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ORGANIZATION OF INFORMATION SECURITY ON ENTERPRISES IN KAZAKHSTAN 

 

Shin S. 

Doctoral student of Business Administration Almaty Management University 

 

Abstract 
In a modern market economy, ensuring the information security of a commercial enterprise is an essential 

condition for doing business. A rare company today does not have its own website or does not use Internet banking. 

However, along with the positive aspects, the rapid development of information technology poses an increasing 

threat to the security of the enterprise. It became a regular practice for enterprises in developing countries. In this 

article the description of current issue of informational security on enterprises is given with steps of its assessment. 

Keywords: Informational security, confidentiality, security management, security assessment 

 

Developing economy of Kazakhstan is also going 

through modernization of technology usage. Most of 

enterprises in Kazakhstan switch the storage of their 

data, documentation and other necessary information in 

electronic systems. That is why it is necessary to man-

age the informational security as a property of a com-

pany [1]. 

Threats to information security of enterprises can 

conditionally be divided into two groups: 

- traditional threats to the security of infor-

mation, such as breach of 

confidentiality or misuse of information, imple-

mented through new mechanisms arising from the use 

of information systems; 

- new threats posed by the specifics of infor-

mation systems — viruses, network 

attacks, malfunctions and various types of failures, 

all possible violations by the personnel of the estab-

lished regulations, instructions and instructions for the 

operation and maintenance of information systems [2]. 

Information security refers to the state of security 

of corporate data, which ensures their confidentiality, 

integrity, authenticity and accessibility. 

Confidentiality is understood as a property of in-

formation resources, including 

information, related to the fact that they will not 

become available and will not be disclosed to unauthor-

ized persons. Integrity is a property of information re-

sources, including information, which determines their 

accuracy and completeness. In turn, the availability of 

information is a property that determines the possibility 

of obtaining and using information at the request of au-

thorized persons. 

The main goal of creating an information security 

system is to provide secure storage of information on 

different media, protect data transmitted through com-

munication channels, restrict access to various types of 

documents, create backup copies, recover from an ac-

cident, etc. [3]. 

In the Republic of Kazakhstan, the main directions 

of ensuring information security until recently were en-

shrined in the Information Security Concept of 2006. In 

Kazakhstan, the Internet as an integral part of the global 

information space has long become a part of society. A 

fundamental principle of the state policy in the field of 

informatization in Kazakhstan is the development of its 

own Kaznet segment in the global network. Kazakhstan 

uses a three-level system of distributed domain regis-

tration (Shared Registry System, SRS) - Registry, Reg-

istrar and Registrar. Two organizations are involved in 

the management and regulation of the .kz domain: the 

Kazakh network information center KazNIC, which is 

responsible for the technical side of the domain’s func-

tioning, and the Kazakhstan Association of IT compa-

nies, which is responsible for the development of the 

Registration Rules and the ideology of developing the 

national domain. Currently, nine companies with the 

status of the acting registrar are accredited in the do-

main registration market in the .kz zone. This model 

implies an unlimited number of registrars with the abil-

ity to register domain names using SRS. 

A serious problem of Kazakhstan in the field of 

ICT is the information inequality characteristic of Cen-

tral Asia as a whole. Not all regions of the republic have 

the ability to use information technology in everyday 

life. It should be noted that as of 2011, half (53.1%) of 

the population of Kazakhstan had no idea about any 

of the Internet access technologies. To increase com-

puter literacy of the population, the government in 2006 

adopted a program to reduce information inequality in 

the Republic of Kazakhstan for 2007–2009 years. The 

problem of information inequality is also associated 

with the fact that the main emphasis in the republic is 

placed on the development of national rather than local 

information resources. Such an approach determines 

the underdevelopment of the local and regional infor-

mation markets and the media, and the lack of system-

atic work in the external information market [4]. 

Employees may be given a brief fundamental 

presentation on information security as a part of their 

introduction at work. However, the effectiveness of this 

training should be verified. This is a significant issue in 

the case of security and also in terms of budget. Entities 

don’t want to invest in training that does not lead to re-

quired behavioral outcomes. If employees do not seri-

ously take into account the importance of, for instance, 

not opening non-safe links in their email or do not 

download non suspicious files, this can lead not only to 

malware infection on their computer, but also to the ef-

forts necessary to resolve any resulting problems, it will 

take time and money accordingly. They can be also 

links and files can be provided in order to copy organi-

zational data with digitalized confidential information 
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about economic, financial or other issues of the com-

pany. From this point of view, it is also important issue 

for a budgeting of an organization [5]. 

There are three basic steps that are required for due 

diligence by an organization that implements advanced 

IT technology through third-party services, and two are 

relatively new to the IT controls catalog: 

Take an inventory of the data. Know where data 

warehouses are located logically and physically. Un-

derstand which data warehouses contain regulated or 

confidential information and understand how aggregat-

ing data through data warehouses and hybrid applica-

tions can reveal knowledge that may be confidential. 

Know where the access points for end-user access to 

the data are located and how they can be downloaded, 

stored and transferred using the actions of the end user. 

Understand who is responsible for the data in the or-

ganization and how decisions are made about their use. 

The draft IT control requirements for all third-

party vendors should be agreed upon at the earliest 

stage of contract negotiations. Indicate which terms are 

not negotiable (keep in mind the security hierarchy and 

attributes discussed in chapter 6). Be sure to work with 

a legal adviser who supports contract negotiations and 

with a supply chain management guide. Integrate these 

controls and their monitoring into the cost model used 

to evaluate the business case. Pay attention to controls 

that affect 90 percent of violations and that are difficult 

to control in third-party environments. 

Understand the legal, regulatory, and legal re-

quirements that affect data. Translate these require-

ments into effective controls that need to be addressed 

and evaluate the gaps and remediation plans. Particular 

concern will be the cross-border flow of data and re-

strictions on confidential information. You must consult 

with confidentiality experts to ensure that proper re-

quirements are followed [6]. 

The effectiveness of the information security sys-

tem of an enterprise depends on the systematic nature 

of the measures taken, the list of tasks, and, not least, 

on the allocated budget of funds. Considering the finan-

cial aspects of ensuring the information security of the 

enterprise, it should be noted that the costs of imple-

menting and maintaining this system should not exceed 

the possible damage from information loss. For this, the 

information of the enterprise should be clearly struc-

tured to be protected and not part of a trade secret, how-

ever, as experts say, the opinion still prevails in Russian 

business that absolutely everything needs to be pro-

tected. 

Thus, the presence of an effective information se-

curity policy at the enterprise ensures its stable func-

tioning, prevents threats to its security, thereby contrib-

uting to the improvement of its operational sustainabil-

ity. 
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Abstract 
The analysis of world experience in the development of organic production of agricultural products is carried 

out. A retrospective analysis of organic farming methods is carried out. The area of agricultural land with oragin 

production is determined. The organizational levels and determinants of the development of agricultural produc-

tion oriented organic production are analyzed. The activity of organic agro companies of Ukraine in the area of 

organic land is investigated. It is noted that the profitability of organic agriculture is significantly higher compared 

to the indicators of other agrarian enterprises. The concept of agricultural policy oriented towards organic produc-

tion is formed in Ukraine and the well-founded mechanism of state management of the development of agricultural 

production of organic products determines the sequence of actions and tools used in the implementation of mutu-

ally determined organizational and economic, innovation-technological and management measures aimed at opti-

mal organization of agricultural production in the process of transition the agricultural product organic production 

on fallow lands manufacturers to use the principles of organic farming. 

Keywords organic production, agriculture, profit, organic farming, livestock, plant growing. 

 

Formulation of the problem. Organic (ecologi-

cal, biological) agriculture is a form of agriculture, 

within which there is a conscious minimization of the 

use of synthetic fertilizers, pesticides, plant growth reg-

ulators, feed additives. On the contrary in order to in-

crease yields, provide cultural plants with elements of 

mineral nutrition, control pests and weeds, the effect of 

crop rotation, organic fertilizers (manure, compost, cul-

tivars, siderates, etc.) the various methods of soil treat-

ment and etc. 

