commercial ac-

tivities and the state of macroeconomic conditions (tax-

ation, the discount rate of bank interest, depreciation 

rates on fixed assets, etc.); 

- financial and economic activities of economic 

entities aimed at achieving the goal taking into account 

the real indicators according to the financial analysis, 

internal control, evaluation of real investment projects 

and other indicators. 

Thus, the financial policy of the enterprise is a 

form of realization of financial ideology and strategy of 

the enterprise in a cut of separate aspects of its financial 

activity. The most important component of the financial 

strategy is to make decisions about the appropriate cap-

ital structure for the company. First of all, this applies 

to the ratio between fixed and working capital, own and 

borrowed. The positive effect of the effect of financial 

leverage is manifested when the savings due to lower 

tax payments exceed the costs of the enterprise for the 

use of borrowed funds. Achieving the effect of its ap-

plication is ensured by compensation of tax deductions 

from profits and minimization of deviations of eco-

nomic and financial profitability. 
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Abstract 

The article analyzes and investigates the state and problems of applying the discount rate as a tool of monetary 

policy and the effectiveness of its application in the financial crisis. Its place among other instruments of monetary 

regulation is determined. The dynamics of changes in the main indicators of Ukraine's monetary policy in recent 

years has been studied. The main ways and directions of development of monetary policy for the future are estab-

lished. The advantages of applying the discount rate and its disadvantages in conditions of financial instability are 

substantiated. 
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Central Bank refinancing helps to ensure the effi-

ciency of commercial banks in the country. Refinanc-

ing of the Central Bank also provides an opportunity for 

commercial banks to obtain additional financial re-

sources in order to counter the bankruptcy of commer-

cial banks and maintain their liquidity. Refinancing of 

the Central Bank also helps commercial banks to form 

their resource base in order to provide loans to individ-

uals and legal entities, to conduct other active opera-

tions. 

In accordance with the Monetary Policy Strategy 

for 2016-2020, the NBU has moved from a de facto 

fixed exchange rate policy to an inflation targeting re-

gime, which consists of publicly announcing quantita-

tive inflation targets and obliging the central bank to 

https://otherreferats.allbest.ru/finance/00174811_1.html
https://otherreferats.allbest.ru/finance/00174811_1.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669992:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669992:%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD.
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achieve these targets over the medium term. But the 

National Bank has no right to set prices for goods and 

services. 

The main instrument by which central banks influ-

ence inflation is the key interest rate. For the NBU, this 

is the discount rate. Usually, central banks regularly de-

cide on the size of the key rate on a certain date (leave 

unchanged, increase or decrease). Such decisions on 

the discount rate are made by the Board of the National 

Bank of Ukraine in accordance with the pre-published 

schedule and announced at a press briefing held on the 

same day at 14:00 after the meeting of the Board on 

Monetary Policy. As a rule, eight such meetings are 

held each year. 
Interest rate policy is one of the key factors that 

determine the dynamics of the resource base and assets 
of the bank and, accordingly, affect the profitability of 
their activities. It is formed both under the influence of 
external conditions of functioning of banks, and 
through internal for each concrete bank administrative 
and operational reasons. In order to effectively manage 
the money market, the volume of money in circulation, 
the function of the lender of last resort, the National 
Bank sets the following interest rates on its operations: 
accounting; for overnight loans; refinancing; on stabi-
lization loans; for overnight deposits; rates of attracting 
temporarily free funds of banks [1]. 

The discount rate is one of the most popular mon-
etary regulation tools, through which the central bank 
sets a benchmark for banks and other actors in the 
money market on the value of borrowed and placed 
funds for the relevant period. When setting the discount 
rate, the National Bank of Ukraine takes into account a 
number of economic factors (velocity of money, ex-
change rate, demand for securities, phase of the eco-
nomic cycle, inflation expectations, general forecasts of 

economic development), political and social orienta-
tion. But even in developed economies failed to de-
velop a methodology that can take into account all fac-
tors, so when determining the size of the discount rate 
using the "Taylor" rule, taking into account the influ-
ence of key factors - the rate of variable gross domestic 
product and inflation [2]. 

The size of the discount rate is determined in ac-
cordance with the following basic principles: 

- the discount rate is used by the National Bank 
both as a means of implementing monetary policy and 
a benchmark for the price of money; 

 - the discount rate is one of the factors that char-
acterize the main directions of changes in monetary 
regulation; 

- the discount rate is the lowest among the interest 
rates at which the National Bank can support the liquid-
ity of banks. The application of the discount rate has its 
drawbacks, because its impact on currency relations is 
indirect. This is due to the fact that in a low discount 
rate refinancing operations are so affordable that the 
motivation of banks to raise funds in the credit market 
is reduced [3]. 

Growth of the weighted average refinancing inter-
est rate of the National Bank of Ukraine for the period 
2014-2019 was associated, first of all, with the growth 
of inflation in the country, as well as with increasing 
pressure on the exchange rate by commercial banks. 
The largest increase in the weighted average refinanc-
ing interest rate of the National Bank of Ukraine was 
recorded in the second half of 2014, which was due to 
the growth of the exchange rate and, consequently, the 
currency policy of the National Bank of Ukraine to sta-
bilize the exchange rate.  

Dynamics of the discount rate of the National 
Bank of Ukraine for 2013-2020 presented in Figure 1.  

 
Figure 1. Dynamics of the discount rate of the National Bank of Ukraine for 2013-2020. 

 
In order to reduce the money supply in circulation 

and reduce the free liquidity of commercial banks, the 
National Bank of Ukraine increased the weighted aver-
age interest rate of refinancing, and also affects the 
money supply. 

The weighted average refinancing rate of the Na-
tional Bank of Ukraine showed the highest growth for 
the period 2015-2016, from 6.5% in 2013 to 30% in 

2015. This was due to the influence of the political cri-
sis in the country and as a result of the military conflict 
with the Russian Federation. 

If the discount rate increases, the money supply 
decreases. Reducing the discount rate of the central 
bank has the opposite effect: the growth on this basis of 
demand for bank credit thus leads to an increase in 
money supply [5, p. 123]. 

According to the above, we analyze in Fig. 2 dy-
namics of money supply in Ukraine during 2013–2018
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Fig. 2. The dynamics of the money supply as of 2013-2018. 

 

From this analysis we can see that the mechanism 

of the discount rate of the National Bank in a particular 

situation on the money supply does not show the de-

sired trend (money supply increases), and the discount 

rate in this case is a tool to reduce the negative effect of 

money growth without corresponding economic 

growth. 

The level of the central bank's discount rate is one 

of the main conditions for refinancing banks, ie provid-

ing them with additional reserves on a credit basis. The 

National Bank sets the interest rate on refinancing loans 

(refinancing rate) when conducting a quantitative ten-

der with banks, which is determined on the basis of the 

discount rate and depending on the term and type of re-

financing and may not be less than the discount rate. 

The National Bank may set the refinancing interest rate 

based on the results of interest rate tenders depending 

on the value proposition for the National Bank's funds 

received from banks. In the interest rate tender, banks' 

bids are satisfied in accordance with the reduction of 

their proposed interest rate, starting with the highest, 

and then gradually until the end of the amount of loans 

offered by the National Bank or satisfaction of all bank 

bids. 

At the first stage, due to the change in the key in-

terest rate, the National Bank determines the level of 

short-term interest rates on the interbank market. 

These, in turn, affect aggregate demand and inflation 

through various channels, the main ones being interest 

rate, stock and currency, in particular through changes 

in the expectations of the population and business. 

Managing these expectations becomes effective by in-

creasing confidence in the regulator's actions if it pur-

sues a clear and consistent inflation targeting policy. 

This, in turn, enhances the effectiveness of monetary 

transmission. 

It is also important to keep in mind that monetary 

transmission takes some time, so central banks try to 

stay ahead by relying on their macroeconomic fore-

casts. In Ukraine, the change in the NBU discount rate 

has the greatest impact on inflation in 9-18 months. 

Therefore, the decision on the NBU's monetary policy 

is not a reaction to the events of the past, but a response 

to the expected course of events in the future. 

Inflation is the main component of nominal inter-

est rates in Ukraine, and its high level and significant 

volatility leads to significant rigidity in reducing infla-

tion expectations (Fig. 3). 

Based on the analysis, we see that all refinancing 

rates began to decline. This became possible due to the 

fact that in recent years the NBU has pursued an ac-

counting policy to suppress inflation by changing the 

level of the official discount interest rate. Assessing the 

effectiveness of interest rate policy, it should be noted 

that it is a very flexible regulatory tool. At the same 

time, it is difficult to predict the results of using this 

tool. 
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Fig. 3. Dynamics of the core inflation index for 2013-2020 * (2020-forecast) 

 

The main trends and changes in NBU interest rates 

can be analyzed and summarized using the weighted 

average rate for all instruments (Fig. 4). All credit op-

erations carried out by the NBU to refinance banks are 

covered by the weighted average rate. The general sit-

uation is unchanged in relation to the instruments we 

analyzed and is due to the situation in the money mar-

ket, which depends on internal and external causes. 

During 2012 and 2013, the rate was the lowest - 8.1% 

and 7.2%, respectively. We observe an increase in the 

weighted average rate to 25.22% in 2015. As of Sep-

tember 2019, the weighted average rate is 17.25%. 

The weighted average refinancing rates of com-

mercial banks by the National Bank of Ukraine during 

2008–2019 can be traced in Fig. 4. 

 
Fig. 4. Weighted average refinancing rates of commercial banks by the National Bank of Ukraine 

 

Based on the problems of the banking sector under 

the existing conditions of the development of the mon-

etary market, it is advisable to consider the problems of 

directly providing refinancing of the National Bank of 

Ukraine to commercial banks of Ukraine. 

To expand refinancing opportunities and create a 

mechanism for influencing the economy, it is important 

to introduce the most effective type of refinancing - the 

recalculation of bills. Further development of the refi-

nancing mechanism in Ukraine can also be achieved by 

attracting the majority of interbank market participants 

in credit operations, which is possible due to the reduc-

tion of requirements for them. 

Refinancing of banks takes place mainly through 

the provision of overnight loans. As of April 28, 2014, 

according to the National Bank of Ukraine, the 

weighted average interest rate on overnight loans 

reached 15.47%, which reflects the manifestation of 

crisis phenomena in the economy of Ukraine at the pre-

sent stage of development. Under the influence of the 

crisis, the rate on overnight loans in 2015 reached its 

maximum of 25.21%. As of September 2019, it is 19% 

(Fig. 5). 
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Fig.5 Interest rate on overnight loans sin 2008-2019 

 

An increase in the discount rate leads to an in-

crease in the cost of central bank loans to commercial 

banks. In this case, commercial banks seek to compen-

sate for their losses caused by the increase in the dis-

count rate, ie the rise in price of credit by raising inter-

est rates on loans they provide to economic entities 

(borrowers). In addition, the rise in central bank lending 

is holding back the demand for credit from commercial 

banks. Ultimately, an increase in the discount rate leads 

to a drop in refinancing. The reduction of the discount 

rate by the central bank has the opposite effect. It stim-

ulates the growth of demand for credit by commercial 

banks, leads to an increase in refinancing of money [5, 

p. 123–125]. This dependence has an impact on loans 

issued by commercial banks 

The analysis of the dynamics of the discount rate 

in Ukraine made it possible to state its changes in ac-

cordance with the trends of the general development of 

the country's economy. Since 2014, the discount rate of 

the National Bank of Ukraine has reached 9.5%, this is 

due to accelerating inflation, the manifestation of cri-

ses. The deteriorating economic situation has led to an 

increase in the discount rate 

in 2016 to 22%. This increase from a theoretical 

point of view helps to reduce the demand of commer-

cial banks for central bank loans, increase interest rates 

on bank loans, reduce lending by commercial banks [9]. 

Given the shocks of the banking system in recent 

years on the basis of the discount rate, the National 

Bank of Ukraine applies the rate on overnight loans to 

ensure the liquidity of commercial banks. 

Overnight loans rate - the interest rate at which the 

National Bank provides loans to banks for a period of 

one business day in order to smooth out temporary fluc-

tuations in bank liquidity and operational regulation of 

the money market. Its size is determined by the Na-

tional Bank on the basis of the discount rate taking into 

account the current situation in the money market, anal-

ysis of interest rates on the interbank credit market, de-

mand and possible supply of the National Bank in cir-

culation. Currently, the National Bank of Ukraine sup-

ports short-term (instant) liquidity of banks with 

overnight loans, which are provided secured by govern-

ment securities and without collateral [5, p. 125]. 

Changing the level of the discount rate is not a di-

rect impact on the economy, but rather a signal for it. 

As the discount rate increases, the general level of in-

terest rates on the interbank market, losses from gov-

ernment securities, and the level of interest rates on de-

posits and loans increase. The need to mobilize more 

monetary resources by the National Bank reduces the 

liquidity of the banking system. And this is the main 

reason for the increase in rates. 

It is also important to change other rates set by the 

National Bank of Ukraine during the implementation of 

interest rate policy. Bank refinancing is another stage 

that is closely linked to interest rate policy and has 

some of its own characteristics. Low total lending and 

limited credit resources do not allow to effectively reg-

ulate the monetary sphere due to changes in the refi-

nancing rate [3]. 

To expand refinancing opportunities and create a 

mechanism for influencing the economy, it is important 

to introduce the most effective type of refinancing - the 

recalculation of bills. Further development of the refi-

nancing mechanism in Ukraine can also be achieved by 

attracting the majority of interbank market participants 

in credit operations, which is possible due to the reduc-

tion of requirements for them. Refinancing of banks 

takes place mainly through the provision of overnight 

loans. 

Problems and consequences of refinancing of the 

National Bank of Ukraine are presented in Table 1. 
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Table 1. 

Problems and consequences of providing refinancing by the National Bank of Ukraine 

Problem Effects 

1 2 

1) the provision of refinancing loans 

to the largest commercial banks in 

the system; 

2) the difficulty in providing refi-

nancing loans to medium and small 

commercial banks of the country; 

The essence of this mechanism lies in the fact that the refinancing resources 

of the National Bank of Ukraine fall into the largest commercial banks in 

the country. the largest commercial banks of the country; these refinancing 

loans through interbank loans fall into the resource base of medium and 

small commercial banks in Ukraine; 

3) short-term refinancing loans in the 

framework of the monetary policy of 

the National Bank of Ukraine 

In order to minimize the risks of refinancing, the National Bank of Ukraine 

provides mainly short-term loans to commercial banks. Commercial banks 

can receive refinancing loans from the National Bank of Ukraine for a pe-

riod of 6 months. The largest share of refinancing loans is provided to com-

mercial banks for a period of 7 days. Commercial banks can use these short-

term refinancing loans exclusively to cover short-term liabilities. 

4) high interest rate on refinancing 

loans of the National Bank of 

Ukraine; 

The high interest rate on refinancing loans of the National Bank of Ukraine 

impedes the development of commercial banks in the country, since in this 

case for individuals and legal entities the interest rate on loans is quite high, 

often higher than the profitability of the business. 

Therefore, the demand on the part of legal entities and individuals for loans 

decreases or the risk of non-repayment of these loans increases. 

5) significant differences in the for-

mation of assets of commercial banks 

of Ukraine 

Commercial banks with different sizes of authorized capital and different 

ratings form their balances in different ways. So, commercial banks with 

the highest ratings and the largest authorized capital in the formation of 

their assets pay more attention to liquid resources. In the assets of these 

commercial banks, the largest share is held by liquid resources, such as 

government securities and securities of the largest, reliable and stable cor-

porations. In case of lack of liquidity in commercial banks, they can sell 

securities on the financial market of the country without significant finan-

cial losses and with the least expenditure of time; 

6) commercial banks with lower rat-

ings and a smaller amount of author-

ized capital have much less opportu-

nities for obtaining refinancing of the 

National Bank of Ukraine; 

The National Bank of Ukraine practically does not provide refinancing 

loans to small commercial banks and banks with a small authorized capital. 