"Organic agriculture is a production system that 

supports the health of soils, ecosystems and people. De-

pends on the environmental processes, biodiversity and 

natural cycles that are specific to local conditions, 

avoiding the use of unfavorable resources. Organic ag-

riculture combines traditions, innovation and science to 

improve the state of the environment and develop a re-

lationship and a decent standard of living for all of the 

above " (definition of IFOAM) [1] 

According to the IFOAM (organic movement fed-

eration), organic agriculture is directed to work with 

ecosystems, biogeochemical cycles of substances and 

elements, supports them and receives an effect from 

their optimization. Organic agriculture implies in the 

long run, to maintain health as specific objects with 

which it is dealing (plants, animals, soil, humans) and 

the entire planet [2]. Principles of organic farming are 

now considered as the basis for the development of this 

industry all over the world.  

The principle of health - organic agriculture must 

support and improve the health of the soil, plants, ani-

mals, people and the planet as a single and indivisible 

whole. 

The principle of ecology - organic agriculture 

should be based on the principles of the existence of 

natural ecological systems and cycles, working, coex-

isting with them and supporting them. 

The principle of justice - organic farming must be 

built on relationships that guarantee equity in the light 

of the overall environment and living conditions. 

The principle of care - the management of organic 

agriculture should be preventive and responsible to pro-

tect the health and well-being of present and future gen-

erations and the environment [3] 

Analysis of recent research and publications. 
Issues of scientific and educational support the organic 

field were engaged in the following homeland-nannies 

and foreign theorists and practitioners, among which 

are Dzhabarova Y. [1], P. Frydlova M., Vostra, H. [2], 

Grzelak P., Maciejczak M. [3], Gubbuk H., Polat, E., 

Pekmezci, M. [4]. But, despite the significant science 

and technology, the practical contribution of the above-

mentioned scientists, Problems of raising the level of 

scientific and scientific Educational and educational 

provision of the rice in our country requires detailed, 

which is theoretical, methodological and practical sub-

stantiation and activation at the national m and regional 

levels. 

Formulating the goals of the article. The pur-

pose of the study is to substantiate the need to increase 

level of development of the organic sector in Ukraine. 

Presentation of the main research material. By 

2015 more than 50 million hectares of land are used in 

accordance with the principles of organic agriculture.  

Methods of organic agriculture include the use of 

the principles of biological synergy:  
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- refusal to use fungicides, herbicides, artificial 

fertilizers and antibiotics; 

- application of animal and vegetable wastes as 

fertilizers; 

- use of crop rotation to restore soil;  

- application of biological means of plant protec-

tion;  

- use of a closed cycle agriculture-cattle breeding 

(crop production - feed, cattle breeding - fertilizers) [5]. 

Rapidly soluble mineral fertilizers and pesticides 

are prohibited (in "exceptional cases" with high risk of 

loss of crops, use of synthetic chemistry products is al-

lowed [6]. 

In stockbreeding, as an indicator of organic agri-

culture there is a "conforming content of animals": the 

refusal of year-round stalling, mandatory cattle grazing, 

non-use of synthetic feed additives and hormones, a 

ban on the preventive use of antibiotics [5]. 

Describes a typical soviet collective farm before 

the 60-ies of the last century when began the large-scale 

application of mineral fertilizers and fungicides, herbi-

cides. 

 

Picture 1 shows the area of agricultural land in the 

world and its change. 

 

 
Pic.1 The area of agricultural land in the world. 

Source: Formed by authors. 

 

The total area of organic land in the world was 69.8 million hectares in 2017 and its dynamics over the past 

five years demonstrates its annual increase. At the same time the share of organic agricultural land from the total 

agricultural area in the world has increased from 1.1% in 2015 to 1.4% in 2017. The size of the organic market in 

2017 is 97 billion USA. 

For more detail, consider the organizational levels and the determinants of agricultural development focused 

on the production of organic products see Table 1. 
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Table 1 

Organizational levels and determinants of the development of agriculture focused on the production of organic 

products 

Organizational 

level 

Determinants of agricultural development in the direction of production of organic prod-

ucts 

State level 

Preparation and adoption of normative legal documents regulating the concept of "or-

ganic, environmentally friendly (safe) products", "organic product" 

Formation of the regulatory framework regulating the functioning of the market for or-

ganic products in the interests of consumers, based on the participation of all interested 

market actors 

Development of a system of national standards in the field of environmentalization of 

agriculture, as well as their harmonization with the system of international environmental 

standards 

Development of an economic mechanism for stimulating organic producers through a 

system of preferential lending, tax optimization, subsidies and subsidies, as a whole in-

creasing the investment attractiveness of organic products market players 

Regional level 

Development of targeted programs to support the formation and development of agricul-

ture focused on the production of organic products.  

Development of the normative legal base for the agricultural production of organic prod-

ucts which doesn’t contradict the legislation 

Conduct scientific research to identify potential in the field of organic land use in the 

region. Extension of the information field, highlighting the peculiarities of agricultural 

production of organic produce 

Formation of educational programs for training and professional development of special-

ists in the field of agriculture, focused on the production of organic products 

Involvement in the production turnover of land resources suitable for the production of 

organic products. Formation of zonal agroecoclusters 

Development of regional markets for organic products. Participation in international and 

Ukrainian exhibitions and fairs in order to promote regional organic products 

The level of an ag-

ricultural organiza-

tion 

The choice of the direction of transition to the production of organic products, taking into 

account the available resources of production and demand for organic products 

Rehabilitation of land resources by means of bringing in unused and altered lands into 

agricultural turnover, restoration of soil fertility and transition to environmentalization of 

land use 

Improving the efficiency of agricultural production at the expense of higher prices for the 

sale of organic products 

The entry of the organization into the structure of the zonal agroecoclaster. Training and 

advanced training of personnel. Certification of organic production system 

 

Table 2 

Organic agricultural companies of Ukraine in terms of organic land in 2017 year, thousand hectares 

The name of the agrocompany Size of the square, thousand hectares 

Arnika Organik Ltd. 15,8 

PE "GALEX-AGRO" 8,8 

PE "Agroecology" 7,5 

AgroInvest - Natural Products Ltd. 6,0 

LLC "Ukrbioland" 5,6 

PJSC "Ethnoproduct" 4,0 

RitterBioAgro LLC 3,5 

LLC "Living Niva" 3,2 

Cephei Group Ltd. 2,8 

Svarog West Group Ltd. 2,7 
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Table 3 

Dynamics of indicators of profitability of agrarian enterprises - producers of organic products 

Name of company Profitability of 

assets 

Profitability of  

equity capital 

Profitability of 

working capital 

Profitability of  

products 

PJSC 

"Ethnoproduct" 

2015 

2016 

2017 

 

 

20,14 

23,50 

12,05 

 

 

34,78 

51,44 

23,17 

 

 

16,3 

31,50 

16,15 

 

 

61,56 

71,43 

50,0 

Svarog West 

Group Ltd. 

2015 

2016 

2017 

 

 

21,41 

6,02 

8,33 

 

 

9,48 

17,09 

3,50 

 

 

21,57 

3,75 

1,00 

 

 

51,6 

84,5 

56,03 

Agrotrade Export 

Ltd 

2015 

2016 

2017 

 

 

47,9 

14,62 

9,92 

 

 

11,0 

0,17 

0,06 

 

 

3,5 

0,05 

0,01 

 

 

88,0 

49,6 

61,8 

 

The given coefficients of profitability of organic 

operators - agrarian enterprises testify to the satisfac-

tory situation on the organic market: expansion of vol-

umes of production occurs at the price of increase of 

crop yield and crop area. For all of these enterprises the 

most effective was 2015 year. This year, the companies 

have achieved the greatest success - the profitability ra-

tios are relatively high which is due to the receipt of 

total net profit. 

 

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 

2007 on organic production and labelling of organic 

products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91. 

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Hav-

ing regard to the Treaty establishing the European 

Community, and in particular Article 37 thereof, 

 

Having regard to the proposal from the Commis-

sion, Having regard to the opinion of the European Par-

liament.Whereas: 

1. Organic production is an overall system of farm 

management and food production that combines best 

environmental practices, a high level of biodiversity, 

the preservation of natural resources, the application of 

high animal welfare standards and a production method 

in line with the preference of certain consumers for 

products produced using natural substances and pro-

cesses. The organic production method thus plays a 

dual societal role, where it on the one hand provides for 

a specific market responding to a consumer demand for 

organic products, and on the other hand delivers public 

goods contributing to the protection of the environment 

and animal welfare, as well as to rural development. 

2. The share of the organic agricultural sector is on 

the increase in most Member States. Growth in con-

sumer demand in recent years is particularly remarka-

ble. Recent reforms of the common agricultural policy, 

with its emphasis on market-orientation and the supply 

of quality products to meet consumer demands, are 

likely to further stimulate the market in organic pro-

duce. Against this background the legislation on or-

ganic production plays an increasingly important role 

in the agricultural policy framework and is closely re-

lated to developments in the agricultural markets. 

3. The Community legal framework governing the 

sector of organic production should pursue the objec-

tive of ensuring fair competition and a proper function-

ing of the internal market in organic products, and of 

maintaining and justifying consumer confidence in 

products labelled as organic. It should further aim at 

providing conditions under which this sector can pro-

gress in line with production and market developments. 

4. The Communication from the Commission to 

the Council and the European Parliament on a Euro-

pean Action Plan for Organic Food and Farming pro-

poses to improve and reinforce the Community's or-

ganic farming standards and import and inspection re-

quirements. In its conclusions of 18 October 2004, the 

Council called on the Commission to review the Com-

munity legal framework in this field with a view to en-

sure simplification and overall coherence and in partic-

ular to establish principles encouraging harmonisation 

of standards and, where possible, to reduce the level of 

detail. 

5. It is therefore appropriate to define more explic-

itly the objectives, principles and rules applicable to or-

ganic production, in order to contribute to transparency 

and consumer confidence as well as to a harmonised 

perception of the concept of organic production. 

6. To that end, Council Regulation (EEC) No 

2092/91 of 24 June 1991 on organic production of ag-

ricultural products and indications referring thereto on 

agricultural products and foodstuffs (2) should be re-

pealed and replaced by a new regulation. 

7. A general Community framework of organic 

production rules should be established with regard to 

plant, livestock, and aquaculture production, including 

rules for the collection of wild plants and seaweeds, 

rules on conversion, as well as rules on the production 

of processed food, including wine, and feed and organic 

yeast. The Commission should authorise the use of 

products and substances and decide on methods to be 

used in organic farming and in the processing of or-

ganic food. 

8. The development of organic production should 
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be facilitated further, in particular by fostering the use 

of new techniques and substances better suited to or-

ganic production. 

9. Genetically modified organisms (GMOs) and 

products produced from or by GMOs are incompatible 

with the concept of organic production and consumers' 

perception of organic products. They should therefore 

not be used in organic farming or in the processing of 

organic products. 

10. The aim is to have the lowest possible pres-

ence of GMOs in organic products. The existing label-

ling thresholds represent ceilings which are exclusively 

linked to the adventitious and technically unavoidable 

presence of GMOs. 

11. Organic farming should primarily rely on re-

newable resources within locally organised agricultural 

systems. In order to minimise the use of non-renewable 

resources, wastes and by-products of plant and animal 

origin should be recycled to return nutrients to the land. 

12. Organic plant production should contribute to 

maintaining and enhancing soil fertility as well as to 

preventing soil erosion. Plants should preferably be fed 

through the soil eco-system and not through soluble fer-

tilisers added to the soil. 

13. The essential elements of the organic plant 

production management system are soil fertility man-

agement, choice of species and varieties, multiannual 

crop rotation, recycling organic materials and cultiva-

tion techniques. Additional fertilisers, soil conditioners 

and plant protection products should only be used if 

they are compatible with the objectives and principles 

of organic production. 

14. Livestock production is fundamental to the or-

ganisation of agricultural production on organic hold-

ings in so far as it provides the necessary organic matter 

and nutrients for cultivated land and accordingly con-

tributes towards soil improvement and the development 

of sustainable agriculture. 

15. In order to avoid environmental pollution, in 

particular of natural resources such as the soil and wa-

ter, organic production of livestock should in principle 

provide for a close relationship between such produc-

tion and the land, suitable multiannual rotation systems 

and the feeding of livestock with organic-farming crop 

products produced on the holding itself or on neigh-

bouring organic holdings. 

16. As organic stock farming is a land-related ac-

tivity animals should have, whenever possible, access 

to open air or grazing areas. 

17. Organic stock farming should respect high an-

imal welfare standards and meet animals' species-spe-

cific behavioural needs while animal-health manage-

ment should be based on disease prevention. In this re-

spect, particular attention should be paid to housing 

conditions, husbandry practices and stocking densities. 

Moreover, the choice of breeds should take account of 

their capacity to adapt to local conditions. The imple-

menting rules for livestock production and aquaculture 

production should at least ensure compliance with the 

provisions of the European Convention for the Protec-

tion of Animals kept for Farming purposes and the sub-

sequent recommendations by its standing committee 

(T-AP). 

18. The organic livestock production system 

should aim at completing the production cycles of the 

different livestock species with organically reared ani-

mals. It should therefore encourage the increase of the 

gene pool of organic animals, improve self reliance and 

thus ensure the development of the sector. 

19. Organic processed products should be pro-

duced by the use of processing methods which guaran-

tee that the organic integrity and vital qualities of the 

product are maintained through all stages of the produc-

tion chain. 

20. Processed food should be labelled as organic 

only where all or almost all the ingredients of agricul-

tural origin are organic. However, special labelling pro-

visions should be laid down for processed foods which 

include agricultural ingredients that cannot be obtained 

organically, as it is the case for products of hunting and 

fishing. Moreover, for the purpose of consumer infor-

mation, transparency in the market and to stimulate the 

use of organic ingredients, it should also be made pos-

sible to refer to organic production in the ingredients 

list under certain conditions. 

21. It is appropriate to provide for flexibility as re-

gards the application of production rules, so as to make 

it possible to adapt organic standards and requirements 

to local climatic or geographic conditions, specific hus-

bandry practices and stages of development. This 

should allow for the application of exceptional rules, 

but only within the limits of specific conditions laid 

down in Community legislation. 

22. It is important to maintain consumer confi-

dence in organic products. Exceptions from the require-

ments applicable to organic production should there-

fore be strictly limited to cases where the application of 

exceptional rules is deemed to be justified. 

23. For the sake of consumer protection and fair 

competition, the terms used to indicate organic prod-

ucts should be protected from being used on non-or-

ganic products throughout the Community and inde-

pendently of the language used. The protection should 

also apply to the usual derivatives or diminutives of 

those terms, whether they are used alone or combined. 

24. In order to create clarity for consumers 

throughout the Community market, the EU-logo should 

be made obligatory for all organic pre-packaged food 

produced within the Community. It should otherwise be 

possible to use the EU-logo on a voluntary basis in the 

case of non pre-packaged organic products produced 

within the Community or any organic products im-

ported from third countries. 

25. It is however considered appropriate to limit 

the use of the EU-logo to products which contain only, 

or almost only, organic ingredients in order not to mis-

lead consumers as to the organic nature of the entire 

product. It should therefore not be allowed to use it in 

the labelling of in-conversion products or processed 

foodstuffs of which less than 95 % of its ingredients of 

agricultural origin are organic. 

26. The EU-logo should under no circumstances 

prevent the simultaneous use of national or private 

logos. 

27. Moreover, for the sake of avoiding deceptive 
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practices and any possible confusion amongst consum-

ers on the Community or non-Community origin of the 

product, whenever the EU-logo is used, consumers 

should be informed about the place were the agricul-

tural raw materials of which the product is composed 

have been farmed. 

28. The Community rules should promote a har-

monised concept of organic production. The competent 

authorities, control authorities and control bodies 

should refrain from any conduct that might create ob-

stacles to the free movement of compliant products that 

have been certified by an authority or body located in 

another Member State. They should in particular not 

impose any additional controls or financial burdens. 

29. For the sake of consistency with Community 

legislation in other fields, in the case of plant and live-

stock production, Member States should be allowed to 

apply within their own territories, national production 

rules which are stricter than the Community organic 

production rules, provided that these national rules also 

apply to non-organic production and are otherwise in 

conformity with Community law. 

30. The use of GMOs in organic production is pro-

hibited. For the sake of clarity and coherence, it should 

not be possible to label a product as organic where it 

has to be labelled as containing GMOs, consisting of 

GMOs or produced from GMOs. 