The pledge on refinancing loans is government securities. In the resource 

database of commercial banks, liquid resources occupy a small share. Liq-

uid resources mainly consist of bonds and bills of exchange of small enter-

prises. In the structure of assets of these commercial banks, the largest share 

is held by credit resources of legal entities and individuals of Ukraine; 

7) small and insufficient development 

of refinancing of the National Bank 

of Ukraine for regional commercial 

banks; 

Small and insufficient development of refinancing contributes to the con-

centration of refinancing loans of the National Bank of Ukraine exclusively 

at large commercial banks and the lack of access of regional commercial 

banks to refinancing loans of the National Bank of Ukraine; 

8) the refinancing system of the Na-

tional Bank of Ukraine does not re-

spond quickly enough to changes in 

the economic situation; 

The refinancing system of the National Bank of Ukraine is not flexible 

enough to change under the influence of changes in the situation in the 

monetary, financial and foreign exchange markets of Ukraine 

 

In addition to the increase in price, you can change 

the rate on the price, if you have to accept less sales for 

goods, lower prices and less. The Ukrainian economy 

has even been stuck with this clue and could have seen 

more: low wages, lower prices, higher rates. 

Vlasne, all the same. Upward for the whole hour, 

the distance from the chest is absolutely atypical for the 

full hour of deflation - the prices have decreased by 

0.2% per month. The baseline inflation, as I show the 

dynamics of the price for the short-term irregular 

shorts, in the whole for the river was 3.9%, while in the 

case of the lower price the percentage was 0.3%. 

The tight deflating nav_s is formed at promyslov-

ost_. 7.4% of breast cancer passed in deflation at the 

time of breastfeeding in 2018, including 5.8% at the 

borders of Ukraine and 14.4% at the borders between 

Ukraine. Zavichchay vpliv price in industrial enter-

prises retranslate to a healthy market with a stretch of 

miles. 

Such disposition is permissible to trivial experts to 

talk about the power of the unheard-of rukha of living 

prices for secondary vimiri for straightforwardly to 

zero more generally for more severe ones. The National 

Bank to present onovlenie bachennya macroeconomic 

prospects, zokrema - new forecasts of inflation and re-

gional rates of 30 sichnya. Ale zagalny straightforward 

Koriguvan is also possible zrozumіti. 

The problem of the effectiveness of the regulation 

of interest rates can be discerned more comprehen-

sively, but it is enlarged by the зал нь зал зал зал в в в 
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в system of bureaucrats. In the economy of Ukraine, 

there is a lot of unequivocal views on the effectiveness 

of the rigorous policy of low or high interest rates. Low 

interest rates are effective for stimulating investment 

and credit for priority galleys of the economy. Protect 

low interest rates to offset the accumulated resources of 

credit mortgages, so that they can be invested and not 

be insecure for effective performance. In order to im-

prove the efficiency of monetary policy of the National 

Bank of Ukraine, the number of calls was low and the 

number of officials was lowered, as well as being closer 

to the standard in Belarus with an active percentage pol-

icy. Їx it is necessary to realize yak in short-term lines, 

so in the middle-line perspective. 

Directly stating the regional interest rate as the 

main NBU tool for the weekend dealers in terms of sup-

ply, we are super-loyal to our nature: reaching the value 

of monetary policy in advance of the lower regional 

rate, and the rest of the weekly price. There is a problem 

of super-transparency in the region’s interest rate as the 

main tool for the monetary regime, looking at the tar-

geting of inflation and GDP. For Pevnyi ekonomіchnih 

minds of the chi Inshyj mode Je maintained upstream 

against zbіlshennya rіvnya oblіkovoї rates Minds zas-

tosuvannya regime іnflyatsіynogo targetuvannya abo, 

navpaki, znizhennya її rіvnya of minds vprova-

dzhennya regime targetuvannya nomіnalnogo GDP 

zumovlyuє vіdsutnіst ekonomіchnogo zrostannya in 

Perche vipadku the one torn down tsіnovoї stabіlnostі 

in another. In the majority of the countries, the problem 

of the unintentionality of the optimal approach of two 

different policies for completing the skin care and stim-

ulation of the economic growth was decoupled by the 

model key, the key model is D. Taylor. Taylor’s Rule 

of Interest on Deposits of Short-Term Nominal Interest 

Rates and Responsibility for Obligatory Violation and 

Inflation. Victory of this rule when determining the re-

gional level of the rate and the possibility of maintain-

ing the same inflation rate as the current level, so that 

the minimum level is the actual potential GDP. To bal-

ance the monetary regimes, target the inflation and the 

GDP and the balance of the financial imbalances, the 

model needs to be set to the optimal level of the re-

gional rate, so you become a modifier of the Taylor 

rule. If you have a higher rate of interest, most of the 

time, there is a shortage of safety, you need to take care 

of additional NBU tools. Nutrition for optimizing the 

model of the most important area of the regional rate, 

the most advanced tools, as well as the higher level of 

the city will be supplemented with better nutrition for 

the last. 
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Abstract 

The article considers the objects, subjects and principles of economic security. The most significant features 

for the classification of internal and external threats have been identified. 

Анотація 

В статті розглянуто об’єкти, суб’єкти та принципи економічної безпеки. Визначено найбільш суттєві 

ознаки для класифікації внутрішніх та зовнішніх загроз.  
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Управління економічною безпекою є складо-

вою управління підприємством, тому концепція уп-

равління економічною безпекою має базуватися на 

застосуванні загальних принципів і функцій управ-

ління, а також конкретних (специфічних) функцій, 

які визначаються відповідними теоретико-методо-

логічними розробками в цій сфері управління. Ре-

зультативність та ефективність управління еконо-

мічною безпекою підприємств роздрібної торгівлі 

та досягнення її бажаного рівня залежать від того, 

які принципи та методи використовують керівники 

підприємств під час прийняття управлінських рі-

шень [3].  

Однак поки що немає єдиної думки ї в розу-

мінні поняття «система економічної безпеки підп-

риємства». Але фахівці сходяться на тому, що сис-

тема економічної безпеки повинна бути комплекс-

ною та будуватися на основі відповідних 

методичних положеннях. 

 Так, Камлик М.І. трактує в такий спосіб сис-

тему економічної безпеки підприємства – «…ком-

плексне поняття, до складу якого входять суб'єкти, 

об'єкти та механізм реалізації безпеки на підприєм-

стві» [1]. 

В основі розробки комплексної системи забез-

печення економічної безпеки підприємництва по-

винна лежати визначена концепція, бачення її стру-

ктури тощо. При цьому необхідно виходити з розу-

міння таких методичних положень, що: 

1) кожне підприємство є системою, що вклю-

чає різні, пов'язані між собою, складові елементи, 

причому якісні риси якої не властиві її частинам й 

компонентам. Саме на межі внутрішніх і зовнішніх 

зв'язків системи (фірми) можуть утворюватися про-

галини, через які реалізуються різні види погроз її 

економічної безпеки. Для забезпечення належного 

ступеня захисту від них і необхідно протиставити 

діяльність, яка б носила системний характер; 

2) система економічної безпеки не може бути 

однаковою в різних підприємствах, установах чи 

організаціях. Її відмінність та унікальність зале-

жить від спеціалізації та структури виробничої дія-

льності та промислового потенціалу, місця суб'єкта 

господарювання на ринку, кваліфікації та дисцип-

лінованості кадрів тощо; 

3) система економічної безпеки окремого під-

приємства є відносно самостійною й відособленою 

по відношенню до аналогічних систем безпеки ін-

ших суб'єктів підприємницької діяльності, у той же 

час, якщо виходити, наприклад, з адміністративно-

територіального поділу, система економічної без-

пеки окремого підприємства є складовим елемен-

том системи економічної безпеки міста, району, об-

ласті, держави; 

4) система економічної безпеки суб'єкта госпо-

дарювання може бути тільки комплексною. Її забез-

печення тісно пов'язано з рівнем забезпечення нау-

ково-технічної, кадрової, екологічної, інформацій-

ної, фізичної безпеки та інших; 

 5) ефективне забезпечення економічної без-

пеки підприємства можливе за умов, коли вибір та 

застосування сил, засобів та охоронних заходів 

здійснюється на основі детально продуманої конце-

пції [2.]. 
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Метою системи безпеки є своєчасне виявлення 

і запобігання як зовнішніх, так і внутрішніх небез-

пек і погроз, забезпечення захищеності діяльності 

підприємства і досягнення ним цілей бізнесу [5]. 

 Економічна безпека є результатом злагодже-

ної взаємодії елементів системи її забезпечення. На 

підставі проведеного дослідження основних елеме-

нтів системи економічної безпеки, автором розроб-

лено та запропоновано віднести до них наступні: 

об’єкти, суб’єкти, принципи та механізм економіч-

ної безпеки. 

Об’єктами системи забезпечення економічної 

безпеки виступає все те, на що спрямована діяль-

ність по забезпеченню економічної безпеки підпри-

ємства, зокрема: 

а) різні види діяльності (виробнича, комер-

ційна, постачальницька, управлінська та ін.); 

б) майно і ресурси (фінансові, матеріально-те-

хнічні, інформаційні, інтелектуальні та ін.); 

в) персонал, керівники, різні структурні під-

розділи, служби, партнери, співробітники, які воло-

діють інформацією, що є комерційною таємницею, 

тощо. 

Суб'єктами механізму забезпечення економіч-

ної безпеки виступають держава та її інститути (мі-

ністерства, відомства, податкові й митні органи, бі-

ржі, фонди і страхові кампанії), а також підприємс-

тва, установи й організації як державного, так і 

приватного сектора економіки. 

Суб'єкт системи гарантування економічної 

безпеки підприємництва має складніший характер, 

оскільки його діяльність зумовлюється не тільки 

особливостями і характеристиками об'єкта, а й спе-

цифічними умовами зовнішнього середовища суб'-

єкта підприємницької діяльності. Виходячи з цього, 

можна виділити дві групи суб'єктів, що гарантують 

економічну безпеку підприємництва: зовнішні і 

внутрішні. 

До зовнішніх суб'єктів належать зовнішні ор-

гани (законодавчої, виконавчої і судової влади, по-

кликані гарантувати безпеку всіх без винятку зако-

нослухняних учасників підприємницьких відно-

син) та організації, які функціонують самостійно і 

не підпорядковуються керівництву підприємства, 

але при цьому їх діяльність істотно впливає на без-

пеку підприємства. 

До внутрішніх суб'єктів належать особи, під-

розділи, що займаються цією діяльністю безпосере-

дньо на підприємстві і підпорядковані його керів-

ництву. Їх основним призначенням є постійна дія-

льність із забезпечення безпеки підприємства. До 

цієї категорії можна віднести підрозділи, частина 

функцій у яких полягає в забезпеченні безпеки під-

приємства (маркетингова служба, юридичний під-

розділ, а також персонал та підрозділи підприємс-

тва, які в межах своїх посадових інструкцій та по-

ложень про підрозділи зобов'язані вживати заходів 

щодо забезпечення безпеки підприємства. 

Систему економічної безпеки підприємства 

доцільно розглядати спираючись на принципи за 

якими діють суб’єкти для досягнення поставлених 

цілей. Принципи суттєво відрізняються за своєю 

суттю та змістом, що розкриті в різноманітних пра-

цях вітчизняних та зарубіжних вчених.  

Основними цілями забезпечення економічної 

безпеки є попередження можливих загроз та негатив-

них впливів на фінансово-економічну діяльність під-

приємства та досягнення максимальної стабільності 

його функціонування. 

Організація заходів, пов’язаних із забезпечення 

економічної безпеки підприємства, базується на 

принципах, перелік яких складено на основі аналізу 

наукових праць (рис. 1). 
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Постійна взаємодія підприємств з факторами 

зовнішнього середовища, як основного джерела за-

гроз, що можуть спричиняти дестабілізуючий 

вплив на їх діяльність, а також наявність слабких 

місць у фінансово-господарській діяльності підпри-

ємства потребують постійного контролю за систе-

мою управління економічною безпекою підприємс-

тва.  

В загальному розумінні загроза – це реальна 

можливість впливу дії навмисного чи ненавмис-

ного характеру, що порушує стійкість функціону-

вання підприємства, наносить матеріальної та не-

матеріальної шкоди, яка призводить до відхилень 

від стратегії. 

Існує багато ознак для класифікації загроз, од-

нак в контексті адаптаційних можливостей системи 

управління економічною безпекою підприємства, 

найбільш суттєвими є наступні [4.]: 

- за можливістю прогнозування: прогнозовані 

(тобто такі, які можна передбачити і підготуватись 

до їх настання) та непередбачені (тобто такі, на-

стання яких передбачити не можна; в таких випад-

ках адаптація системи управління може супрово-

джуватись великими часовими або матеріальними 

витратами); 

- за можливістю запобігання: форс-мажорні 

(вплив яких не можна ліквідувати або мінімізувати) 

та передбачувані (які можуть бути передбачені на 

стадії планування бізнесу, процесів і технологій для 

мінімізації або повного запобігання можливого зби-

тку у випадку реалізації фактору ризику); 

- за природою їх виникнення: економічні: 

кон’юнктурні (ринкові зміни), політичні (зміна 

влади, введення ембарго), правові (законодавче ре-

гулювання діяльності, ліцензування), техногенні 

(аварії та катастрофи), екологічні (виснаження ре-

сурсів, кліматичні зміни), конкурентні («чорний 

PR», недобросовісна конкуренція), контрагентські 

(невиконання зобов’язань, шахрайство); 

Комплексності 

створення цілісної системи економічної безпеки, яка забезпечить захист 

інтересів підприємства від небезпек та загроз, непередбачуваних обставин 

під час реалізації його фінансової стратегії 

Своєчасності та 

адекватності 

побудова такої система економічної безпеки, яка б могла на ранніх стадіях 

виявляти різноманітні руйнівні фактори та вживати заходи на попере-

дження їх негативного впливу на діяльність підприємству 

Безперервності 
постійне, безперервне функціонування системи економічної безпеки під-

приємства 

Законності побудова системи економічної безпеки підприємства на основі чинного 

законодавства 

Плановості 
спрямування та забезпечення економічної безпеки підприємства на основі 

комплексних програм і планів 

Економності 

витрати на реалізацію системи економічної безпеки підприємства повинні 

бути обґрунтованими і не перевищували рівня, при якому зникає еконо-

мічна доцільність їх здійснення 

Взаємодії 

базується на процесі безпосереднього або опосередкованого впливів різ-
них структурних елементів економічної безпеки підприємства однин на 
одного, який породжує причинну обумовленість їхнього взаємозв’язку 

базується на виявленні та обґрунтуванні кількох варіантів виходу з кризо-

вої ситуації для досягнення бажаного результату 
Альтернативності 

Ефективності 
полягає в оптимальному поєднання усіх компонентів економічної безпеки 

підприємства 

Інтегрованості 
забезпечує інтегрування фінансової безпеки у систему загальної безпеки 

підприємства 

Рис. 1. Принципи побудови системи економічної безпеки підприємства* 
* - запропоновано автором з використанням джерел [ 1,3,4 ] 
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- за значимістю або істотністю збитку: несут-

тєві – що не впливають на ринковий стан компа-

ній, істотні – втрата значної частини матеріальних і 

фінансових ресурсів, значні – втрата конкурентних 

переваг, можливе банкрутство, катастрофічне – не-

можливе продовження господарської діяльності. 

Важливим є те, що несуттєві та істотні загрози не 

вимагають адаптації системи управління економіч-

ної безпеки; при настанні значних – адаптація необ-

хідна; 

- за джерелом виникнення: зовнішні та внутрі-

шні. 

До найнебезпечніших зовнішніх загроз, які мо-

жуть нанести шкоду підприємству або зробити його 

подальшу діяльність неможливою, слід віднести: 

- недосконалість чинного законодавства. В Ук-

раїні закони та нормативні акти часто суперечать 

один одному, часто змінюються та вводяться зад-

нім числом, що призводить до суперечок в рамках 

одного й того ж питання різними сторонами конф-

лікту, що, в свою чергу, суттєво ускладнює стабі-

льну діяльність підприємства; 

- недобросовісна конкуренція – це негласна 

форма діяльності підприємств. До неї відносять: 

економічне шпигунство, підробка продукції конку-

рентів, обман споживачів, махінації з діловою звіт-

ністю, корупція та інші; 

- криміналізація економіки. У зв’язку з тим, що 

злочинний світ швидко проникає в різні види підп-

риємницької діяльності а саме: виробництво і збут 

продукції, інвестування, тощо, підприємство стає 

вразливе і зазнає збитків від злочинно діючих пос-

тачальників, посередників, покупців, різних сервіс-

них структур і навіть від власних охоронних служб; 

- зміна валютного курсу. У зв’язку з тим, що в 

Україні має місце доларизація економіки та розра-

хунок відбувається за схемою: долар-гривна-долар, 

то у такій ситуації курс впливає не тільки на експо-

ртно-імпортні операції підприємства, визначаючи 

їх прибутковість або збитковість, а й на діяльність 

підприємств, зорієнтованих на внутрішній ринок. 