31. In order to ensure that organic products are 

produced in accordance with the requirements laid 

down under the Community legal framework on or-

ganic production, activities performed by operators at 

all stages of production, preparation and distribution of 

organic products should be submitted to a control sys-

tem set up and managed in conformity with the rules 

laid down in Regulation (EC) No 882/2004 of the Eu-

ropean Parliament and of the Council of 29 April 2004 

on official controls performed to ensure the verification 

of compliance with feed and food law, animal health 

and animal welfare rules (3). 

32. It might in some cases appear disproportionate 

to apply notification and control requirements to certain 

types of retail operators, such as those who sell prod-

ucts directly to the final consumer or user. It is therefore 

appropriate to allow Member States to exempt such op-

erators from these requirements. However, in order to 

avoid fraud it is necessary to exclude from the exemp-

tion those retail operators who produce, prepare or store 

products other than in connection with the point of sale, 

or who import organic products or who have contracted 

out the aforesaid activities to a third party. 

33. Organic products imported into the European 

Community should be allowed to be placed on the 

Community market as organic, where they have been 

produced in accordance with production rules and sub-

ject to control arrangements that are in compliance with 

or equivalent to those laid down in Community legisla-

tion. In addition, the products imported under an equiv-

alent system should be covered by a certificate issued 

by the competent authority, or recognised control au-

thority or body of the third country concerned. 

34. The assessment of equivalency with regard to 

imported products should take into account the interna-

tional standards laid down in Codex Alimentarius. 

35. It is considered appropriate to maintain the list 

of third countries recognised by the Commission as 

having production standards and control arrangement 

which are equivalent to those provided for in Commu-

nity legislation. For third countries which are not in-

cluded in that list, the Commission should set up a list 

of control authorities and control bodies recognised as 

being competent for the task of ensuring controls and 

certification in third countries concerned. 

36. Relevant statistical information should be col-

lected in order to obtain reliable data needed for the im-

plementation and follow-up of this Regulation and as a 

tool for producers, market operators and policy makers. 

The statistical information needed should be defined 

within the context of the Community Statistical Pro-

gramme. 

37. This Regulation should apply from a date 

which gives the Commission sufficient time to adopt 

the measures necessary for its implementation. 

38. The measures necessary for the implementa-

tion of this Regulation should be adopted in accordance 

with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 

laying down the procedures for the exercise of imple-

menting powers conferred on the Commission (4). 

39. The dynamic evolution of the organic sector, 

certain highly sensitive issues linked to the organic pro-

duction method and the need to ensure a smooth func-

tioning of the internal market and control system makes 

it appropriate to provide for a future review of the Com-

munity rules on organic farming, taking into account 

the experience gained from the application of these 

rules. 

Pending the adoption of detailed Community pro-

duction rules for certain animal species and aquatic 

plants and micro-algae, Member States should have the 

possibility to provide for the application of national 

standards or, in the absence thereof, private standards 

accepted or recognised by the Member States. 

Organic production rules 

Producing organically means respecting the rules 

on organic farming. These rules are designed to pro-

mote environment protection, maintain the biodiversity 

of Europe and build consumer trust in organic products. 

These regulations govern all areas of organic produc-

tion and are based on a number of key principles, such 

as 

 prohibition of the use of GMOs 

 forbidding the use of ionising radiation 

 limiting the use of artificial fertilisers, herbi-

cides and pesticides 

 prohibiting the use of hormones and restrict the 

use of antibiotics and only when necessary for animal 

health 

This means that organic producers need to adopt 

different approaches to maintaining soil fertility and 

animal and plant health including 

 crop rotation 

 cultivation of nitrogen fixing plants and other 

green manure crops to restore the fertility of the soil 

 prohibition of use of mineral nitrogen fertilisers 

 to reduce the impact of weeds and pests, organic 
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farmers choose resistant varieties and breeds and tech-

niques encouraging natural pest control 

 encourage the natural immunological defence of 

animals  

 in order to maintain animal health, organic pro-

ducers need to prevent overstocking 

Rules on livestock 

Livestock farmers must also fulfil specific condi-

tions if they wish to market their products as organic. 

These rules include respect for animal welfare, feeding 

the animals in accordance with their nutritional needs 

and are designed to protect the animals health and en-

vironment. These rules also help to build public trust as 

they ensure that organically farmed animals are kept 

separate from non-organic. Examples of rules which 

apply to livestock farmers include 

Abiding by organic principles 

 non-organically raised animals may be not 

brought onto holdings unless for breeding purposes and 

then only comply with specific rules 

 farmers have to provide 100% organic feed to 

their animals in order to market their products as or-

ganic 

 the feed should primarily be obtained from the 

farm where the animals are kept or from farms in the 

same region 

 cloning animals and or transferring embryos is 

strictly forbidden 

 growth promoters and synthetic amino-acids are 

prohibited 

 suckling mammals must be fed with natural, 

preferably maternal, milk 

 natural methods of reproduction must be used, 

artificial insemination is however allowed 

 non-organic feed materials from plant origin, 

feed materials from animal and mineral origin, feed ad-

ditives, certain products used in animal nutrition and 

processing aids can only be used if they have been spe-

cifically authorised for use in organic production 

Animal welfare 

 personnel keeping animals must possess the 

necessary basic knowledge and skills as regards the 

health and the welfare needs of the animals 

 particular attention should be paid to housing 

conditions, husbandry practices and stocking densities 

 the number of livestock must be limited to min-

imising overgrazing, erosion, or pollution caused by 

animals or by the spreading of their manure 

 animals should have, whenever possible, access 

to open air or grazing areas 

 tethering or isolating livestock is prohibited 

aside from individual animals for a limited period of 

time and only for welfare, safety or veterinary reasons 

 hormones or similar substances are not permit-

ted, unless as a form of veterinary therapeutic treatment 

for an individual animal 

 when the animals are ill, allopathic veterinary 

medicinal products including antibiotics may be used 

where necessary and under strict conditions. This is 

only allowed when the use of phytotherapeutic, home-

opathic and other products is inappropriate 

 the use of immunological veterinary medicines 

is permitted 

Rules for the food chain 

The rules cover all stages of production, prepara-

tion and distribution (from primary production to stor-

age, processing, transport, distribution and supply to 

the final consumer). This means that all organic prod-

ucts in the EU follow strict rules from the farm to the 

plate. 

The specific provisions for processing organic 

food and feed include 

 the separation of processed organic products in 

time and space from non-organic ones 

 a minimum organic content of 95% of organic 

agricultural ingredients and strict conditions for the re-

maining 5% 

 clear rules on labelling and on which products 

can and cannot use the organic logo 

 specific limits to the substances which can be 

added to food and feed and a limited list of approved 

additives and processing aids to be used in organic pro-

duction 

Permitted substances in organic production 

One of the objectives in organic production is to 

reduce the use of external inputs. Any substance used 

in organic agriculture to fight pests or plant diseases 

must be pre-approved by the European Commission. 

Additionally, specific principles guide the ap-

proval of external inputs such as fertilisers, pesticides, 

and food additives so that only substances and com-

pounds listed as approved in specific legislation can be 

used in organic productions. 

Processed food shall be produced mainly from ag-

ricultural ingredients only (added water and cooking 

salt are not taken into account). They may also contain 

 preparations of micro-organisms and enzymes, 

mineral trace elements, additives, processing aids and 

flavourings, vitamins, as well as amino acids and other 

micronutrients added to foodstuffs for specific nutri-

tional purposes can be used but only when authorised 

under organic rules 

 substances and techniques which reconstitute 

properties that are lost in processing or storage that cor-

rect any negligence in the processing or that otherwise 

may be misleading on the true nature or the products 

shall not be used 

 non-organic agricultural ingredients can only be 

used if they are authorised within the annexes to the 

legislation or have been provisionally authorised by an 

EU country 

And above all, any substance listed for use in or-

ganic agriculture must be compliant with horizontal EU 

rules and then be thoroughly assessed and approved by 

the European Commission for use in organics. 

Rules on wine, aquaculture and hydroponics 

Wine 

Specific rules are set for organic wine-making, in-

cluding a technical definition of organic wine which is 

consistent with the organic objectives and principles. 