Так, підприємствам-експортерам товару вигідне 

зниження курсу своєї національної валюти і невигі-

дне її підвищення, підприємствам-імпортерам, на-

впаки, вигідне підвищення курсу валюти націона-

льної і невигідне її зниження; 

- поява нових технологій (Інтернет) - наряду з 

позитивними моментами він є джерелом загроз еко-

номічної безпеки підприємства, до яких можна від-

нести: злом паролів доступу, крадіжка конфіден-

ційної інформації, відмова в обслуговуванні, дія ві-

русних програм та інші. 

До внутрішніх загроз, які, на наш погляд, най-

більше впливають на підприємство, належать: 

- відсутність стабільної середньої ланки мене-

джерів. Дуже часто рівень знань власників – дирек-

торів у середньому є нижчим від рівня знань їх під-

леглих, які, в основному, мають професійну освіту; 

- відсутність або поверхневе ставлення до мар-

кетингової стратегії підприємства. Маркетинг яв-

ляє собою системний механізм, який забезпечує 

довгострокову стратегічну стабільність підприємс-

тва на ринку, одержання прибутків і підвищення 

економічної безпеки підприємства, а не засіб шви-

дкого розв’язання поточних проблем, як вважає бі-

льшість керівників; 

- забезпечення сировиною та комплектую-

чими. Ця проблема тісно пов’язана з проблемами 

відсутності попиту на готову продукцію, зростан-

ням взаємних неплатежів на високою дебіторською 

заборгованістю; 

- невизначеність цілей. Правильно обрана місія 

підприємства – глобальна ціль створення та функ-

ціонування підприємства, є запорукою його успіш-

ного розвитку; 

- невмотивована поведінка персоналу підпри-

ємства, яка, в свою чергу, веде до зниження проду-

ктивності праці [4]. 

Отже, основним етапом формування концепції 

управління економічною безпекою підприємства є 

побудова ефективного механізму управління еко-

номічною безпекою підприємства, який був би орі-

єнтований на своєчасне виявлення та запобігання 

зовнішнім і внутрішнім загрозам та забезпечення 

захисту економічних інтересів підприємства. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются пределы необходимой обороны, определяющие правомерность действий 
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Пределы необходимой обороны, являющиеся 

составным элементом системы условий правомер-

ности необходимой обороны, имеют единые, от-

личные от других условий признаки. Эти признаки 

подразделяются на условия правомерности необхо-

димой обороны по отношению к противоправному 

посягательству и условия правомерности необхо-

димой обороны по отношению к защитным дей-

ствиям. 

Условиями правомерности необходимой обо-

роны, в том числе определяющими ее основания, по 

отношению к противоправному посягательству яв-

ляются:  

а) общественная опасность посягательства (в 

результате его совершения причиняется вред охра-

няемым уголовным законом общественным отно-

шениям); Другими словами, оборона возможна в 

ответ на серьезное преступление, где есть суще-

ственное нарушение прав человека. В некоторых 

случаях совершается преступление, состав кото-

рого формально предусмотрен уголовным кодек-

сом, но по характеру оно недостаточно опасно, 

чтобы предпринять оборонительные действия. К 

примеру, малозначительное деяние – такое, как хи-

щение яблок из сада хоть и является преступле-

нием, не создает достаточной общественной опас-

ности для того, чтобы применить агрессивное наси-

лие к вору. В таких ситуациях ст. 37 УК РФ не 

применяется.  

б) посягательство должно быть фактическим 

(реальным), то есть имеет место начавшееся, но не-

оконченное противоправное действие; Под налич-

ным следует понимать прежде всего уже начавше-

еся посягательство, когда правоохраняемым инте-

ресам причиняется вред, например, нанесение 

потерпевшему ударов по голове с целью лишения 

его жизни, либо причинение вреда здоровью, со-

здает для последнего или других лиц состояние не-

обходимой обороны. Однако в судебной практике 

имеются случаи, когда посягательство еще не нача-

лось, но непосредственная угроза его совершения 

очевидна. 

Примером правомерной защиты от реальной 

угрозы посягательства может служить случай, про-

изошедший в Серебряно-Прудском районе Под-

московья. «Двое жителей Серебряно-Прудска но-

чью, вооруженные пистолетом, совершили разбой-

ное нападение на водителя «КАМаза». Грузовик 

они отогнали на дачу и там разгрузили находивши-

еся в нем арбузы. На этой же машине они приехали 

в пельменную и под угрозой пистолета забрали 4 

тысячи рублей, продукты и ящик водки. В пельмен-

ной, помимо хозяина находились трое посетителей, 

которые все видели. В последствии один преступ-

ник подкрался к припаркованной на стоянке авто-

машине «авиа» и отнял у водителя 700 тысяч руб-

лей. Затем они пошли к стоявшему на стоянке еще 

одному «КАМазу», в котором находились свиде-
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тели разбоя в пельменной, и наблюдавшие посяга-

тельство на водителя «Авиа». Один из них достал 

охотничье ружье и, когда преступники подошли к 

их машине, выстрелил в того, который был с писто-

летом». Данный случай был признан правомерной 

обороной. Поскольку предшествующее поведение 

посягавших, давали основания полагать, что они 

собираются совершить разбойное нападение. 

Угроза носила реальный характер. 

Другой пример. «Не реагируя на законные тре-

бования работника милиции С. о прекращении ху-

лиганских действий, виновные, угрожая послед-

нему расправой, стали окружать его. После произ-

веденных С. двух предупредительных выстрелов 

вверх, один из нападавших - А., попытался схватить 

его. Тогда С. выстрелил в него, причинив смертель-

ное ранение». Сотрудник милиции, судом первой 

инстанции, был осужден за умышленное убийство. 

Принимая во внимание, что действия С. явля-

лись своевременными, поскольку были совершены 

при наличии реальной угрозы нападения, т.е. в со-

стоянии правомерной необходимой обороны, суд 

вышестоящей инстанции дело в отношении С. пре-

кратил за отсутствием в его действиях состава пре-

ступления. Следовательно, защищающийся может 

и не ожидать начала нападения, а прибегнуть к обо-

ронительным мерам при наличии реальной угрозы 

нападения.  

Состояние необходимой обороны возникает не 

только в самый момент общественно опасного по-

сягательства, но и при наличии реальной угрозы 

нападения. С этим разъяснением нельзя не согла-

ситься, ибо ожидание начала нападения может по-

ставить обороняющегося в явно невыгодные усло-

вия по сравнению с нападающим, поэтому вряд ли 

было бы правильным требовать от него воздержи-

ваться от защиты при наличии непосредственной 

опасности нападения. Таким образом, наличным 

необходимо признавать посягательство не только 

то, которое ежу началось, но что которое непосред-

ственно предстоит. 

Состояние необходимой обороны прекраща-

ется с окончанием нападения, причем решающее 

значение для понятия оконченного посягательства 

имеет не юридическое, а фактическое завершение 

общественно опасного деяния. Оно, в частности, 

может быть прекращено вследствие сопротивления 

обороняющегося или вмешательства посторонних 

лиц, а также при некоторых других обстоятель-

ствах. Однако нередко определение момента окон-

чания нападения не только затруднено для самого 

защищающегося, но и представляет известные 

сложности в судебной практике.  

Состояние необходимой обороны может иметь 

место и тогда, когда защита последовала за актом 

хотя бы и оконченного посягательства, но по обсто-

ятельствам дела для обороняющегося не был ясен 

момент его окончания [1, 29]. Например, вечером 

14 апреля 2012 года Лебедев и Мартынов с женами 

распивали спиртные напитки в квартире Марты-

нова. Мартынов стал ссориться с женщинами и 

оскорбил жену, затем предложил ему выйти пого-

ворить на кухню. Во время разговора Мартынов 

неожиданно ударил Лебедева кухонным ножом в 

шею, причинив колото-резанное ранение шеи. Вы-

дернув застрявший в шее нож, Лебедев нанес Мар-

тынову два ответных удара ножом в грудь, причи-

нив ему колото-резанные ранения с повреждением 

легких, от которых тот скончался на месте проис-

шествия. 

Судом первой инстанции Лебедев был осуж-

ден. Заместитель Председателя Верховного Суда 

РФ в протесте поставил вопрос об отмене судебных 

решений и прекращении дела в отношении Лебе-

дева в связи с отсутствием в его действиях состава 

преступления. 

Президиум Тюменского областного суда про-

тест удовлетворил по следующим основаниям. По 

смыслу закона состояние необходимой обороны 

может иметь место тогда, когда защита последо-

вала непосредственно за актом посягательства и ко-

гда для оборонявшегося не был ясен момент его 

окончания. Переход оружия от посягавшего к обо-

ронявшемуся сам по себе не может свидетельство-

вать об окончании посягательства. На предвари-

тельном следствии и в суде Лебедев показал, что он 

видел, как Мартынов вновь тянется к ножу. Он по-

яснил: «В моем подсознании было то, что кто пер-

вым вытащит нож, тот и останется жить». Таким 

образом, из показаний Лебедева следует, что мо-

мент окончания совершенного на него посягатель-

ства со стороны Мартынова ему не был ясен. Сле-

довательно, право обороны не могло считаться 

оконченным. 

Подобных ошибок при определении конечного 

момента права обороны можно избежать лишь пу-

тем оценки как объективных, так и субъективных 

признаков окончания права защиты, на которые Вы 

должны указать следователю. 

в) посягательство должно быть действитель-

ным (усматривается подлинная возможность (спо-

собность) причинения вреда охраняемым уголов-

ным законом общественным отношениям) [2, 121]. 

Определяющим в оценке правомерности необ-

ходимой обороны является также признак действи-

тельности посягательства. Во внимание в данном 

случае принимается реальность реализуемого об-

щественно опасного деяния, направленного на при-

чинение вреда охраняемым уголовным законом об-

щественным отношениям [3, 83]. Необходимая обо-

рона носит вынужденный характер и направлена на 

отражение посягательства на объект уголовно-пра-

вовой охраны. Подтверждением становится реали-

зуемая правоприменительная деятельность. Так, 

органом предварительного следствия А. было 

предъявлено обвинение в совершении преступле-

ния, регламентированного п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ. 

Преступление было совершено при следующих об-

стоятельствах. 

А. для противостояния физическому насилию, 

реализуя право на самозащиту в ответ на избиение 

его в здании клуба группой молодых парней, из 

кармана своей одежды достал раскладной нож, 

длина лезвия которого была около 5 см, и нанес но-

жом одному из нападавших Р., ранее ему незнако-

мому, умышленно один удар. В результате Р. было 
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причинено в области живота колото-резаное ране-

ние с повреждением желудка, квалифицируемое по 

степени тяжести как тяжкий вред здоровью. В ходе 

судебного заседания суд, удовлетворив ходатай-

ство государственного обвинителя, изменил квали-

фикацию деяний подсудимого А. Суд, сославшись 

на превышение подсудимым пределов необходи-

мой обороны, переквалифицировал действия А. с п. 

«д» ч. 2 ст. 111 УК РФ на ч. 1 ст. 114 УК РФ. Осно-

ванием переквалификации содеянного А. стали 

установленные судом обстоятельства совершения 

преступления, указывающие на тот факт, что А. при 

нанесении удара ножом потерпевшему подвергался 

неоднократному избиению превосходившими его 

по численности со стороны парней, включая потер-

певшего. При нанесении удара ножом А. от нане-

сенных ударов лежал на земле, следовательно, 

находился в положении, угрожающем непосред-

ственно его здоровью. 
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Abstract 

The article is devoted to the use of technical means in the preparation of wills. The question of the need to 
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considered. A comparative analysis of Russian civil law and inheritance law of the People’s Republic of China, as 

well as with the Anglo-American doctrine. It is proposed and justified the need to supplement the Civil Code of 

the Russian Federation with new provisions. 

Аннотация 

Статья посвящена вопросу использования технических средств при составлении завещаний. Рассмат-

ривается вопрос о необходимости предоставления законодательной возможности использования элек-

тронных либо иных технических средств при составлении завещания. Проведен сравнительный анализ 

российского гражданского законодательства и наследственного права Китайской Народной Республики, а 

также с англо-американской доктриной. Предлагается и обосновывается необходимость дополнения 

Гражданского Кодекса Российской Федерации новыми положениями. 
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В настоящее время в российском законода-

тельстве вопрос об использовании электронных 

форм доказательств является достаточно актуаль-

ным. 

В частности, особую актуальность данный во-

прос приобретает при составлении завещаний. 

Поскольку способами, установленными пунк-

тами 2 и 3 статьи 434 ГК РФ могут совершаться 
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лишь двусторонние (многосторонние) сделки, воля 

завещателя в чрезвычайных обстоятельствах (ста-

тья 129 ГК РФ), зафиксированная в цифровом фор-

мате, не имеет юридической силы [1]. 

Законодательство некоторых иностранных 

стран при составлении завещаний допускает ис-

пользование электронных средств. Так, например, 

законодательство Китайской Народной Республики 

предоставляет наследодателю, находящемуся в 

чрезвычайных обстоятельствах, возможность со-

ставления завещания в форме аудиозаписи. При 

этом в месте его составления должно присутство-

вать два и более свидетеля [2]. 

Некоторыми исследователями российского 

наследственного законодательства уже много лет 

предлагается внесение в ГК РФ изменений, на ос-

новании которых лица, которые не имеют возмож-

ности выразить свою волю относительно определе-

ния судьбы имущества на случай смерти без посто-

ронней помощи, имели бы возможность составлять 

закрытые завещания в форме видеозаписи. 

Е. Путилина считает, что данная возможность 

позволит определить состояние завещателя в мо-

мент совершения завещания, а также избежать 

ущемления прав отдельных граждан на составле-

ние закрытого завещания [3]. 

Аналогичной позиции придерживается и С.А. 

Слободян, который высказывается, что видеозаве-

щания могут помочь устранить ограниченность 

свободы составления закрытых завещаний, ввиду 

того, что у наследодателя, который не в состоянии 

собственноручно написать и подписать завещание, 

могут быть причины для составления закрытого за-

вещания [4]. 

Такого же мнения придерживаются и некото-

рые представители англо-американской доктрины 

наследования по завещанию, которые считают не-

обходимым принятие во внимание большого коли-

чества обстоятельств, позволяющих завещателю 

использовать для выражения своей воли техниче-

ские средства (телефоны, компьютеры, ноутбуки) 

[5]. 

В соответствии с положениями российского 

наследственного законодательства, видеофиксация 

по общему правилу обязательна при удостоверении 

совместного завещания супругов, а также наслед-

ственного договора, если супруги (стороны наслед-

ственного договора) не заявили возражение против 

этого (пункт 5.1 статьи 1125 и часть 2 пункта 7 ста-

тьи 1140.1 ГК РФ) [6]. 

В связи с наступлением века информационных 

технологий, широким использованием средств 

цифрового оборудования, возникает предложение 

изменения действующей части 4 пункта 1 статьи 

1124 Гражданского Кодекса Российской Федера-

ции, которая не допускает составление завещания с 

использованием электронных либо иных техниче-

ских средств [7]. 

Однако стоит отметить, что внедрение новых 

возможностей в сфере составления завещаний, по-

требует детального исследования проблемных во-

просов. 
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Abstracts 

This article deals with modern international legal problems in the sphere of peaceful use of nuclear energy in 

the context of environmental damage avoidance. Special attention is paid to safe management of radioactive waste 

and spent nuclear fuel. 

The subject of research were legal problems standing in the way of creating and ensure the safe development 

of nuclear energy and raising global nuclear safety culture.  

Аннотация 

Статья посвящена современным проблемам международной ядерной безопасности в сфере мирного 

использования атомной энергии в аспекте недопущения причинения ущерба окружающей природной 

среде. Особое внимание уделяется вопросам безопасного обращения с радиоактивными отходами и отра-

ботавшим ядерным топливом.  