Organic wine has to be made with organic grapes 

and yeast, however, there are a number of other re-

strictions that also apply. These include 
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 a prohibition on the use of sorbic acid and de-

sulphurisation 

 the level of sulphites in organic wine must be 

lower than their conventional equivalent (depending on 

the residual sugar content) 

Aquaculture 

There are also specific rules governing the organic 

aquaculture sector. These follow the same broad prin-

ciples as the regulations for all other organic products 

but have been adapted to fit the sector. Key features of 

the aquaculture regulation include 

 strict maximum stocking densities 

 water quality requirements  

 rules that specify that biodiversity should be re-

spected, and which do not allow the use of induced 

spawning by artificial hormones 

 handling minimised to avoid stress and physical 

damage 

 the provision that organic feeds should be used, 

supplemented by fish feeds derived from sustainably 

managed fisheries 

 special provisions are made for bivalve mollusc 

production and for seaweed 

 

Analyzing the profitability indicators of some or-

ganic agrarian enterprises, compare them with the indi-

cators of other agricultural enterprises in Ukraine as a 

whole. (Table 2,3). 

 
Pic.2 Profitability of crop production in Ukraine. 

 

The profitability of organic agriculture is substan-

tially higher than that of other agrarian enterprises.  

Expected results of implementing program activi-

ties: 

1) an increase in the share of arable land used by 

the target destination by 2022 to 100% relative to the 

2015 level; 

2) the involvement in agricultural production of 

unused 207 thousand hectares of arable land with a des-

ignated area 110 thousand hectares for the production 

of organic products; 

3) creation of effective involvement in agricultural 

production not used for the purpose of recognition of 

arable resources; 

4) reproduction of soil fertility of arable land; 

5) annual planning of areas for the production of 

arable crops land. 

Conclusions. In agriculture oriented to organic 

production we proposed to understand the parallel man-

agement of the traditional component of the industrial 

system and production system, oriented to organic ag-

ricultural production, adjusted for the share of the or-

ganic sector on the basis of the rational, territorial and 

technological sectors of agricultural process. 

The updated theoretical bases of agriculture fo-

cused on the production of organic products allow more 

efficiently to solve the problem of rational use of land 

potential of regions by involving in the production ag-

ricultural turnover of dependent and unused arable 

lands which are defined as a reserve of lands suitable 

for the production of organic products. Formation of a 

system of organic agriculture doesn’t mean the aban-

donment of industrial agricultural production. 

In our opinion, both organic and industrial agricul-

tural production systems can function effectively in 

parallel to each other, gradually transforming into an 

agrarian technology that can meet the current and ex-

pected needs of the population in quality and environ-

mentally sound food products. 

The current concept of agricultural policy oriented 

towards the production of organic products in Ukraine 

and the well-grounded mechanism of state management 

of the development of agricultural production of or-

ganic products determine the sequence of actions and 

tools used in the implementation of mutually deter-

mined organizational, economic, innovation, techno-

logical and management measures aimed at optimal or-

ganization of agricultural production in the process of 
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transition the agricultural product organic production 

on fallow lands manufacturers to use the principles of 

organic farming. 

A substantiated mechanism for the development 

and implementation of targeted agro-industrial devel-

opment programs has allowed to develop a draft pro-

gram "Involvement in agricultural production is not 

used for the purpose-oriented use of arable and rotogra-

vure lands of agricultural purpose of Ukraine for the 

production of organic products for the period 2017-

2022 years " aimed at more complete and efficient use 

arable land by agricultural commodity producers, in-

creasing the efficiency of their economic activity, as 

well as the growth of production volumes and organic 

agricultural products in Ukraine. 

According to the program by 2022 year 207 thou-

sand hectares and 110 thousand hectares of arable land 

will not be used in agricultural organic production. 

turnaround lands. 

Certain authors limit the amount of subsidies to 

2022 year on the basis of the calculated norm intro-

duced into agricultural production turnover isn't used 

for the purpose of arable land in the amount of 2000 

UAH for 1 hectare was 1060 million UAH. The devel-

oped method of monitoring the evaluation of the effec-

tiveness of the use of organically acceptable deposits 

for agricultural production allows the bodies of munic-

ipalities of the Altai Territory to carry out operative 

monitoring of the state of land resources put into circu-

lation with the aim of making decisions on the termina-

tion of further subsidizing a particular agricultural com-

modity producer in identifying negative factors of land 

use, as well as in calculating rent of agricultural com-

modity producers for use land plots of regional funds 

for redistribution of land. 

Based on the agricultural development program of 

Ukraine based on the optimal scientifically grounded 

structure of crop areas, crop yields and animal produc-

tivity, as well as the plan for attracting unused and con-

version land to agricultural production for organic pro-

duction purposes the forecast for the production of ag-

ricultural products was calculated Ukraine for the 

period 2017-2027 with the allocation of the share of the 

organic sector. Concentration of land, material, finan-

cial, labor resources in the direction of development of 

agriculture focused on the production of organic prod-

ucts, not only opens the possibility of increasing the 

production of domestic organic products but also al-

lows to reduce the dependence on imports, as well as 

will contribute to improving the quality and environ-

mental safety of products, development of processes of 

diversification of agriculture and related branches of 

agro industrial complex. 
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Дотации являются мерой финансовой под-

держки государства территорий РФ. Порядок 

предоставления дотаций закреплен в бюджетном 

Кодексе РФ. В этом законодательном документе 

четко определены условия, при соблюдении кото-

рых тот или иной регион сможет получить дотацию 

из федерального бюджета. На практике дотации 

распределяются между субъектами России, кото-

рые нуждаются в государственной поддержке, на 

основании специальной единой методики, разрабо-

танной Правительством РФ. 

Дотация из федерального бюджета может быть 

предоставлена субъектам с целью последующего 

осуществления межбюджетных трансфертов в ад-

рес бюджетов отдельных муниципальных образо-

ваний. К основным видам дотаций, предоставляе-

мым регионам из федерального бюджета относят: 

1. Дотации на выравнивание бюджетной обес-

печенности субъектов. Дотации этого вида предо-

ставляются для выравнивания уровня социально-

экономического развития отдельных регионов, так 

как различия между регионами в нашей стране 

весьма существенны по ряду причин: 

- размер территории; 

- отраслевая направленность; 

- масштабы налоговых отчислений, произво-

димых субъектом в федеральный бюджет. 

За счет дотаций регионы-реципиенты (получа-

тели бюджетных трансфертов) решают свои соци-

ально-экономические вопросы, обеспечивают не-

обходимый уровень жизни и предоставляют соци-

альные гарантии. 

Законодательством РФ предусматриваются 

специальные меры воздействия на субъекты, кото-

рые в течение продолжительного времени нахо-

дятся в числе дотационных субъектов. Так, если в 

течение трех последних отчетных периодов доля 

дотаций из государственного бюджета составляет 

более чем 40% от объема собственных доходов кон-

солидированного бюджета РФ, то регион заставят 

принять особенные меры для повышения эффек-

тивности использования полученных бюджетных 

средств. 

Несмотря на то, что средства дотации не 

имеют целевого характера и не предполагается воз-

врат дотаций, порядок расходования этих средств 
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контролируется со стороны Счетной Палаты РФ. 

Субъекты, которые нарушают установленный по-

рядок и не исполняют свои обязательства должным 

образом, в будущем году уже не смогут рассчиты-

вать на дотационную поддержку государства.  

2. Дотации на поддержку сбалансированности 

бюджетов субъектов РФ. Данный вид дотаций 

предоставляется бюджетам субъектов России при 

изменении их расходных обязательств и доходной 

базы. В этом случае половина дотационных средств 

утверждается законом о бюджете, а другая поло-

вина распределяется комиссией из числа депутатов 

Государственной Думы, сенаторов Совета Федера-

ций, членов Правительства РФ. 

Дотации могут быть направлены не только на 

поддержку региона в целом, но и на осуществление 

конкретных президентских программ и решение за-

дач общегосударственного значения, которые вы-

полняются в данном конкретном субъекте федера-

ции [4]. (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Виды дотаций, предоставляемые регионам из федерального бюджета 

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности субъектов предоставляются для выравни-

вания уровня социально-экономического развития 

отдельных регионов. 

Дотации на поддержку сбалансированности 

предоставляются бюджетам субъектов России при 

изменении их расходных обязательств и доходной 

базы. В этом случае половина дотационных средств 

утверждается законом о бюджете, а другая поло-

вина распределяется комиссией из числа депутатов 

Государственной Думы, сенаторов Совета Федера-

ций, членов Правительства РФ. 

Формулы расчета уровня обеспеченности 

субъектов, позволяют утверждать, что превалирую-

щими критериями определения обеспеченности 

бюджетной системы являются индекс налогового 

потенциала и индекс бюджетных расходов. Задача 

государства при выделении дотаций – достижение 

минимального уровня бюджетной обеспеченности 

субъектов. Этот показатель закрепляется законода-

телем исходя из экономических, политических и 

социальных показателей.  

Проблема снижения уровня дотационности 

российских регионов остается достаточно острой, а 

её скорейшее решение позволит ускорить иннова-

ционное и технологическое развитие как отдель-

ных регионов, так и России в целом [1].  

Несколько иные обстоятельства учитываются 

при выделении дотаций на бюджетную сбалансиро-

ванность: темпы роста налоговых и неналоговых 

доходов по сравнению с полученными доходами за 

предыдущий период в сопоставимых условиях, а 

также прогноз расходов бюджета по сравнению с 

прогнозами налоговых и неналоговых доходов [2]. 

Отсутствие целевого назначения свидетель-

ствует об отсутствии тщательно контроля за ис-

пользованием выделенных средств на предмет ра-

циональности, и целесообразности. Распределение 

межбюджетных трансфертов в виде дотаций обу-

словлено потребностями извне, связанными со сла-

бой материальной обеспеченностью бюджетов для 

реализации их задач и функций как полноправных 

субъектов РФ. Поддержание финансовой обеспе-

ченности и экономического, социального благосо-

стояния и является целью предоставления межбюд-

жетных трансфертов, дотаций в том числе. Финан-

совая обеспеченность публично-правовых 

образований напрямую влияет на благополучие 

граждан, которое выражается в соблюдении обще-

ственных интересов – социальная цель дотаций.  

Субъектами-получателями, согласно ст. 131 

БК РФ, являются: бюджеты второго уровня (рес-

публик, краев, областей и т.д.), бюджеты третьего 

уровня (местные бюджеты). Ввиду отсутствия це-

левой направленности, конкретной социальной 

ориентированности с одной стороны, и в условиях 

полной свободы в вопросе распределения, расходо-

вания полученных дотаций субъектами отсут-

ствуют программы по предоставлению дотаций 

иным субъектам, например, таким некоммерческим 

организациям, как фонды, АНО, общественные ор-

ганизации. Субъекты – получатели самостоятельно 

распределяют целевую направленность дотаций. 

При этом важно отметить, что отсутствует единая 

форма отчетности расходования дотаций субъек-

тами. Помимо получателей, прямо указанных в ст. 

131 БК РФ, субъекты вправе самостоятельно выде-

лять дотации государственным, муниципальным 

учреждениями (бюджетные, казенные, автоном-

ные) [3]. 

Дотации могут быть направлены не только на 

поддержку региона в целом, но и на осуществление 

конкретных федеральных целевых программ и ре-

шение задач общегосударственного значения, кото-

рые выполняются в данном конкретном субъекте 

РФ. Предусматриваются меры воздействия на субъ-
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екты, которые в течение продолжительного вре-

мени находятся в числе дотационных субъектов. 

Так, если в течение трех последних отчетных пери-

одов доля дотаций из государственного бюджета 

составляет более чем 40% от объема собственных 

доходов консолидированного бюджета РФ, то ре-

гион заставят принять особенные меры для повы-

шения эффективности использования полученных 

бюджетных средств. 

Так как дотации не имеют целевого характера 

и не предполагается их возврат, порядок расходова-

ния этих средств контролируется со стороны Счет-

ной Палаты РФ. Субъекты, которые нарушают 

установленный порядок и не исполняют свои обя-

зательства должным образом, в будущем году уже 

не смогут рассчитывать на дотационную под-

держку государства. 
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Аннотация 
В данной статье описывается актуальность проблемы развития цифровизации промышленных пред-

приятий. Приведен анализ понятия «цифровизация промышленного предприятия». Рассмотрена цифровая 

инфраструктура промышленного предприятия. Цель – повышение конкуентоспособности. Результаты: 

предложена цифровая информационная структура. Практическое значение: полученные результаты целе-

сообразно применять на промышленных предприятиях, а также в организациях любых видов деятельности 

для мобильности, снижения себестоимости, взаимосвязи с клиентом.  

Abstract 
This article describes the relevance of the problem of digitalization of industrial enterprises. The analysis of 

the concept of "digitalization of an industrial enterprise"is given. The digital infrastructure of the industrial enter-

prise is considered. The goal is to increase competitiveness. Results: a digital information structure is proposed. 
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Practical value: the obtained results should be used in industrial enterprises, as well as in organizations of all types 

of activities for mobility, cost reduction, relationship with the client. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая инфраструктура промышленного предприятия, элементы 

цифровой инфраструктуры. 

Keywords: digitalization, digital infrastructure of an industrial enterprise, elements of digital infrastructure. 

 

Современное промышленное предприятие обязано постоянно адаптироваться к изменениям внешней 

и внутренней среды, чтобы конкурировать на рынке. Рост конкуренции может обеспечить его цифровиза-

ция. 

Более миллиона запросов в сетях «цифровизации» и отсутствие единой трактовки понятия «цифрови-

зация промышленного предприятия», констатирует, что это проблема актуальна, разнопланова, в чем 

убеждает категорийный анализ.  

Категорийный анализ «цифровизация» 

Понятие Сущность 

Цифровизация предполагает 

использование единого достоверного и актуального контента (содержа-

ния), 

используемого для описания и реализации всех бизнес-процессов, всех ас-

пектов деятельности отдельной производственно-хозяйственной единицы 

[4]. 

Использование единого 

достоверного и актуаль-

ного контента (содержа-

ния) 

Цифровизация – это изменение бизнес-процессов компании таким обра-

зом, чтобы они больше соответствовали новым инструментам и техноло-

гиям [5]. 

Изменение бизнес-про-

цессов 

Цифровизация формирует уже целостные технологические среды «обита-

ния» (экосистемы, платформы), в рамках которых пользователь может со-

здавать для себя нужное ему дружественное окружение (технологическое, 

инструментальное, методическое, документальное, партнерское и т. п.) с 

тем, чтобы решать уже целые классы задач [4]. 

Формирование технологи-

ческой среды 

Цифровизация – это то, что требуется, чтобы сделать производство более 

гибкими, приспособленным к реалиям современного дня и конкурентоспо-

собным в нарождающемся «цифровом мире» [5]. 

Соответствие требова-

ниям цифрового мира 

Цифровизация – это средство получения желаемого исхода, а именно гиб-

кого производства, приносящего клиентам отличный результат, а владель-

цам – более высокую прибыль. Цифровая трансформация – это процесс 

перевода предприятия в «гибкое» состояние из текущего[5]. 

Средство получения жела-

емого исхода 

В самом широком смысле под процессом “цифровизации” обычно пони-

мается социально-экономическая трансформация, инициированная массо-

вым внедрением и усвоением цифровых технологий, т.е. технологий со-

здания, обработки, обмена и передачи информации [3]. 

Социально-экономиче-

ская трансформация 

Цифровизацию в широком смысле можно рассматривать как тренд эффек-

тивного мирового развития[4].  

Тренд эффективного ми-

рового развития 

Цифровизация - это интеграция цифровых технологий в повседневную 

жизнь путем оцифровки всего [1]. 

Интеграция цифровых 

технологий на основе 

оцифровки 

Цифровая трансформация (цифровизация) — это внедрение современных 

технологий в бизнес-процессы [2]. 

Цифровая трансформация, 

современные технологии 

бизнес-процессов. 

 

Цифровизация промышленных предприятий – 

это адаптируемый инструментарий трансформации 

системы управления промышленным предприя-

тием, основанный на цифровых технологиях (оциф-

ровки данных), реализованных в инновационной 

инфраструктуре. 

Инновации современной цифровой инфра-

структуры в том, что используются следующие эле-

менты, отвечающие требованиям конкурентоспо-

собности, в основе которых лежат новые подходы 

и концепции функционирования и развития биз-

неса. 

1. Технологический. Ядро промышленного 

предприятия – производство, поэтому автоматиза-

ция, роботизация, мехатроника – современные под-

ходы. С учетом требований рынка весь технологи-

ческий процесс должен быть оцифрован; 

2. Информационный. В основе преобразований 

этого элемента лежат новые концепции и подходы: 

отслеживания всех стадий жизненного цикла то-

вара, а также мониторинг клиентов согласно клиен-

тоориентированного подхода. Этот элемент тре-

бует преобразований в моделировании баз данных 

и баз знаний, а также использование нового под-

хода – виртуальной реальности на с использова-

нием большого объема данных и создание единого 
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информационного пространства. В единое инфор-

мационное пространство должны быть включены 

все бизнес-процессы производства и управленче-

ские. 