Предметом исследования также стали правовые проблемы, стоящие на пути создания и обеспечения 

эффективного функционирования режима безопасного развития ядерной энергетики и повышения обще-

мирового уровня культуры ядерной безопасности. 
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отработавшее ядерное топливо, ядерное нераспространение, замкнутый топливный цикл.  

 

Обеспечение безопасности при мирном ис-

пользовании атомной энергии нацелено на выпол-

нение двуединой задачи. Во-первых, недопущение 

переключения ядерных материалов, используемых 

в мирной атомной деятельности, на военные цели; 

во-вторых, обеспечение безопасности обращения с 

радиоактивными отходами и ядерными материа-

лами с целью предотвращения радиоактивного за-

ражения населения планеты, атмосферы, вод Миро-

вого океана, почв, растительного и животного 

мира; недопущение возникновения ситуаций, при-

водящих к неконтролируемой ядерной реакции и 

разгону ядерного реактора; ликвидация послед-

ствий ядерных аварий. [1, с. 4]  

Международно-правовая проблема ядерной 

безопасности в условиях современного междуна-

родного правопорядка и в свете сегодняшних гло-

бальных угроз и вызовов требует более присталь-

ного внимания к себе и разработки качественно но-

вых подходов. Новое видение указанной проблемы 

немыслимо без научно-теоретического обоснова-

ния, что предполагает возникновение новых меж-

дународно-правовых концепций, одной из которых, 

на наш взгляд, должна стать концепция ядерного 

нераспространения в контексте всеобъемлющего 

подхода к международной безопасности. [2, с. 6] 

Указанная концепция позволит рассматривать 

в комплексе все аспекты атомной деятельности 

сквозь призму универсальной (глобальной) между-

народной безопасности в плане исключения некон-

тролируемого развития любого рода ядерных реак-

ций, а также недопущения причинения ядерного и 

радиационного ущерба. 

В условиях глобализации большинства миро-

вых процессов, переживаемых сегодня междуна-

родным сообществом, будущий ход развития чело-

вечества видится во всем многообразии палитры 

красок. Вполне отдавая себе отчет в невозможности 

заблаговременного предвидения дальнейших пер-

спектив раскрутки технического разума человече-

ства, можно все же не сомневаться в том, что спасти 

цивилизацию от неминуемого всепланетарного 

энергетического кризиса способна, по всей видимо-

сти, только атомная энергетика. Вместе с тем, что 

оборотная сторона проблемы определения перспек-

тивных направлений и сфер применения энергии 

атомного ядра не столь оптимистична, как того хо-

телось бы. Отношение к мирному атому по-преж-

нему остается далеко не однозначным. Аварии и 

аварийные ситуации на АЭС, вполне реальная воз-

можность террористических нападений на объекты 

атомной энергетики, необходимость решения про-

блемы обращения с радиоактивными отходами и 

отработавшим ядерным топливом – эти и многие 

причины заставляют задуматься о будущем мирной 

атомной деятельности.[ 2, c. 7] 
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 Обеспечение международной безопасности в 

процессе военного использования ядерной энергии, 

помимо тесной взаимосвязи с проблемами мирного 

атома в плане физической защиты ядерных матери-

алов и недопущения переключения на военные 

цели, имеет свои особенности. Причем окончание 

«холодной» войны, вопреки ожиданиям, не при-

вело к снятию остроты проблемы ядерной безопас-

ности в военной сфере. Указанное утверждение це-

лесообразно подкрепить следующими фактами.  

Во-первых, появились новые фактические 

ядерные государства и не исключено дальнейшее 

увеличение численного состава членов ядерного 

клуба. 

Во-вторых, на арену международной полити-

ческой игры вышли новые негосударственные «иг-

роки», в связи, с чем возросла опасность использо-

вания ими ядерного оружия. 

В-третьих, ядерные государства по-прежнему 

не готовы отказаться от своего ядерного потенци-

ала, поэтому цель всеобщего и полного разоруже-

ния еще весьма далека до своего достижения. 

В-четвертых, существуют вполне оправдан-

ные опасения по поводу возможного нарушения 

статуса зон, свободных от ядерного оружия, по-

этому необходимо вести дальнейшую междуна-

родно-правовую работу по поддержанию статуса 

существующих безъядерных зон и созданию но-

вых. 

В-пятых, серьезное беспокойство у междуна-

родного сообщества вызывает поведение Соеди-

ненных Штатов, которые, руководствуясь идеей 

борьбы с международным терроризмом, не только 

не считаются с интересами других государств при 

проведении своей внешнеполитической линии, но 

и нарушают основополагающие нормы междуна-

родного права. [2, c. 8] 

 Современный подход к проблеме ядерного не-

распространения нацелен на предотвращение лю-

бых негативных последствий использования атом-

ной энергии, в том числе и на снижение рисков гу-

бительного воздействия, на глобальное состояние 

окружающей природной среды. Один из главных 

вопросов, стоящих перед человечеством при выяв-

лении перспективных направлений применения 

энергии атомного ядра, очевидно, связан с оценкой 

и сопоставлением позитивных и негативных факто-

ров ее воздействия на общее состояние планеты 

Земля. Мировое сообщество поставлено сегодня 

перед дилеммой: необходимо сделать выбор «за» 

или «против» атомной деятельности. Ибо, с одной 

стороны, очевиден ренессанс атомной энергетики, 

а с другой – отсутствие каких-либо ощутимых ре-

зультатов применительно к решению проблемы 

снижения опасности ядерного нераспространения, 

поскольку действующий в настоящее время между-

народно-правовой механизм ядерной безопасности 

не в состоянии справиться в переживаемым в насто-

ящее время кризисом. 

Резюмируя вышесказанное, ключевой задачей 

применительно к объекту настоящего исследова-

ния должно быть определение того, насколько ве-

лика степень безопасности атомной энергетики по 

сравнению с другими доминирующими источни-

ками энергии в условиях нормальной эксплуатации 

атомных объектов, максимально снижающих или 

сводящих к нулю вероятность ядерных аварий или 

радиационных аварийных ситуаций, а также в усло-

виях исключающих ядерное распространение в ши-

роком смысле. 

Конечно, как любой вид техногенного воздей-

ствия человеческого фактора на естественные про-

цессы, атомная деятельность не исключает различ-

ной степени тяжести негативных последствий, 

наиболее серьезным из которых является радиаци-

онное загрязнение окружающей среды. 

Необходимо отметить, что оценка влияния ан-

тропогенного фактора на состояние окружающей 

среды должна быть подчинена принципу – «не 

нарушения экологического баланса планетарной 

среды». По справедливому утверждению Е.С. Мо-

лодцовой для обеспечения экологической безопас-

ности необходимо, чтобы «безопасное состояние 

окружающей среды сохранялось и поддержива-

лось, какую бы деятельность не осуществляло на 

Земле человечество». [3, c. 4] 

Круг источников радиационного загрязнения 

характеризуется широтой и разноуровневостью. 

Это и предприятия по добыче, переработке и полу-

чению расщепляющихся материалов, искусствен-

ных изотопов, и атомные электростанции, и 

научно-исследовательские лаборатории, использу-

ющие в своих технологических процессах радиоак-

тивные вещества. [4, c. 115-119] 

По данным МАГАТЭ, искусственный радиоак-

тивный фон составляют: медицинское облучение 

(30,7%), радиоактивные выпадения (0,6%), профес-

сиональное облучение (0, 45%), радиоактивные от-

ходы (0,15%), другие источники (0,5%). Помимо 

того, человек находится под постоянным воздей-

ствием естественного радиационного фона. Доза 

радиации, получаемая от естественных источников 

излучения, составляет примерно 68% от общей 

доли облучения. 

Суммируя все факторы неблагоприятного воз-

действия радиации на состояние окружающей 

среды, можно объединить их в следующие группы: 

- загрязнение атмосферы и территорий продук-

тами ядерных взрывов при испытании и примене-

нии ядерного оружия; 

- трансграничные загрязнения в результате 

ядерных аварий; 

- отравление воздушного пространства радио-

активной пылью; 

- загрязнение прилегающей территории шла-

ками с примесью радиоактивных веществ в резуль-

тате сжигания топлива на электростанциях; 

- загрязнение окружающей среды в результате 

захоронения радиоактивных отходов и обращения 

с отработавшим ядерным топливом. 

Основной задачей в области недопущения ра-

диоактивного загрязнения планеты, а, следова-

тельно, и одним из главных аспектов ядерной без-

опасности и ядерного нераспространения является 

обработка, удаление и захоронение радиоактивных 
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отходов, а также утилизация отработавшего ядер-

ного топлива. 

Радиоактивные отходы, образующиеся при ра-

боте АЭС, эксплуатации ядерных судов, других 

ядерных объектов и установок – основные источ-

ники поступления радиоактивных веществ во 

внешнюю среду. При отсутствии специальных мер, 

регулирующих сброс, захоронение и переработку 

радиоактивных отходов, эти отходы, могут быть 

потенциальными источниками загрязнения атмо-

сферы, почвы, растительности, открытых водоемов 

и т. д. и оказывать вредное влияние на здоровье 

населения. 

Принцип безопасного захоронения радиоак-

тивных отходов и переработки и использования от-

работавшего топлива должен стать основополагаю-

щим принципом концепции ядерного нераспро-

странения.  

Военная и мирная атомная деятельность неиз-

бежно приводит к образованию и накоплению ра-

диоактивных отходов. Радиоактивные отходы явля-

ются продуктом реализации военных программ, 

они образуются в результате использования радио-

активных изотопов в промышленности, медицине, 

научно-исследовательских целях, при производ-

стве электроэнергии на АЭС. 

Радиоактивные отходы образуются в следую-

щих случаях: 

- при эксплуатации и выводе из эксплуатации 

предприятий ядерного топливного цикла; 

- при эксплуатации, обслуживании и выводе из 

эксплуатации судов, оборудованных ядерными 

энергетическими установками; 

- при изготовлении и замене источников иони-

зирующих излучений и использовании радиоактив-

ных веществ на промышленных предприятиях, 

научно-исследовательских целях и в медицине; 

- при чрезвычайных ситуациях на АЭС и дру-

гих предприятиях; 

- при реабилитации территорий и акваторий, 

загрязненных в результате эксплуатации радиаци-

онно опасных объектов; 

- при реабилитации территорий, загрязненных 

в результате ядерных взрывов различного назначе-

ния. 

Важно отметить, что основным критерием от-

несения ядерных материалов и радиоактивных ве-

ществ к радиоактивным отходам является невоз-

можность их дальнейшего использования.[5, ст. 2] 

Радиоактивные отходы, будучи источниками иони-

зирующего излучения, представляют опасность для 

биосферы в течение сотен, а иногда даже тысячи 

лет. И, наконец, главное, что необходимо подчерк-

нуть – радиоактивные отходы невозможно уничто-

жить традиционными физико-химическими мето-

дами. 

Все радиоактивные отходы различаются по 

своим физико-химическим характеристикам и 

представляют в связи с этим различную опасность. 

[6,c.6 ]  

В соответствии с классификацией радиоактив-

ных отходов, разработанной МАГАТЭ, отходы рас-

пределяются на несколько групп в зависимости от 

их удельной активности, наличия долгоживущих и 

коротко живущих радионуклидов и уровня тепло-

выделения.[7] C учетом классификации радиоак-

тивные отходы рекомендуются наиболее оптималь-

ные для каждой группы способы захоронения. Ука-

занный документ МАГАТЭ не носит юридически 

обязательного характера, поэтому в основе нацио-

нальной классификации радиоактивных отходов 

часто лежат различные квалификационные крите-

рии.  

В соответствии с Федеральным законом РФ 

«Об обращении с радиоактивными отходами и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 11.07.2011 № 190-

ФЗ, радиоактивные отходы подразделяются на:  

1. удаляемые радиоактивные отходы - радио-

активные отходы, для которых риски, связанные с 

радиационным воздействием, иные риски, а также 

затраты, связанные с извлечением таких радиоак-

тивных отходов из пункта хранения радиоактивных 

отходов, последующим обращением с ними, в том 

числе захоронением, не превышают риски и за-

траты, связанные с захоронением таких радиоак-

тивных отходов в месте их нахождения 

2. особые радиоактивные отходы - радиоактив-

ные отходы, для которых риски, связанные с ради-

ационным воздействием, иные риски, а также за-

траты, связанные с извлечением таких радиоактив-

ных отходов из пункта хранения радиоактивных 

отходов, последующим обращением с ними, в том 

числе захоронением, превышают риски и затраты, 

связанные с захоронением таких радиоактивных 

отходов в месте их нахождения. 

Удаляемые радиоактивные отходы для целей 

их захоронения классифицируются по следующим 

признакам: 

1. в зависимости от периода полураспада со-

держащихся в радиоактивных отходах радионукли-

дов: долгоживущие, короткоживущие; 

2. в зависимости от удельной активности: вы-

сокоактивные, среднеактивные, низкоактивные, 

очень низкоактивные; 

3. в зависимости от агрегатного состояния: 

жидкие, твердые газообразные; 

4. в зависимости от содержания ядерных ма-

териалов: радиоактивные отходы, содержащие 

ядерные материалы, радиоактивные отходы, не со-

держащие ядерных материалов. [8] 

С целью создания всеобъемлющего и последо-

вательного свода принципов и норм для обращения 

с радиоактивными отходами и формулирования ру-

ководящих принципов, необходимых для обеспече-

ния их применения МАГАТЭ осуществляет про-

грамму НБРО по радиоактивным отходам. 

Среди актов, разработанных МАГАТЭ в рам-

ках данной программы, особую роль играет доку-

мент Safety Series №111-SF [9], в соответствии с ко-

торым основная цель обращения с радиоактивными 

отходами – такое обращение, которое обеспечит за-

щиту человека и охрану окружающей среды сейчас 

и в будущем, не налагая чрезмерного бремени на 

будущие поколения (статья 2). Раздел III указан-

ного документа содержит принципы обращения с 
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радиоактивными отходами, которыми должны ру-

ководствоваться государства при создании ими 

своих национальных систем безопасного развития 

атомной энергетики. 

Кроме того, МАГАТЭ разработало целую 

группу документов, регулирующих вопросы без-

опасности обращения с радиоактивными отходами. 

[2, с. 303] 

Стандарты безопасного обращения с радиоак-

тивными отходами, являясь по своему характеру 

рекомендательными, не налагают на государства 

юридических обязательств. Осознавая данный 

факт, страны мира пришли к единому мнению о 

необходимости разработки соответствующей кон-

венции, принятие которой значительно повысило 

бы уровень ядерной безопасности и укрепило бы 

доверие государств друг к другу.  

24 декабря 1997г. была открыта к подписанию 

Объединенная конвенция о безопасности обраще-

ния с отработавшим топливом и о безопасности об-

ращения с радиоактивными отходами. Конвенция 

направлена на достижение и поддержание высо-

кого уровня безопасности обращения с отработан-

ным топливом, образующимся в результате эксплу-

атации ядерных установок, используемых в мир-

ных целях, а также радиоактивными отходами, 

образующимися в результате гражданской деятель-

ности, путем укрепления национальных мер и меж-

дународного сотрудничества. 

 Около 98% радиоактивности, образующейся 

при работе АЭС, остается в ядерном топливе. Уже 

сейчас человечество поставлено перед фактом 

накопления огромного количества отработавшего 

ядерного топлива. В ближайшем будущем потребу-

ется создать важные международные документы 

при участии всего мирового сообщества, руковод-

ствуясь предложениями компетентных специали-

стов различных отраслей знаний; выработать кар-

динальные решения, от проведения в жизнь кото-

рых зависит поддержание экологического баланса 

на Земле. 

За 60 лет использования атомной энергии, в 

России (СССР) накоплено свыше 18500 тонн (по 

урану) отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Его 

суммарная радиоактивность составляет порядка 7 

млрд. Кюри. ОЯТ нарабатывалось в реакторах 

АЭС, исследовательских реакторах, а также в реак-

торах судовых ядерных энергетических установок. 

Каждый год в России нарабатывается порядка 850 

тонн нового ОЯТ. Это топливо имеет различный 

изотопный состав, который зависит от типа реакто-

ров, в которых оно использовалось, а также от его 

исходных характеристик. 