3. Коммуникационный. Цель элемента предо-

ставить в режиме реального времени достоверную 

информацию в пределах их ИКТ-компетенций, по-

этому основные требования - визуализация инфор-

мации и мобильность. 

4. Технический. Цель элемента обеспечить без-

опасность и надежность, гибкость, мобильность по-

требителю информации, повысить качество и эф-

фективность продукции, работ, услуг. 

Современная цифровая инфраструктура хозяй-

ственной деятельности, основа на информацион-

ных, компьютерных цифровых технологиях, искус-

ственном интеллекте являются ключевым факто-

ром развития производства, реализована в виде 

инструментария развития систем адаптивного 

управления. Практическое значение: полученные 

результаты целесообразно применять на промыш-

ленных предприятиях, а также в организациях лю-

бых видов деятельности для мобильности, сниже-

ния себестоимости, взаимосвязи с клиентом. 
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Статья посвящена актуальным вопросам совершенствования традиционной модели бухгалтерского 

учета как средства коммуникационного взаимодействия в условиях изменений, происходящие в эконо-

мике и обществе. Рассмотрение интегрированной отчетности как новой парадигмы корпоративной отчет-

ности позволит внешним пользователям предоставить комплексное представление о ключевых факторах 

создания стоимости на данный момент и в будущем на основе представления набора финансовых и нефи-

нансовых показателей. Появление парадигмы интегрированной отчетности позволяет сформулировать но-

вые задачи бухгалтерского учета с учетом того факта, что учетная информация нужна не только постав-

щикам капитала для его приумножения, но и другим членам общества для обеспечения его дальнейшего 

устойчивого развития. Обобщены научные подходы в внедрении интегрированной отчетности в современ-

ных условиях. Исследованы современные различия между интегрированной и финансовой отчетностью. 

Предложенные составляющие интегрированного отчета в связи с отсутствием унификации интегрирован-

ной отчетности. Рассмотрены инструментарий для измерения интегрированной отчетности. Обоснована 

роль заинтересованных сторон в перспективном развитии компании. Предложены пути дальнейшего раз-

вития концепции интегрированной отчетности в применении современных информационных систем и 

компьютерных технологий. 

Abstract 

The article is devoted to topical issues of improving the traditional accounting model as a means of commu-

nication interaction in the conditions of changes occurring in the economy and society. Consideration of integrated 

reporting as a new corporate reporting paradigm will allow external users to provide a comprehensive picture of 

the key factors of value creation at the moment and in the future based on the presentation of a set of financial and 

non-financial indicators. The emergence of the integrated reporting paradigm allows us to formulate new account-

ing objectives, taking into account the fact that accounting information is needed not only for capital providers to 
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increase it, but also for other members of the society to ensure its further sustainable development. The scientific 

approaches to the implementation of integrated reporting in modern conditions are summarized. The modern dif-

ferences between integrated and financial reporting are investigated. The proposed components of the integrated 

report due to the lack of unification of integrated reporting. The tools for measuring integrated reporting are con-

sidered. The role of stakeholders in the future development of the company is substantiated. Ways of further de-

velopment of the concept of integrated reporting in the application of modern information systems and computer 

technologies are proposed. 

Ключевые слова: интегрированная отчетность, финансовая отчетность, система бухгалтерского 

учета, нефинансовые показатели, общий капитал предприятия 

Keywords: integrated reporting, financial reporting, accounting system, non-financial indicators, total capital 

of the enterprise.  

 

Вступление. Устойчивое развитие – это та 

концепция, которая понятна для бизнеса и приобре-

тает все более широкое распространение. Ее осно-

вой служат принципы интегральности экономиче-

ских, социальных и экологических аспектов биз-

неса наряду с введением профессионального 

управления взаимосвязанными рисками и возмож-

ностями. 

 Предпосылками для введения концепции 

устойчивого развития в Украине являются приня-

тие международных стандартов; «прозрачность» 

информации о показателях эффективности; созда-

ние межфункциональных объединений (бухгалте-

рия, финансы, международный аудит); повышение 

профессиональных знаний; усиление контроля со 

стороны руководства путем  

Все больше компаний и других организаций 

стремятся сделать свою деятельность устойчивой. 

Все более распространенным становится и пред-

ставление о том, что долгосрочная доходность 

должна сочетаться с социальной справедливостью 

и охраной окружающей среды. И эти ожидания бу-

дут только расти и усиливаться по мере того, как 

необходимость перехода к подлинно устойчивой 

экономике будет полнее осознаваться теми, кто фи-

нансирует компании и организации, потребителями 

и другими заинтересованными сторонами. Подго-

товка отчетности в области устойчивого развития 

помогает организациям устанавливать цели, оцени-

вать результаты работы, а также управлять преоб-

разованиями, направленными на то, чтобы сделать 

свою деятельность более устойчивой. Отчет в обла-

сти устойчивого развития раскрывает информацию 

о воздействии организации (как положительном, 

так и отрицательном) на окружающую среду, обще-

ство и экономику.  

Подготовка такого отчета делает абстрактные 

темы осязаемыми и конкретными, облегчая тем са-

мым анализ и контроль влияния изменений в обла-

сти устойчивого развития на деятельность и страте-

гию организации. Использование согласованных на 

международном уровне элементов отчетности и по-

казателей позволяет сделать доступной и сопоста-

вимой информацию, содержащуюся в отчетах в об-

ласти устойчивого развития, и предоставлять заин-

тересованным сторонам более качественную 

информацию для принятия решений.  

Для общества и рынков крайне важно дальней-

шее совершенствование содержания отчетности в 

области устойчивого развития, а также чтобы их 

публикация стала общепринятой практикой, а не 

экстраординарным событием, касающимся мень-

шинства ведущих компаний. скупки акций. 

 Анализ проблемы. Проблемам формирова-

ния интегрированной отчетности субъектов хозяй-

ствования и отдельным ее составляющим посвя-

щены труды отечественных и зарубежных ученых: 

Адамс С. [1], Голоф С.Ф. [2], Давидюк Т.В. [3], Эк-

клз Р. [4], Костырко Р. А. [5], Лаговская А. А. [6], 

Ложников И. Н. [7], Лоханова Н. В [8],, Лессидрен-

ска Т. [9], Кузнецова С. А. [10], Сафана Ф. Ю. [11], 

Хомин П. Я. [12], Шимоханська Т. В. [13] и многие 

другие.  

Цель статьи. Целью статьи является исследо-

вание интегрированной модель отчетности компа-

ний. 

Изложение основного материала. Среди про-

блем достижения целей устойчивого развития сле-

дует выделить: комплексность имплементации 

стратегии в системе бизнес-функций (49%), конку-

рирующие стратегические приоритеты (48%), от-

сутствие признания со стороны финансового рынка 

(34%). 

В силу этого для оценки прошлых и текущих 

показателей деятельности компании и ее устойчи-

вого развития необходима более детальная инфор-

мация, чем та, что отражается в финансовой отчет-

ности компаний. 

Речь идет о подготовке интегрированной от-

четности, которая является основой для разработки 

стратегии, планов и оценки результатов деятельно-

сти компании. 81% компаний подтверждают, что 

вопросы устойчивого развития стали частью их 

стратегии и действий. Такая отчетность представ-

ляет собой инструмент постоянного совершенство-

вания деятельности компаний, поскольку помогает 

сфокусировать ее на повышении их устойчивости. 

По результатам исследования Центра Хозер 

(Hauser Center) для некоммерческих организаций 

при Гарвардском университете свыше 3 тыс. ком-

паний во всем мире публикуют отчеты об устойчи-

вом развитии. 