В 2003 г. Минатом Российский Федерации раз-

работал и утвердил приказом «Концепцию по обра-

щению с отработавшим ядерным топливом Мини-

стерства Российской Федерации по атомной энер-

гии», которая сформулировала экологически 

безопасную стратегию отечественной атомной от-

расли в области заключительной стадии ядерного 

топливного цикла на ближайшие десятилетия до 

2030 года.  

Концепция основывается на ключевом и важ-

нейшем положении, одобренной Правительством 

Российской Федерации «Стратегии развития атом-

ной энергетики России в первой половине XXI 

века»: 

«Стратегическим направлением развития 

атомной энергетики Российской Федерации явля-

ется замыкание ядерного топливного цикла, в ре-

зультате которого должны обеспечиваться бо-

лее полное использование природного ядерного сы-

рья, а также искусственных делящихся материалов, 

образующихся при работе ядерных реакторов (плу-

тония и других трансурановых элементов) и мини-

мизация образования РАО от переработки ОЯТ. 

Ключевым звеном при реализации указанной стра-

тегии является обращение с ОЯТ».[10] 

Согласно принятой в России концепции за-

мкнутого цикла, отработавшее ядерное топливо 

АЭС с реакторами типа ВВЭР-440, БН-600, а также 

отработавшее ядерное топливо транспортных ядер-

ных энергетических установок и некоторых иссле-

довательских реакторов отправляется на ПО 

«Маяк» (Челябинская область) для переработки. 

Отработавшее ядерное топливо реакторов типа 

ВВЭР-1000 вывозится в хранилище горно-химиче-

ского комбината в Железногорске (Красноярский 

край). Отработавшее ядерное топливо реакторов 

типа РБМК помещается в хранилища, расположен-

ные на площадках АЭС. В свое время Минатом 

утверждал, что вместимость этих хранилищ обес-

печит работу АЭС до 2004-2008, однако уже в 

конце 1999 г. хранилища станций, работающих на 

реакторах РБМК, были заполнены на 80-90 %. 

Более половины топлива хранится в приреак-

торных хранилищах, расположенных на террито-

рии 11 российских АЭС. Большая часть топлива, 

извлеченного из реакторов атомных подводных ло-

док, хранится в плавучих и береговых аварийных 

хранилищах на Северном и Тихоокеанском флотах.  

Основными способами обращения с отрабо-

тавшим ядерным топливом являются следующие: 

- промежуточное хранение в ожидании приня-

тия решения о переработке или захоронении; 

- захоронение в качестве отходов в хранили-

щах после кондиционирования; 

- передача топлива другой стране, которая 

должна использовать один из трех первых вариан-

тов. 

Важно отметить, что переработка ядерного 

топлива АЭС имеет свои плюсы и минусы. В про-

цессе осуществления рециклизации можно выде-

лить около 96% невыгоревшего урана и образовав-

шегося плутония, из которых может быть получена 

энергия, эквивалентная 40 тысячам тонн угля. 

Кроме того, в результате переработки происходит 

многократное сокращение высокорадиоактивных 

отходов. 

Однако необходимо иметь в виду то обстоя-

тельство, что отработавшее ядерное топливо, 

прежде всего плутоний, как опасный расщепляю-

щийся материал, может быть использован для про-

изводства ядерного оружия. Поэтому деятельность 

по переработке отработавшего ядерного топлива 
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должна осуществляться под строгим национальном 

и международным контролем, в том числе при уча-

стии инспекторов МАГАТЭ. 

Что касается захоронения ядерного топлива в 

подземных могильниках, то данный метод на сего-

дняшний день является одним из оптимальных, при 

условии, что соблюдается принцип надежности 

изоляции – наличие многослойной защиты вокруг 

захороненных материалов: несколько искусствен-

ных барьеров (стеклянный блок, герметичные ме-

таллические оболочки и контейнеры); специально 

подобранные естественные преграды в виде геоло-

гических пород могильника. 

Отдельного внимания заслуживает проблемы 

удаления остатков топлива и обращения с радиоак-

тивными отходами на АЭС «Фукусима-1», на кото-

рой 11 марта 2011 г. произошла одна из самых 

крупных аварий седьмого (максимального) уровня 

по Международной шкале ядерных событий 

(INES). Станция не была защищена от возникших в 

результате землетрясения волн цунами, в резуль-

тате чего пострадало критически важное оборудо-

вание, обеспечивающее безопасное расхолажива-

ние реактора. [11, с. 38] 

Самой важной задачей по обеспечению без-

опасности АЭС «Фукусима-Дайичи» является уда-

ление ядерного топлива. При этом требуется ре-

шить три задачи. Первая состоит из удаления отра-

ботавшего ядерного топлива из бассейнов 

выдержки, вторая – сбор и удаление обломков ядер-

ного топлива в свободном виде, разбросанных по 

полу разрушенных реакторных зданий, третья – 

удаление разрушенного и расплавленного топлива 

из внутреннего пространства реакторов. [11, с. 40]  

В завершении настоящего исследования 

можно сделать следующие выводы. 

1. Весьма очевидно, что решение проблем за-

хоронения радиоактивных отходов и обращения с 

отработавшим ядерным топливом является одной 

из ключевых задач в области недопущения радио-

активного загрязнения планеты и одним из наибо-

лее главных аспектов ядерной безопасности и ядер-

ного нераспространения. Принцип безопасного за-

хоронения радиоактивных отходов и обращения с 

отработавшим ядерным топливом должен стать ос-

новополагающим. Данный принцип должен опре-

делять основную линию поведения государств и 

международных организаций в реализации концеп-

ции ядерного нераспространения. 

2. Необходимо отметить, что в основе нацио-

нальной классификации радиоактивных отходов 

лежат различные квалификационные критерии, по-

скольку отсутствует единообразное применение на 

государственном уровне Документа МАГАТЭ Clas-

sification of r 

Radioactive Waste. Safety Series №111-G-1.1 

Отсутствие единого подхода является причиной су-

ществования в государствах различных требований 

к способам захоронения радиоактивных отходов и 

видам контроля. 

3. Международные стандарты безопасного 

обращения с радиоактивными отходами, разрабо-

танные МАГАТЭ, будучи по своему характеру ре-

комендательными, не налагают на государства 

юридических обязательств. Приобретение качества 

универсализма принятой в 1997г. Объединенной 

конвенции о безопасности обращения с отработав-

шим топливом и о безопасности обращения с ра-

диоактивными отходами будет способствовать по-

вышению уровня ядерной безопасности и укрепле-

нию доверия между государствами. 

4. Важно отметить, что реализация проекта 

удаления радиоактивных отходов в космическое 

пространство, вряд ли допустима, по крайней мере, 

в настоящее время. Причин тому несколько: невоз-

можность абсолютного исключения вредоносного 

воздействия радиоактивных отходов на космиче-

ское пространство и небесные тела, а также на 

окружающую среду планеты Земля; отсутствие де-

тально разработанного механизма международно-

правовой ответственности за ущерб, причиненный 

космическому пространству и планетарной окру-

жающей среде, вероятность причинения которого 

практически не исключить; необходимость созда-

ния или усовершенствования нормативно-правовой 

базы государств; относительная дороговизна осу-

ществления данного способа утилизации. 

5. Требуется констатировать, что, несмотря 

на ратификацию Объединенной конвенции 1997 г. 

большим количеством государств, национально-

правовая база оставляет желать лучшего. 

6. Требуется отметить важность принятия 

Российской Федерацией Федерального закона «Об 

обращении с радиоактивными отходами и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 11.07.2011 №190-ФЗ. 

Ценность данного закона состоит в том, что в нем 

содержится весьма широкий круг норм, нацелен-

ных на обеспечение безопасности в ядерной сфере, 

а также закреплены нормы, касающиеся возложе-

ния и реализации ответственности. 

7. По обращению с отходами топливного 

цикла необходима гарантированная безопасность 

окончательной изоляции радиоактивных отходов 

[11, с. 19] 

8. Институциональная и организационная си-

стема по управлению ВЭ АЭС «Фукусима-Дайичи» 

создана и успешно функционирует [11, с. 41] 
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Abstract 

The article studies the origin and activities of the Ku-Klux Klan after the Civil War in America in 1861-1865. 

Accordingly, the tasks of the work were: analysis of the reasons for the creation, characterization of the structure 

and hierarchy of the organization, study of the peculiarities of the activity, definition of forms of influence on the 

earlier society and the like. 

The relevance of the scientific work is due to the ongoing attention of modern historical and legal science as 

to the specifics of foreign policy actions of the Ku-Klux Klan, and the results of the White Nazis' impact on society. 

The research methodology used consists in analyzing the activities of the Ku-Klux Klan through the prism of 

consideration of historical and political events, the assertion of new leaders, the structure and social composition 

of the organization, the peculiarities of rise and fall of the same. In the course of the research such methods as 

historical, logical, structural and functional, as well as logical methods of analysis, synthesis, comparison, deduc-

tion and induction were used. 

Анотація 

У статті досліджено зародження та діяльність Ку-клукс-клану після Громадянської війни в Америці 

1861-1865 рр. Відповідно завданнями роботи стали: аналіз причин створення, характеристика структури 

та ієрархії організації, розгляд особливостей діяльності, визначення форм впливу на тогочасне суспільство 

тощо. 

Актуальність зумовлена незгасаючою увагою з боку сучасної історико-правової науки як до специ-

фіки зовнішньополітичних акцій Ку-клукс-клану, так й до результатів впливу білих нацистів на суспільс-

тво. 

Використана методика дослідження полягає у аналізі діяльності Ку-клукс-клану крізь призму розг-

ляду історичних і політичних подій, утвердження нових лідерів, структуру та соціальний склад організації, 

особливості піднесення та занепаду тощо. Під час дослідження використовувалися такі методи, як істори-

чний, логічний, структурно-функціональний, порівняльно-історичний, а також логічні прийоми аналізу, 

синтезу, порівняння, дедукції та індукції. 
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Вступ. Постановка проблеми. Соціальна не-

рівність, що є основою стратифікації суспільства, 

завжди сприймається як головна його властивість. 

Підґрунтям для виокремлення людей у класи мо-

жуть бути різні показники, але найвагомішим серед 

них залишається раса.  

Неймовірного поширення виокремлення лю-

дей за расовою ознакою набуло у Сполучених Шта-

тах Америки, де під впливом різних факторів ство-

рилися угруповання, головною метою яких є утве-

рдження панування європеоїдної раси над 

представниками негроїдної раси. Зокрема організа-

цією, членами якої є найжорстокіші расисти, став 

Ку-клукс-клан. 

Хоча жахіття расової дискримінації залиши-

лися у минулому, не можна стверджувати про по-

вну рівність усіх людей, незалежно від расової при-

належності. Незважаючи на роки переконань, нау-

кових обґрунтувань, протестів та закликів, такі 

упередження досі притаманні частині людей, які 

попри сучасний погляд на суспільну рівність, про-

довжують об’єднуватися у так звані організації 

«White Power» [8]. Для розуміння впливу сучасного 

руху «White Power» на суспільство, їх ідеології та 

можливої загрози ідеям расової рівності потрібно 

почати дослідження з більш могутньої організації 

Ку-клукс-клану, яка стала одним з найзагадковіших 

та одночасно найвідоміших американських об’єд-

нань, створених заради утвердження ультраправих 

ідей білого націоналізму. 

Хронологічною межею у рамках даного дос-

лідження є 1869 р. Таке обмеження необхідне для 

розуміння первісного стану розвитку Ку-клукс-

клану, а також наслідків, які сприяли відродженню 

організації на наступних етапах її існування. Також, 

історичні факти яскраво відображають укорінення 

ідей цієї расистської діяльності, насамперед у сві-

домості людей, що є, з одного боку, послідовни-

ками ідей Клану, а з іншого його жертвами. 

Стан дослідження. На сьогоднішній день про-

блема створення та діяльності Ку-клукс-клану у за-

значених хронологічних межах є широко досліджу-

ваною. Американські вчені Ерік Фонер [6] та Джей 

Стагг [5] стали першими дослідниками причин ви-

никнення расової дискримінації у США. Також, ці 

дослідження були доповнені вченим Стенлі Горном 

[3], який визначив структуру та мету діяльності 

створеної організації. На сучасному етапі вказані 

дослідження продовжили розвивати такі історіог-

рафи як Девід Челмерс [1] та Крістофер Вальдреп 

[2] та інш., відповідно до нових відомостей, які що-

року розкривають члени Клану. 

Метою статті є дослідження діяльності, стру-

ктури Ку-клукс-клану на початковому етапі його іс-

нування, який став одним з найзагадковіших та од-

ночасно найвідоміших американських об’єднань, 

створених заради утвердження ультраправих ідей 

білого націоналізму, а також аналіз правових доку-

ментів, що пов’язані з діяльністю організацією та 

наслідки її діяльності, які стали вагомим підґрун-

тям для розвитку наступних поколінь клановців .  

Основною задачею статті є висвітлення про-

блеми дискримінації, на яку наражають цивілізо-

ване суспільство радикальні расистські угрупу-

вання, зокрема Ку-клукс-клан. Адже не усвідом-

лення такого становища є загрозою не лише для 

здоров’я, а й для життя певних людей, а, можливо, 

й для національної безпеки певних країн. 

Методологія. Під час дослідження було вико-

ристано такі методологічні підходи як: історичний 

– застосовувався для більш поглибленого вивчення 

та дослідження діяльності сучасного Ку-клукс-

клану та вироблення більш обґрунтованих гіпотез 

щодо подальшого розвитку організації; структу-

рно-функціональний – відіграв роль у дослідженні 

окремих видів діяльності Клану, а також структури 

єдиної організації; порівняльно-історичний – був 

використаний для порівняння методів діяльності, а 

також граничної чисельності організації під час її 

становлення; синтезу – дав можливість зрозуміти 

взаємозв’язок та послідовність дій Клану та яким 

чином вони сприяли досягненню поставленої ним 

мети; дедукції – був використаний для переходу від 

загальної проблеми до окремих її аспектів, що 

сприяло повному і всебічному дослідженню; індук-

ції – сприяв переходу від окремих фактів та відомих 

дій Ку-клукс-клану до розуміння загальної мети ді-

яльності організації та значення цих відомостей для 

суспільства. 

Викладення основного матеріалу. Одним з 

найвизначальніших моментів в історії Сполучених 

Штатів Америки стала громадянська війна між де-

мократичною Північчю та рабовласницьким Пів-

днем. Вона почалася в 1860 р., коли суперечності 

між ворожими сторонами вилилися у криваві сути-

чки [1, с. 56].  

На Півночі сформувалися впливові буржуазні 

партії, які висунули радикальні демократичні рефо-

рми, зокрема, скасування рабства. Їх керівником 

став Авраам Лінкольн, обраний шістнадцятим пре-

зидентом США. Вимоги республіканської Півночі 

були настільки революційними, що консервативні 

громадяни Півдня не визнали нового президента та 

оголосили реформаторам війну. Одинадцять рабо-

власницьких штатів оголосили про вихід із союзу, 

утворивши власну Конфедерацію зі столицею у мі-

сті Річмонд, штат Вірджинія.[1, с. 70]. Армію об’єд-

наних військових сил Півдня очолив талановитий 

генерал Роберт Лі.  

З початком воєнних дій, які відбувалися ви-

ключно на Південній частини, плантатори, які пі-

шли боротися за «Державну справу» зрозуміли, що 

по суті, їх минулий уклад життя назавжди зали-

шиться у минулому. І хоча, було насправді чимало 

перемог армії Конфедератів (а саме: перемога гене-

рала Форреста під Теннессі, друга битва під Булл-

Рене тощо), війна все ще тривала, а мешканці Пів-

дня вже перестали вважати наступну перемогу кін-

цем війни [6, с. 34]. 

Госпіталі та будинки мирних жителів були пе-

реповнені хворими та пораненими військовими, рі-

зкий ріст інфляції сприяв підвищенню вартості про-

дуктів харчування та одягу. Найбільш згубним було 
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те, що флот армії Півночі встановив блокадний ре-

жим південних портів. У зв’язку з цим, вартість 

найдешевшої бавовняної тканини підвищилася так, 

що люди, які мусили одягатися, робили власноруч 

ткацькі верстати і приймалися самі виготовляти ма-

теріали для шиття. Шпиталі усе більше потребу-

вали засоби першої медичної допомоги: хінін, кало-

мель, опіум, йод, а використані бинти багаторазово 

використовувалися. 

Проте, для тих, хто вчасно сприйняв політику 

Півночі відкрилися численні можливості для спеку-

ляції найважливішими продуктами харчування. 

Підприємництво з посередництвом блокадників з 

Півночі приносило великі гроші та забезпечувало 

імунітет від переслідувань з боку янкі, хоча і не 

схвалювалося корінними мешканцями Півдня. 

Проте, справжні представники аристократії все ж 

не змогли відмовитися від звичних їм світських ра-

утів, а жінки все більше потребували модного 

вбрання, про яке почали говорити спекулянти. Мо-

дні будинки Франції налагодили виробництво та-

ким чином, що більшість вбрань з низькосортного 

матеріалу спекулянти закупали для експорту, а по-

тім перепродавали за рекордно високими цінами [6, 

с. 61]. 

Різдво 1862 р. стало щасливим для усього Пів-

дня: армія Конфедератів одержала ключову пере-

могу при Фрідеріксберзі. У плантаторів уже майже 

не було сумніву, що з початком весни армія Півночі 

буде остаточно розгромлена. Травень 1862 р. також 

відзначився великою перемогою при Чанселор-

свіллі, який закінчився великими втратами для ар-

мії Півночі [6, с. 85]. 

Розуміючи загрозу програшу війни, янкі по-

чали проводити набір до своєї армії серед військо-

вополонених плантаторів для охорони кордонів. За 

їх обіцянками будь-який полонений, який служить 

2 роки на благо їх армії, звільнявся від каторги у 

концтаборі та по закінченню строку направся на За-

хід за державний рахунок для того, щоб почати 

нове життя [1, с. 89]. 

Найбільший концтабір для військовополоне-

них армії Конфедератів знаходився у Рок-Айленді. 

Авраам Лінкольн відмовився від обміну військово-

полоненими, розраховуючи на приближення кінця 

війни, поклавши тягар утримання полонених янкі 

на Конфедерацію і тримання їх під вартою. У цей 

час у Андерсонвіллі, штаті Джорджія, утримува-

лися тисячі янкі. Вони утримувалися на мінімаль-

ному харчуванні, а хворі та поранені були позбав-

лені медикаментів та перев'язувального матеріалу. 

Отримавши ці відомості, Лінкольн відповів знач-

ним погіршенням умов утримання конфедератів. 

Недостатнє харчування, одна ковдра на трьох поло-

нених, поширення тифу, віспи, пневмонії у таборі 

сприяли наданню Рок-Айленду нового імені – «Чу-

мний табір». За статистикою лише одна третина 

опинившихся там полонених змогла вижити [6, с. 

90]. 

У травні 1864 р. янкі під керівництвом гене-

рала Шермана знову були у штаті Джорджія під мі-

стом Далтон. Оскільки це був кордон двох штатів – 

Джорджії і Теннессі - очікувалися важкі сутички 

двох армій. Оговтавшись від багатьох поразок, янкі 

стягували свої збройні сили для нанесення удару на 

Західно-Антлантську залізницю, яка слугувала 

останнім сполученням Атланти з Теннессі [6, с. 95]. 

Проте, майбутні бої при Далтоні не дуже тур-

бували армію Конфедератів, бо янкі уже намага-

лися протиснутися туди гірськими місцевостями, 

однак отримали поразку. Конфедерати розуміли, 

що Джорджія має надто велике стратегічне зна-

чення для подальшого ходу війни. Цей штат був для 

Конфедерації незайманою війною житницею, меха-

нічною майстернею та речовим складом. З Джор-

джії поставлялося майже все озброєння для армії, а 

також бавовна і хутряні вироби.  

Між Атлантою і Далтоном знаходились міста 

Ром, Ітов та Аллатуна, у яких зосереджувалися усі 

ливарні підприємства. У самій Атланті виготовля-

лися не лише зброя, снаряди, палатки, а також були 

розташовані найбільші госпіталі і залізнодорожні 

депо, від яких залежала життєздатність армії Кон-

федерації [6, с. 110]. 

Однак, незважаючи на такі ресурси, чисельна 

перевага армії Півночі над збройними силами Кон-

федерації мала вагоме значення. Сотні солдат-кон-

федератів ховалися у горах та болотах, відмовляю-

чись покоритися військовій поліції, яка змушувала 

їх повернутися назад на фронт. Але набагато бі-

льше було тих, хто не мав наміру зовсім дезертиру-

вати з армії, хоча і зазначалися в списках дезерти-

рів. До них відносились ті, хто протягом трьох ро-

ків війни марно дожидався відпустки і розумів, що 

без нього як основного годувальника родина зовсім 

загине. І коли солдати зрозуміли, що в умовах ма-

лочисельної армії отримати відпустку неможливо, 

вони самовільно уходили додому, щоб зорати зе-

млю, посіяти хліб і відремонтувати будинки. 

Полкові командири, знаючи, що незабаром по-

чнуться бої, надсилали цим солдатам листи з про-

ханням повернутися назад і обіцянкою, що вони за 

свій вчинок не понесуть покарання. Частіше всього 

солдати поверталися, коли розуміли, що голод бі-

льше не загрожує їх родинам. Це явище дістало на-

зву «хлібні відлучки». І хоча вони не зрівнювалися 

з дезертирством, проте у будь-якому разі ослабляли 

армію Конфедератів [1, с. 113]. 

Кривава війна, яка коштувала життя більше як 

600 тисяч людей, завершилася формальною капіту-

ляцією Півдня, підписаною у квітні 1865 р. [6, с. 

117]. 

Союз Штатів був відновлений, а рабство усу-

нуто, через що мільйони негрів отримали конститу-

ційні права та свободи. Підтвердженням цього є 

прийняття ХІІІ поправки до Конституції США, в 

якій зазначено, що У Сполучених Штатах або у 

будь-якому місці, підпорядкованому їх юрисдикції, 

не повинно існувати ні рабство, ні підневільна слу-

жіння, крім тих випадків, коли це є покаранням за 

злочин, за який особу було належним чином засу-

джено. Крім того, 9 липня 1886 р. була прийнята 

ХІV поправка до Конституції США, згідно з якою 

Жоден штат не повинен видавати або застосовувати 

закони, що обмежують привілеї і пільги громадян 

Сполучених Штатів; так само як жоден штат не 
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може позбавити будь-яка особа життя, свободи або 

власності без належної правової процедури або від-

мовити будь-якій особі в межах своєї юрисдикції 

однаковою захисту закону. Через такий зміст ХІV 

поправку до Конституції США було визнано од-

нією з найдемократичніших за всю історію розви-

тку американського конституціоналізму. 

Але расовий конфлікт не був вичерпаний, а на-

впаки ще більше загострений [1, с. 110]. 

Навесні 1866 р. у Джорджії було розміщено ве-

лику кількість гарнізонів. Командування армії Пів-

ночі мало усю повноту влади, навіть карати та по-

милувати звичайних громадян. Насправді, ними 

було встановлено тоталітарний режим на цих зем-

лях: янкі затверджували суперечливі постанови, в 

яких зазначалося, скільки необхідно платити слу-

гам, що можна казати на публіці і в приватних роз-

мовах, де і коли слід викидати сміття, які пісні мо-

гли співати доньки і дружини колишніх конфедера-

тів. Особливо відзначився наказ уряду, згідно з 

яким поштову кореспонденцію могли отримувати 

лише ті, хто підписав так звану Залізну клятву на 

вірність Сполученим Штатам [3, с. 74]. 

Колишні раби ще не отримали право голосу, 

проте Сполучені штати вже точно вирішили надати 

їм це право, як і те, що голосувати вони зможуть, 

звичайно, лише на користь кандидатів з Півночі. 

Однак, до тої частини рабів, що знаходилися безпо-

середньо у родинах плантаторів, відносилися не 

краще, ніж до їх господарів. Привілейована частина 

рабів залишалася при своїх господарях і займалася 

важким фізичним трудом, що раніше вважалося ни-

зьким заняттям для них [1, с. 137]. 

У часи рабства негри, що працювали у домі та 

дворі, зневажали польових рабів, вважаючи їх істо-

тами нижчого сорту. Усі хазяйки плантацій поси-

лали дітей рабів вчитися, а потім відбирали най-

більш здібних для роботи в домі, а тих, хто не хотів 

чи не міг вчитися, направляли на польові роботи. А 

тепер ці люди, які ще вчора могли лише працювати 

на полі, висувалися на провідні посади. 

Заохочувані, з одного боку, авантюристами з 

Бюро вільних людей, а з іншого боку, підбурювані 

мешканцями Півночі, колишні польові працівники 

зрозуміли, що можуть робити усе, що забажають 

лише за голос на користь кандидата з Півночі. Раби 

з сільських місцевостей направлялися у великі мі-

ста, а полю залишалися без працівників – збирати 

врожай було нікому. Прийдешні мешкали у старих 

убогих будинках, які залишися після господарів, і 

дуже швидко серед них почали поширюватися хво-

роби такі як тиф та туберкульоз. Звиклі до того, що 

їх господарі самі про них завжди піклувалися, вони 

не могли подбати про себе та лікувати своїх близь-

ких. У свою чергу Бюро вільних людей займалося 

лише політикою і жодним чином не приймало уча-

сті у вирішенні цих питань [3, с. 127]. 

Внаслідок цього, покинуті батьками діти рабів 

бігали містом, поки хто-небудь з білих господ не за-

бирав їх до себе. Люди похилого віку, які теж при-

були до міст в пошуках нової домівки, сиділи прямо 

на тротуарах та прохали жінок написати їх господа-

рям, де вони знаходяться з благаннями забрати їх 

назад. 

Бюро вільних людей надто пізно усвідомило 

свою помилку і стало вмовляти негрів їхати назад 

до колишніх господарів. Вони казали, що наразі 

найвигідніший для колишнього раба варіант – стати 

вільнонайманим працівником з підписанням конт-

ракту, у якому будуть приписані положення щодо 

їх заробітної платні. Люди похилого віку охоче по-

верталися на плантації, тим самим збільшуючи тиск 

на плантаторів, які не могли і самі себе прогоду-

вати, а молоді не бажали нічого робити і залиши-

лися в містах [1, с. 146]. 

Ситуація погіршувалася тим, що негри вперше 

отримали доступ до віскі, який коштували за часів 

рабства хіба-що на Різдво. Таким чином, життя і 

майно колишніх господ опинилися під загрозою, 

адже злочинність росла, але лише декотрі підпа-

дали під переслідування. Більше за всіх у зоні ри-

зику залишалися жінки, які після війни залишилися 

без чоловіків і мешкали в усамітнених садибах [1, 

с. 150].  

Законодавчими актами, що ознаменували заве-

ршення Громадянської війни стали так звані «Чорні 

кодекси», що застосовувались виключно на терито-

рії Південних штатів у період Реконструкції і вста-

новлювали певні перешкоди у реалізації прав коли-

шніх рабів, проте у межах відміни рабства. Напри-

клад, «Чорним кодексом» штату Техас було 

встановлено обмеження вибору роботодавця, що 

змущувало колишніх рабів працювати у своїх план-

таторів, але вже у найм та за низьку платню; забо-

рона носити зброю та пробоводити масові зібрання; 

дозвіл на використання примусової праці дітей ра-

бів для подолання наслідків Громадянської війни 

тощо [1, с. 163]. 

У 70-х роках в деяких штатах «Чорні кодекси» 

формально втратили чинність, проте поширення 

набули закони про расову сегрегацію, найвідомі-

шими з яких стали Закони Джима Кроу [1, с. 210].  

Зважаючи на це, якості організації для Ку-

клукс-клан був створений у травні 1866 р. в місті 

Пуласкі, штат Теннессі [8]. 

За 1867 р. вплив Ку-клукс-клану в Теннессі по-

ширився з надзвичайною швидкістю. Поступово за-

гони Клану були створені у всіх південних штатах, 

включаючи Техас [3, с. 144]. 

По всьому Півдню існувало тоді від чотирьох 

до п’яти тисяч денів - регіональних відділень Ку-

клукс-клану. Кожне з них було незалежною органі-

зацією, у зв’язку з чим на початку 1867 р. лідери 

Клану з Пуласкі надіслали листи з закликом зібра-

тися на перший з’їзд у Нешвіллі до всіх денів, про 

які вони знали. З’їзд відбувся навесні 1867 р. та зіб-

рав усіх представників південних штатів [3, с. 156]. 

Саме тоді вперше виникла ідея створення «Не-

видимої імперії», яка мала охоплювати всі терито-

рії, де існували філії Ку-клукс-клану. На цьому ж 

з’їзді був обраний перший лідер ордену – «Великий 

візир», яким став генерал Натан Бедфорд Форрест, 

відомий кавалерист армії Конфедерації.  
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З’їзд дав новий поштовх до розвитку Ку-клукс-

клану, тому до кінця 1868 р. число його членів ся-

гало вже 600 тисяч осіб. Здебільшого це були сол-

дати та офіцери армії Конфедерації. З’їзд в Не-

швіллі ухвалив також Декларацію Ку-клукс-клану, 

яка висувала три основні мети «білого руху»: за-

хист слабких, невинних і беззахисних від свавілля 

та беззаконня, допомога всім, хто страждає та пот-

ребуючим цього, особливо вдовам та сиротам сол-

дат і офіцерів армії Конфедерації; захист Конститу-

ції та законів США, захист території країни від 

будь-яких ворожих вторгнень; допомога у реаліза-

ції всіх конституційних прав та захист від незакон-

них посягань на життя та майно громадян [5, с. 74]. 

Деякі дени Ку-клукс-клану мали виключно за-

хисну функцію та існували лише заради запобі-

гання численних злочинів, які коїлися звільненими 

від рабства неграми, інші ж намагалися здійсню-

вати вплив на міських та федеральних чиновників. 

Але всі без винятку прагнули вигнати негрів з отри-

маних ними земель на плантації [4, с. 49]. 

Діяльність Клану в ті роки мала свої позитивні 

та негативні сторони: з одного боку, Ку-клукс-клан 

захищав життя та майно громадян, охороняв меш-

канців південних штатів від беззаконня нового ке-

рівництва – представників федерального уряду та 

«Бюро вільних людей», але, з іншого боку, – вели-

чезна кількість злочинів проти майна здійснюва-

лася під прикриттям маски члену Ку-клукс-клану. 

Жоден з членів ніколи не знав ані місця насту-

пної зустрічі, ані імен інших членів організації. У ті 

роки члени Ку-клукс-клану скоювали численні 

акти насилля, але вони були спрямовані здебіль-

шого проти «злочинних» негрів і «білих зрадників» 

[4, с. 112]. Іноді велика група вершників розділя-

лася на окремі загони і здійснювала нічні рейди в 

такі віддалені місця, де самої появи «вершників в 

білому» було достатньо, щоб залякати забобонних 

негрів.  

За всю історію Ку-клукс-клану не було зареєс-

тровано жодного нападу чи акту насилля стосовно 

жінки, не зважаючи на колір її шкіри. Кожен чоло-

вік, який образив беззахисного, отримував попере-

дження від організації (зазвичай у вигляді дубової 

гілки або п’яти апельсинових кісточок), і якщо він 

негайно не виправляв свої помилки, то вдруге поява 

«вершників в білому» коштувала йому фізичних 

страждань, а інколи життя [4, с. 165]. 

Члени Ку-клукс-клану також пильно слідку-

вали за діяльністю державних чиновників. Якщо дії 

будь-кого з них здавалися їм ворожими білому на-

селенню, то організація надсилала їм попередження 

з пропозицією покинути місто, яке, як правило, не-

гайно виконувалося, бо нескореним часто загрожу-

вала смерть. Така ситуація очікувала й тих, хто ро-

зпалював ненависть негрів до білого населення або 

захищав рівність між двома расами.[3, с. 178] 

«Невидимою імперією» організація була на-

звана цілком справедливо, тому що, у всіх районах, 

де діяли загони Ку-клукс-клану, уряди здійснювали 

відчайдушні спроби отримати списки членів місце-

вих денів, а для будь-якого колишнього солдата ар-

мії Конфедерації було достатньо лише підозри в 

участі в організації для негайного арешту [4, с. 183]. 

У 1869 р. був виданий перший спільний доку-

мент, названий серед членів «Жахливою ерою», 

«Чорною епохою» або «Страшною годиною», який 

затверджував характер діяльності «Невидимої ім-

перії» та містив наступні положення: «Ку-клукс-

клан не є інститутом насилля, беззаконня чи агресії, 

він не войовничий та не революційний; Ку-клукс-

клан є організацією, створеною для захисту, він 

прагне до виконання закону, а не до спротиву йому; 

Ку-клукс-клан не є ворогом для негрів до тих пір, 

поки вони поводять себе відповідним чином і не 

втручаються у наші справи; якщо ж чорні підуть на 

нас війною, то на них чекає жахлива помста» [2, с. 

62]. 

Символом жорстоких злочинів Ку-клукс-

клану став відомий «суд Лінча», який здійснювався 

зазвичай через повішення жертви на дереві. У пе-

ріод з 1866 по 1969 рр. жертвами такої розправи 

стали 3 тисячі 800 темношкірих американців, які 

намагалися брати участь у голосуванні, стати чле-

нами профспілки або просто познайомитися з бі-

лою дівчиною [7, с. 117]. 

Ку-клукс-клан не випадково обирав своїх 

жертв, його члени мстилися неграм за конкретні 

злочини, чинивши самосуд. Наприклад, у архівах 

був записаний випадок, коли урядом був заарешто-

ваний афроамериканець, який публічно вихвалявся 

тим, що зґвалтував білу жінку. Проте, його не всти-

гли доправити до суду – на в’язницю був здійсне-

них напад Ку-клукс-кланом і порушника лінчували 

прямо у камері. Таким чином, клановці бажали по-

збавити жертву ґвалтівника потреби виступати у 

суді, щоб її особистість не викрили [2, с. 210]. 

Однак, місцева влада зовсім відмовлялася ро-

зуміти, чому це вважається позором і чому жінка не 

можу дати свідчення у суді.  

Неоднозначна позиція була і серед білого насе-

лення: деякі не розуміли, навіщо ще більше гнівати 

місцеву владу, якщо і так колишнім плантаторам не 

залишили ніяких прав, щоб їх відстоювати. Інші ж 

пишалися такою самодіяльністю і прагнули попов-

нити ряди Клану [5, с. 132]. 

Хоча уряд південних штатів з перших днів на-

магався арештувати порушників закону з Ку-клукс-

клану, а присяжні іноді виносили їм невтішні ви-

роки, члени Клану діяли в атмосфері неофіційної 

підтримки один одного. 

20 квітня 2020 р. в американському штаті Джо-

рджія тимчасово припинив дію § 2385 розділу 18 

Кодексу законів США від 20 квітня 1867 р. через 

епідемію коронавірусу [9]. 

За повідомленням New York Post [9], поправки 

до закону внесли, щоб жителі штату могли спо-

кійно захиститися від вірусу, не відчуваючи страху 

потрапити під дію історичного припису. Річ у тім, 

що відповідно до цього закону, спрямованого проти 

расистських організацій, заборонено носити в пуб-

лічних місцях будь-які маски, капюшони та інші 

предмети одягу, «здатні приховати особу носія». 
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Як заявив губернатор Брайан Кемп, який під-

писав указ, захід спрямований на те, щоб знизити 

ризик поширення COVID-19 і унеможливити су-

дове переслідування жителів штату. 

Проте, Ку-клукс-клан був розпущений не че-

рез зміну умов його існування. У лютому 1869 р. 

генерал Форрест, «Великий візир Клану», видав 

прокламацію, адресовану всім членам «Невидимої 

імперії», де зазначалося, що організація здебіль-

шого впоралася з тим завданням, заради якого вона 

була створена: «Нам уже нічого побоюватись за 

своє життя, майно та порядок» [3, с. 465]. 

Так, Ку-клукс-клан зразка 1867-1869 рр. став 

реальним втіленням духу тої загальної неприязні, з 

яким мешканці Півдня ставилися до нав’язаної їм з 

Півночі Реконструкції, а вершники у масках і білих 

балахонах стали символами спротиву Півдня безза-

конню, здійснюваному неграми та лібералами-за-

войовниками. 

Висновки. Аналіз сукупної чисельності та 

складу сучасного Ку-клукс-клану дає підставу вва-

жати, що в боротьбі за расову перевагу люди, так 

само як і у часи зародження організації, намага-

ються використати найрізноманітніші методи, 

проте, захищаючи власне положення, забувають 

про загальнолюдські цінності. 

Укорінення думки щодо розмежування людс-

тва на «панівну» та «підлеглу» раси відбувалося 

протягом століть, тому закономірним є той факт, 

що навіть сучасне цивілізоване суспільство під 

впливом програмних ідей найбільш впливових ор-

ганізацій не може повністю залишити позаду жа-

хіття расової дискримінації. Різноманітні організа-

ції «White Power» стали послідовниками ідей расо-

вої сегрегації, і, хоча вони не використовують 

більше радикальні засоби для «очищення» людства, 

становлять небезпеку для утвердження гуманістич-

них та ліберальних аспектів, а тому повинні конт-

ролюватися більш свідомими членами суспільства. 

Адже найголовнішим здобутком сучасності в плані 

расової рівності є прагнення до встановлення миру 

не тільки на папері, а й у свідомості та діях людей. 
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Abstract 

The objective of the study: to investigate the crisis management of EU in light of COVID-19 pandemic and 

to analyze the work of its institutions in terms of solidarity and coherence. 

Research methods: the methodological framework of the conducted research in the article is based on dif-

ferent approaches. Common methods for a research activity have been applied, namely text (primary and second-

ary sources) and discourse analysis, historical and comparative analysis, deduction and generalization. The accu-

racy of the research as well as the legitimacy of conclusions is based on the combination of these methods. 

Research results: in this article an analysis of preparedness of the world in general and EU in particular with 

response to pandemic provides a different approach to the understanding of the functioning of EU institutions in 

times of crisis. 

Scientific novelty: The novel coronavirus challenged the world affairs and it is difficult to predict the poten-

tial repercussions of Covid-19. Unprecedented measures taken by EU Member States have not been deeply ex-

plored and thus require a deeper analysis.  

Practical significance: conclusions of the article can be used in research and teaching activities, especially 

in courses addressing contemporary international relations and crisis management. 
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Introduction 

Many scholars predict the long-term impact of 

COVID-19 pandemic on global economy. Due to short-

comings of the rapid international response and lack of 

coherent reaction over the coronavirus spread, national 

governments had to apply restriction measures individ-

ually. It has spread throughout European Union (EU), 

which eventually had to undertake major lockdown 

measures over the European continent. EU’s initial in-

action was highly criticized. However, at present, EU 

demonstrates solidarity in crisis management via its 

main institutions, as well as other mechanisms (Inte-

grated Political Crisis Response, Corona Response 

Team, etc). Today coordination in the EU foreign pol-

icy is needed more than ever. EU could strengthen its 

institutions, in light of a new crisis, drawing lessons 

from the past and adapting its them to new circum-

stances.  

The EU has experienced various crises lately 

which called into question its institutional efficiency. 

Enlargement related problems, migration crisis, numer-

ous conflicts, Brexit and the spread of novel corona-

virus tested still challenge the solidarity of its Member 

States. In such a situation which might be a threat for 

the overall integration process, there is a need for co-

herent policy. Many scholars agree that eventually 

when the disease is defeated, the post-COVID19 world 

will be more multipolar, more competitive, and less 

globalized.  

This article will focus on the formation of EU in-

stitutions and reforms which provided Brussels with 

huge institutional set in different areas. New policies 

set up to address different crises quite often create an 

ambiguous situation when EU institutions gains more 

power to manage crises, however, this very situation 

diffuses additional challenges related to implementa-

tion or accountability. Also exploring how this pan-

demic situation affected overall world politics, the arti-

cle will analyze the EU’s crisis management policy. In-

consistent measures caused decline of trust between 

countries, not only in the EU but also in the whole 

world itself. This demonstrates that the level of readi-

ness was overall insufficient. More coherent actions 

could have been taken within the framework of crisis 

management. In the end, conclusions are made about 

what is put at the stake because of novel virus and les-

sons learnt are to be taken into consideration for future 

issues. 

Historical background  

Since the 2000s EU seems to be perennially chal-

lenged by unprecedented crises. Crises of Eurozone, 

migration, Brexit and others defied shared values of the 

Union. They challenge the unity of the EU, impose 

threats upon Schengen Area of Free Movement, lead to 

economic implications and endure problems of societal 

integration caused by migration. Along with internal 

problems, EU faces external challenges, such as 

strained relations with USA, China, Russia as well as 

instabilities within the Eastern Partnership region. Both 

internal and external problems lead to loss of confi-

dence in core EU principles and foster Euroscepticism 

among EU citizens.  

Many problems that EU is facing today are deeply 

rooted in the history of its formation. The Union was 

created not in a single day but through a series of bind-

ing treaties and harmonization of laws. In the aftermath 

of the World War II, a small number of countries had 

very specific reasons to delegate part of their sovereign 

rights to one common body. Over the time, the nature 

of relations between the European countries evolved 

and the number of member states grew.  
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Until the Lisbon treaty, there had been numerous 

attempts to set up an efficient institutional mechanism 

and in fact most of EU institutions were established 

back in 1957 by the Treaties of Rome when the Euro-

pean Economic Community and Euroatom were born. 

[11] They the were carried over and further evolved by 

Merger Treaty in 1967. [14] After signing the Single 

European Act in 1986 and the Maastricht Treaty in 

1992 EU approached closer to the idea of a suprana-

tional organization but it was still to figure out its com-

mon foreign and security policy. [13, 16] Along with 

shaping its own foreign and security policy EU also de-

veloped further its relations with NATO, UN and other 

international and regional organizations.  

By Lisbon treaty Member States agreed to dele-

gate on a certain level its national functions to a cen-

tralized body. [15] After series of enlargements and the 

institutional reforms, EU grew into an important player 

on world arena that strives to demonstrate truly coher-

ent foreign policy in today’s globalized world. How-

ever, the institutions created over these years were not 

built for short-term crisis management but rather for 

long-term conflict prevention. EU is governed by its 

seven main institutions (the European Parliament, the 

European Council, the Council of the European Union, 

the European Commission, the Court of Justice of the 

European Union, the European Central Bank and the 

Court of Auditors) as well as advisory bodies and dif-

ferent agencies. 

Hence trying to become a global actor, EU needed 

to act coherently within its own borders. Growing num-

ber of members revealed a serious challenge: unlike the 

initial “core” countries, “newcomers” had distinctive 

traditions of economic development (in case of post-

soviet countries) and different approach to the foreign 

policy. [1] For them foreign policy was and quite often 

continues to be viewed as “national domain”. The ques-

tion is whether EU institutions will be able to function 

efficiently despite of these “sovereign” instincts of its 

Member States.  

Moreover, foreign policy is being challenged due 

to the fact that the decision-making process in EU is to 

be realized on institutional level with no “centralized 

leadership”. EU legislation has evolved over these 

years into a complex and strong set of responsibilities 

shared (sometimes overlapping) between different in-

stitutions.  

Many suggest today that it is more correct to speak 

about the crisis of governance rather that the govern-

ance of crises. Within EU “national” is still opposed to 

“supranational”. There is a need to deal with mistrust 

and antagonism between Member States in order to en-

joy the benefits of coherent common European policy. 

Along with political will, efficient crisis management 

depends at the same time on many other factors such as 

historical background (especial with reference to rela-

tions of some Member States), public opinion, time, re-

sources, etc.  

2019–20 pandemic of novel coronavirus 

COVID-19 disease, which is commonly known as 

Coronavirus gradually spread all over the world and as 

of March 11, 2020 received a status of pandemic by 

WHO. [18] By the time the article was being prepared, 

the number of coronavirus cases in the world was still 

growing and even if numbers differ depending to the 

sources, it is relevant to have one reference (in this ar-

ticle it is Johns Hopkins University) to have general up-

dated knowledge on the current. 
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At first, Chinese authorities attempted to cover up 

the outbreak, later on drastic containment measures 

have brought the epidemic under the control in the 

country. It should be underlined that WHO was chal-

lenged by Ebola, SARS and other outbreaks from the 

past and since then the organization was working on 

global preparedness mechanism. However, it is today 

being heavily criticized for persistent gaps in funding 

and lack of coordination between headquarters and re-

gional offices.  

The balance of risks and opportunities the world 

faces today has changed. Shortcomings of the urgent 

international response and inability of providing coac-

tive reaction demonstrated to which extent the coun-

tries of the globalized world are challenged. National 

governments worldwide applied restriction measures 

and today around one third of the world population is 

on lockdown of some degree. Will there be an impact 

on modern power structures of the world and if so, will 

it change the balance between the great powers? In fact, 

the world is battling with the pandemic but we don’t see 

much of coherence in that fight.  

COVID-19 was named a “global equalizer” put-

ting all countries at risk and challenging their econo-

mies. In fact, these kinds of threats mobilize people to 

seek effective solution from their national governments 

and not from international organizations (UN, WHO 

etc.) or other actors. This shows, as realists have always 

been arguing, how in a globalized world, no matter 

what, nation state is still a central political actor. [17] 

Moreover, due to different reasons, international coop-

eration in this kind of situation, faces some issues (for 

instance, unwillingness of countries to share costs) 

which eventually may lead to “deglobalization” where 

countries consider an interdependence less of an asset 

and more of a vulnerability. There may even be retreat 

trends where countries will try to gain back the control 

and national “self-help”. Some scholars suggest that to-

day’s situation with COVID-19 may trigger national-

istic trends where nation states will adopt measures to 

protect, first of all, their national interests. 

The impact of pandemic is already showing itself 

on slowing global economy and decline in international 

trade. Henry Kissinger, renowned American politician, 

is suggesting that USA must put its efforts in enhancing 

global resilience to infectious disease, heal the world 

economy and safeguard the principles of the liberal 

world order. [10] It goes without saying that not only 

USA, but the whole world was challenged by the virus 

and now countries need to manage it in order to shape 

their own future.  

This pandemic questioned crisis management 

mechanisms of all countries of the world, but it is diffi-

cult to provide a legitimate comparative analysis over 

the efficiency of undertaken measures in different 

countries. The information on deaths, reported number 

of infected and recovered cases is being presented and 

updated by different sources. However, it cannot be 

considered fully trustworthy due to the lack of a unique 

internationally accepted standard for measuring. More-

over, different healthcare systems, demographic indica-

tors (age, density, number of population etc.) and other 

factors also complicate the comparative analysis.  

 

COVID-19 outbreak in EU  
Taking into consideration the globalization, the 

COVID-19 disease that appeared in China (patient zero 

was tracked to Wuhan province of China on 1 Decem-

ber, 2019) has inevitably spread throughout European 

continent. Europe was considered as a center of Pan-

demic on March 13, 2020.  

Distribution of laboratory confirmed cases of 

COVID-19 in the EU/EEA and the UK, as of 

28 April, 2020 (data from European Centre for Disease 

Prevention and Control). 
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This led to a major lockdown policy over the Eu-

ropean continent. Member States referred to different 

measures to fight the pandemic such as restricting out-

side activities, cancelling international flights, closing 

borders, restricting entries, banning public gatherings 

and even declaring state of emergency. 

The pandemic challenged EU institutions and re-

lations between its Member States. Scholars started to 

talk about EU existential crises before the virus spread 

over its territory- skeptical views were related with the 

economic crisis, migrant and refugee flows, Brexit. En-

largements and further EU growing revealed the differ-

ences between its member states and once again chal-

lenged the concept of solidarity. [2] Coronavirus is an-

other item in that list of problems challenging once 

again the credibility of EU institutions and also 

Schengen area. Similarly like before, when some coun-

tries unilaterally sealed off their frontiers to protect 

themselves from migration influx, the same happened 

with regards to the spread of the virus. It turned out to 

be governments’ decisions rather than EU coordinated 

approach. Unilateral ban for exportation of medical 

equipment from Germany and Czech Republic raised 

concerns over compliance with single market concept. 

[3] 

Out of EU Member States, Italy and Spain were 

stricken the most and were forced to take measures on 

their own to combat the spread of virus. EU, as it al-

ready happened before, didn’t demonstrate a coordi-

nated approach in crisis situation. Obviously, unwill-

ingness of Member States themselves to give the Union 

enough powers to act in a more coordinated manner in 

certain areas remains the main reason for lack of soli-

darity.  

EU inaction was highly criticized. It only started 

to deal with the global crises in mid-March. Ursula von 

der Leyen, the President of European Commission, 

called for «all for one» spirit and suggested borders’ 

closure. Later on, she also reiterated that EU budget for 

the next year will have to be elaborated as a new “Mar-

shall Plan” since Europe required a more stringent re-

covery strategy. [4] 

While new recovery plan is going to be dealt with 

later, at present EU demonstrates surprising solidarity 

in crisis management. Teleconferences are being regu-

larly held among EU leaders and heads of relevant in-

stitutions, i.e. European Council, European Commis-

sion, Eurogroup, European Central Bank, High Repre-

sentative for Foreign Affairs and Security Policy etc. 

meet to discuss viable solutions. Along with European 

Commission, EU presidency also joined the coordina-

tion measures to tackle the outbreak by initiating the 

Integrated Political Crisis Response arrangements, 

which is a special mechanism created to support the 

Presidency in dealing with natural or man-made cross-

sectorial disasters. [12]  

Corona Response Team is another mechanism in-

itiated by the European Commission. [7] This team is 

composed by the President of the European Commis-

sion herself and five commissioners in charge of differ-

ent fields. Medical field, mobility and economy are 

three major areas covered by it. Overall it can be under-

lined that today we witness the coordination within and 

between institutions. Some even considered the collab-

oration between the European Council and European 

Commission as truly “encouraging development”.  

So, after initial inactive phase, today we see coor-

dination of actions to solve crises related problems. 

Getting EU citizens back to their homes safely, ensur-

ing flow of vital supplies across borders, enhancing 

global response and countering disinformation are 

among the main issues to be addressed. [ 6]  

EU calls today for a cooperation on easing coro-

navirus restrictions in order to avoid possible tensions 

among member states. Unlike of autonomous decisions 

over closure of borders by some EU Member States, 

Union’s officials call for a “systematic” approach in re-

opening of borders in near time.  

Recovery Plans 

Pandemic affected almost every aspect of Euro-

pean society. Despite the fact that all Member States 

were affected, there is a great disparity in the level of 

the spread of the coronavirus. However, it is evident 

that the restrictive measures cannot last forever. More-

over, even after gradual lifting of those measures the 

virus will still continue circulating. So until the vaccine 

is not discovered, recovery measures demand first of all 

stability and thorough monitoring of the statistics of 

new cases. If EU confinement measures proved to be 

not so coherent, the Union today puts more efforts to 

have a more solid and comprehensive recovery strat-

egy. The return to normal will not be immediate and 

containment measures will be mitigated according to 

different factors. Joint European Roadmap on alleviat-

ing these measures presented by Presidents of Euro-

pean Commission and European Council outlined three 

sets of criteria necessary to relax the restrictive 

measures: epidemiological criteria, sufficient system 

capacity and appropriate monitoring capacity. It also 

defined four key areas for action such as “a fully func-

tioning Single Market, an unprecedented investment ef-

fort, acting globally, and a functioning system of gov-

ernance”. [5]  

While the document sets out the mentioned crite-

ria, it is also understandable that time and conditions 

will vary from one country to another, depending on 

how severe the impact is. Yet with reference to ending 

restrictive measures, the roadmap came up with main 

common guiding framework of actions for both EU and 

Member States. It is once again reiterated that Member 

States must demonstrate respect and solidarity, have 

coordinated set of actions based first of all on reliable 

scientific evidence. 

One of the important implications of the spread of 

the virus was the question of the reintroduction of bor-

der control (both internal and external). Gradual 

measures to return to the borders free Schengen zone 

must also be undertaken in a coordinated way. The risk 

of a new wave of the virus needs to be taken into the 

account when deciding when and to what extent exter-

nal borders must be reopened. 

Commission was requested, in order to explore in 

depth the situation in Member States and prepare a pro-

posal on dealing with the most affected ones, via the 

specially created recovery fund. [9]  

Another major implication was an unprecedented 
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in EU history economic and social shock. Here also a 

new temporary mechanism to support employment was 

introduced by European Commission, namely “Support 

to mitigate Unemployment Risks in an Emergency” 

(SURE). [8] 

Conclusions 

Pandemic of novel Coronavirus has affected the 

balance of power in existing world order and will have 

harsh repercussions in the post pandemic period. The 

reaction of countries to this pandemic revealed an in-

teresting situation where states prefer to rely on their 

own forces and less on organizations (be they interna-

tional or regional ones). COVID-19 became a test for a 

legitimacy of all governments, for their capability to 

protect their citizens. Coordination and joint strategy 

failed initially in EU.  

Will this crisis reshape relations between the 

Member States within EU? There was a lot of criticism 

over EU’s inactive stance with response to virus rapid 

spread over Italy, Spain and other Member States. 

However, let us recall that, when EU Member States 

closed their national borders due to the 2015 migrant 

crisis, many predicted the collapse of the Union. It is 

most likely, that this lack of coordination will not shake 

the integration process strongly enough to question its 

future existence. On the contrary, recalling the creation 

of the European Economic Community was laid upon 

the willingness to ensure peace and stability after the 

WWII, EU could strengthen its institutions in light of a 

new crisis. 

This crisis revealed the need for enhancing EU 

governance in healthcare system in order to make it 

more agile, visible, sustainable and “centralized”. 

There is a need for an executive structure to rapidly 

identify the risks and plan measures on a Union level. 

  Of course, this was a force majeure not easily 

predicted and no single country could have been fully 

prepared to face it, but EU needs to take into the con-

sideration lessons learned from previous crisis by 

adapting its institutions to new circumstances and thus 

establishing positive institutional changes. One of these 

could be the creation of a robust centralized crisis man-

agement body that will have sufficient powers to give 

adequate instructions. 
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На современном этапе государственно-обще-

ственное управление образованием выступает не-

обходимым условием повышения качества образо-

вания и эффективной реализации федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов. 

Взаимодействие государства и общества в сфере 

образования регулируется рядом нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации. 

В соответствии со статьями 3, 89 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» (далее – Закон 

№ 273-ФЗ) одним из принципов государственной 

политики в области образования является демокра-

тический, государственно-общественный характер 

управления образованием [1]. 

Как следует из Письма Минобрнауки России 

от 22 октября 2015 г. № 08-1729 «О направлении 
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методических рекомендаций» (вместе с «Методи-

ческими рекомендациями по развитию государ-

ственно-общественного управления образованием 

в субъектах Российской Федерации для специали-

стов органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государ-

ственное управление в сфере образования, и орга-

нов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования»), государ-

ственно-общественное управление образова-

нием – это особый тип взаимодействия государства 

и общества, предполагающий постоянное и ответ-

ственное участие в управлении различных субъек-

тов, с одной стороны, выражающих и представляю-

щих интересы, политику, гарантии и компетенцию 

государства в области образования, с другой – вы-

ражающих и реализующих интересы гражданского 

общества, населения, бизнеса, родителей и непо-

средственно самих учащихся [4].  

В соответствии со статьёй 26 Закона № 273-ФЗ 

управление образовательной организацией осу-

ществляется на основе сочетания принципов едино-

началия и коллегиальности. Единоличным испол-

нительным органом образовательной организации 

является руководитель образовательной организа-

ции, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организации. В об-

разовательной организации формируются коллеги-

альные органы управления, к которым относятся 

общее собрание (конференция) работников образо-

вательной организации (в профессиональной обра-

зовательной организации и образовательной орга-

низации высшего образования – общее собрание 

(конференция) работников и обучающихся образо-

вательной организации), педагогический совет (в 

образовательной организации высшего образова-

ния – учёный совет), а также могут формироваться 

попечительский совет, управляющий совет, наблю-

дательный совет и другие коллегиальные органы 

управления, предусмотренные уставом соответ-

ствующей образовательной организации. 

Структура, порядок формирования, срок пол-

номочий и компетенция органов управления обра-

зовательной организацией, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени образовательной 

организации устанавливаются уставом образова-

тельной организации в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

Таким образом, законодательно открыт пере-

чень возможных по названию, по способу форми-

рования, по составу функций и полномочий колле-

гиальных органов управления образовательной ор-

ганизацией. 

Большинство из перечисленных выше колле-

гиальных органов управления, кроме общего собра-

ния (конференции) работников образовательной 

организации и педагогического (учёного) совета, не 

являются обязательными формами самоуправления 

для всех без исключения образовательных органи-

заций. Существует ряд особенностей функциони-

рования коллегиальных органов управления в раз-

личных типах образовательных организаций (бюд-

жетных, казённых, автономных учреждениях). 

В государственном автономном учреждении 

дополнительного профессионального образования 

«Саратовский областной институт развития образо-

вания» имеется опыт реализации инновационного 

проекта, целью которого стало создание типовой 

комплексной модели государственно-обществен-

ного управления школой за счёт синтеза лучших 

практик и включения различных институциональ-

ных форм государственно-общественного управле-

ния муниципального уровня [7, с. 10-15].  

В настоящее время для образовательных орга-

низаций Саратовской области актуальными и часто 

дебатируемыми являются вопросы о целесообраз-

ности перехода в статус автономного учреждения, 

о специфике и особенностях государственно-обще-

ственного управления автономным образователь-

ным учреждением. 

Как новый вид юридического лица автономное 

учреждение было введено в гражданский оборот 

Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-

ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Закон 

№ 174-ФЗ) [2]. Автономное образовательное учре-

ждение – это учреждение, созданное Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием для оказания обра-

зовательных услуг на основе задания учредителя 

посредством реализации обусловленных его типом 

образовательных программ как основного вида де-

ятельности. Автономное образовательное учрежде-

ние самостоятельно отвечает по своим обязатель-

ствам всем принадлежащим ему имуществом, за 

исключением недвижимого и особо ценного дви-

жимого и иного имущества, закрепленного за ним 

учредителем или приобретенного за счёт выделен-

ных средств на приобретение данного имущества 

[6, с. 68-69]. 

Органами управления автономным образова-

тельным учреждением являются руководитель ав-

тономного учреждения и предусмотренные феде-

ральными законами и уставом автономного учре-

ждения коллегиальные органы управления (общее 

собрание (конференция) работников автономного 

учреждения, педагогический (учёный) совет авто-

номного учреждения, наблюдательный совет авто-

номного учреждения и др.). В соответствии со ста-

тьёй 8 Закона № 174-ФЗ для автономных учрежде-

ний наблюдательный совет является обязательным 

коллегиальным органом. Именно поэтому наблю-

дательный совет, наряду с руководителем автоном-

ного учреждения, стал неотъемлемой частью струк-

туры управления автономного учреждения.  

Руководитель без доверенности действует от 

имени автономного учреждения, в том числе пред-

ставляет его интересы и совершает сделки, утвер-

ждает штатное расписание, план его финансово-хо-

зяйственной деятельности, его годовую бухгалтер-

скую отчётность, внутренние документы 

автономного учреждения, издает приказы и даёт 

указания, обязательные для исполнения всеми ра-

ботниками автономного учреждения. 

Согласно статье 10 Закона № 174-ФЗ, в наблю-

дательный совет автономного учреждения входят 
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от пяти до одиннадцати членов. В состав наблюда-

тельного совета автономного учреждения входят 

представители учредителя автономного учрежде-

ния, представители исполнительных органов госу-

дарственной власти или представители органов 

местного самоуправления, на которые возложено 

управление государственным или муниципальным 

имуществом, и представители общественности, в 

том числе лица, имеющие заслуги и достижения в 

соответствующей сфере деятельности. В состав 

наблюдательного совета автономного учреждения 

могут входить представители иных государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, 

представители работников автономного учрежде-

ния. Количество представителей государственных 

органов и органов местного самоуправления в со-

ставе наблюдательного совета не должно превы-

шать одну треть от общего числа членов наблюда-

тельного совета автономного учреждения. Не менее 

половины из числа представителей государствен-

ных органов и органов местного самоуправления 

составляют представители органа, осуществляю-

щего функции и полномочия учредителя автоном-

ного учреждения. Количество представителей ра-

ботников автономного учреждения не может пре-

вышать одну треть от общего числа членов 

наблюдательного совета автономного учреждения. 

Руководитель автономного учреждения и его 

заместители не могут быть членами наблюдатель-

ного совета. Влияние наблюдательного совета на 

руководителя и на деятельность автономного учре-

ждения в целом можно определить посредством 

изучения его компетенции. 

Согласно статье 11 Закона № 174-ФЗ, наблю-

дательный совет автономного учреждения рассмат-

ривает: 

1) предложения учредителя или руководителя 

автономного учреждения о внесении изменений в 

устав автономного учреждения;  

2) предложения учредителя или руководителя 

автономного учреждения о создании и ликвидации 

филиалов автономного учреждения, об открытии и 

о закрытии его представительств; 

3) предложения учредителя или руководителя 

автономного учреждения о реорганизации авто-

номного учреждения или о его ликвидации;  

4) предложения учредителя или руководителя 

автономного учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за автономным учреждением на 

праве оперативного управления; 

5) предложения руководителя автономного 

учреждения об участии автономного учреждения в 

других юридических лицах, в том числе о внесении 

денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или 

участника;  

6) проект плана финансово-хозяйственной де-

ятельности автономного учреждения; 

7) по представлению руководителя автоном-

ного учреждения отчёты о деятельности автоном-

ного учреждения и об использовании его имуще-

ства, об исполнении плана его финансово-хозяй-

ственной деятельности, годовую бухгалтерскую от-

чётность автономного учреждения;  

8) предложения руководителя автономного 

учреждения о совершении сделок по распоряже-

нию имуществом; 

9) предложения руководителя автономного 

учреждения о совершении крупных сделок; 

10) предложения руководителя автономного 

учреждения о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность;  

11) предложения руководителя автономного 

учреждения о выборе кредитных организаций, в ко-

торых автономное учреждение может открыть бан-

ковские счета;  

12) вопросы проведения аудита годовой бух-

галтерской отчётности автономного учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 

Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» добавляет к компетен-

ции наблюдательного совета полномочие по утвер-

ждению положения о закупке [3]. 

По итогам рассмотрения компетенции наблю-

дательного совета автономного учреждения стано-

вится очевидным, что по своим полномочиям 

наблюдательный совет – это орган контроля и 

надзора за деятельностью руководителя учрежде-

ния по распоряжению финансами и имуществом. К 

образовательной политике, стратегии, разработке 

образовательных программ, мониторингу результа-

тов основной уставной деятельности наблюдатель-

ный совет отношения не имеет [8, с. 82].  

Исходя из компетенции наблюдательного со-

вета, законодатель отвел ему большую роль в реше-

нии важнейших вопросов деятельности автоном-

ного учреждения. Однако ни представители учре-

дителя автономного учреждения, ни представители 

исполнительных органов государственной власти, 

ни представители органов местного самоуправле-

ния, на которые возложено управление государ-

ственным или муниципальным имуществом, ни 

представители общественности не могут быть ком-

петентны во всех вопросах, рассматриваемых 

наблюдательным советом: в экономике, бухгалте-

рии, организации закупок для государственных и 

муниципальных нужд и др. В связи с этим рассмот-

рение некоторых важнейших документов может 

превратиться из обоснования необходимости 

утверждения указанных документов в объяснения 

членам наблюдательного совета сути указанных 

документов и понятий, которые в них использу-

ются. Это способно значительно затруднить приня-

тие решений по некоторым вопросам [5, с. 121-122].  

Нетрудно видеть, что одной из ключевых осо-

бенностей государственно-общественного управ-

ления автономным образовательным учреждением 

является обязательное функционирование наряду с 

двумя обязательными коллегиальными органами 

управления ещё и третьего – наблюдательного со-

вета. Его основное назначение состоит в осуществ-

лении контрольно-надзорных полномочий в сфере 
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финансово-хозяйственной деятельности автоном-

ного учреждения. Однако нормы Закона № 174-ФЗ 

о наблюдательном совете не всегда эффективно 

применяются на практике, что может приводить 

либо к неоднозначным решениям наблюдательного 

совета, либо к отсутствию у наблюдательного со-

вета реальных полномочий и рычагов управления. 
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