Среди известных зарубежных компаний 

можно назвать такие, как «Ford», «Johnson & John-

son», «Shell», «Disney», «Procter&Gamble», 

«Vodafone», «Xerox», «Microsoft», «Cisco», HP, 

«Siemens», BASF, «ArcelorMittal», «Novartis», 

«Carrefour», «Nokia», HSBC, «Novo Nordisk». Из-

вестными компаниями из стран СНГ являются НК 

«Роснефть», «Внешэкономбанк», ЗАО «СКМ», 

ДТЭК, «Астеліт» (ТМ life:). 
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К законодательным актам и инициативам по 

устойчивому развитию в Украине относятся: 

– Законы Украины «О защите окружающей 

среды» (1991 г.), «О защите атмосферы» (1992 г.), 

«Об экологической экспертизе» (1995 г.), «Об отхо-

дах» (1998 г.), «Об экологическом аудите» (2004 г.); 

– тариф на «зеленую» электроэнергию 

(2009 г.); 

– герметизация Чернобыльской АЭС на 100 

лет (2009 г.); 

– рамочная политика устойчивого потребления 

и производства (2012 г.); 

– Концепция национальной стратегии корпо-

ративной социальной ответственности в Украине 

до 2015 года. 

В августе 2010 г. Центр «Развитие корпоратив-

ной социальной ответственности» (КСО) предло-

жил крупнейшим компаниям Украины стать учре-

дителями Национального бизнес-совета по устой-

чивому развитию. Результаты экспресс-опроса 

этого центра свидетельствуют, что вопросы подго-

товки нефинансовых отчетов актуальны для Укра-

ины (86% респондентов). В 2010 г. в Украине были 

обнародованы 56 социальных отчетов, а в 2011 г. – 

15 нефинансовых отчетов. 

Для участия в Глобальном договоре ООН ком-

пания: 

1) отправляет Генеральному секретарю ООН 

письмо за подписью высшего руководителя (одоб-

ренное ее правлением), в котором выражается под-

держка этого договора и его принципов; 

2) вносит изменения в свою деловую практику 

с тем, чтобы Глобальный договор ООН и его прин-

ципы стали частью ее стратегии, культуры и дея-

тельности; 

3) должна публично высказываться в под-

держку Глобального договора ООН и его принци-

пов в пресс-релизах и выступлениях; 

4) в отчете об устойчивом развитии должна 

описать поддержку Глобального договора ООН и 

его принципов (публиковать Сообщения о достиг-

нутом прогрессе). 

Согласно анализу, проведенному международ-

ной консалтинговой компанией «Accenture», основ-

ные причины привлечения компаний к деятельно-

сти по устойчивому развитию – это брэнд, доверие 

и репутация. 

Другие причины – возможность уменьшения 

расходов и роста прибыли (44%); личная мотивация 

(42%); требования потребителей и клиентов (39%); 

привлечение сотрудников и их удержание (31%). 

Основные преимущества применения интегриро-

ванной отчетности приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  
Основные преимущества применения интегрированной отчетности с точки зрения заинтересованных 

сторон 

Заинтересованные стороны Преимущества 

Компании, формирующие 
отчеты 

Поставщикам информации доступны точные данные нефинансового ха-
рактера 
Высокий уровень доверия в отношениях с основными заинтересован-
ными лицами (инвесторами, работниками) Целесообразные решения по 
распределению ресурсов (в том числе по снижению расходов) Лучшее 
определение возможностей Снижение рисков для репутации 
Более низкая стоимость капитала и более легкий доступ к нему 

Инвесторы 

Фидуциарная обязанность предоставления информации инвесторам от 
имени других лиц 
Оценка способности компании генерировать денежные потоки в буду-
щем 
Оценка влияния рисков на формирование инвестиционного портфеля 
Связанная информация, характеризующая связи между стратегией, кор-
поративным управлением, финансовыми результатами компании и эко-
номической средой Эффективные инвестиционные решения Рост при-
были на инвестиции Эффективная дивидендная политика 

Лица, определяющие поли-
тику, ре-гуляторные органы 
и органы, определяющие 
стандарты 

Эффективное распределение капитала в экономике Стимулирование 
инвестиций, необходимых для решения таких проблем, как энергетиче-
ская безопасность, нехватка продуктов питания, изменение климата 
Совместная разработка требований к отчетности Повышение «прозрач-
ности» деятельности участников рынка Усиление ответственности за 
использование кадрового, природного и социального капиталов 
Доступ к большему объему информации для принятия решений 

Общество 

Согласованность интересов групп заинтересованных лиц Понимание 
влияния деятельности компании на заинтересованных лиц 
Интеграция экологических и социальных вопросов с финансовыми во-
просами 

Работники 
Возможность ознакомления с прогнозом в отношении деятельности 
компании 
Вклад работников в создание и поддержание компанией ее ценности 

Лица, осуществляющие про-
верки 

Независимая проверка отчетов об устойчивом развитии Новые методы, 
стандарты и процедуры проверки отчетности 
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Предпосылки составления интегрированной 

отчетности: 

Требования внешних заинтересованных сто-

рон: 

Для компании полезный эффект от устойчи-

вого развития измеряется степенью его соответ-

ствия ожиданиям заинтересованных сторон, к кото-

рым относятся население, региональные админи-

страции, неправительственные организации, 

потребители, подрядчики и поставщики, сотруд-

ники, инвесторы, СМИ, акционеры. Поддержка 

введения интегрированной отчетности со стороны 

инвестиционного сообщества проявляется в созда-

нии инвестиционных фондов, использующих в ка-

честве ключевого критерия наличие общедоступ-

ной информации о корпоративной социальной от-

ветственности и нефинансовых показателях. 

Соблюдение законодательных требований: 

Инструментом для измерения прогресса и со-

ставления отчетности о результатах соблюдения 

принципов Глобального договора ООН является 

«Руководство по отчетности в области устойчивого 

развития». Нормативными и методологическими 

актами, регулирующими процесс подготовки инте-

грированного отчета, являются: 

– стандарты серии АА1000 Международного 

института социальной и этической отчетности; 

– «Руководство по отчетности в области устой-

чивого развития» международной организации 

«Глобальная инициатива по отчетности»; 

– декларация G8 «Рост и ответственность в ми-

ровой экономике»; 

– международный стандарт бухгалтерской от-

четности №1. 

Давление со стороны институциональных ин-

весторов: 

Предоставление заинтересованным сторонам 

более широкого спектра информации положи-

тельно влияет на рыночную капитализацию компа-

ний. Согласно результатам опроса «Ernst & Young», 

биржевые аналитики при оценке публичных компа-

ний и присвоении им рейтинга все чаще принимают 

во внимание показатели устойчивого развития 

(43% респондентов). Уровень прогресса в области 

устойчивого развития оценивается при помощи 

специальных индексов – индекса устойчивого раз-

вития Доу-Джонса (DJSI), серии индексов 

FTSE4Good и NASDAQ ОМХ Crd Global Sustaina-

bility 50 Index. 

Нефинансовая отчетность дает компаниям воз-

можность получать конкретные выгоды в форме 

роста производительности труда, сокращения объ-

ема потребления энергии и воды, снижения про-

центных ставок по кредитам. 24% руководителей 

компаний, исследованных The Economist Intelli-

gence Group в 2010 г., заявили о сильной связи фи-

нансовых результатов с соблюдением принципов 

устойчивого экономического, социального и эколо-

гического развития. 

Как показывает исследование, проведенное 

специалистами Глобальной инициативы по отчет-

ности (GRI), 82% представителей американских и 

66% представителей европейских компаний пола-

гают, что «прозрачность» информации оказывает 

влияние на корпоративную репутацию. 

Элементы методологической основы подго-

товки интегрированной отчетности компании при-

ведены на рисунке 1. «Руководство по отчетности в 

области устойчивого развития» определяет основ-

ное содержание отчетности компании (независимо 

от ее размера, отрасли или местонахождения), ее 

принципы и стандартные элементы (характери-

стика компании, сведения о подходах в области ме-

неджмента и показатели результативности). Прото-

колы содержат подробные рекомендации по рас-

чету показателей, определению ключевых 

терминов, методик и процедур составления отчет-

ности. В отраслевых приложениях освещены во-

просы оценки устойчивости развития для опреде-

ленных отраслей (например, горнодобывающей 

промышленности, автомобилестроения, финансов, 

государственных организаций). В ближайшем бу-

дущем будут разработаны национальные приложе-

ния, касающиеся вопросов устойчивого развития 

для разных стран и регионов. 

Основой для составления нефинансовой отчет-

ности являются принципы существенности, удо-

влетворения потребностей заинтересованных сто-

рон, контекста устойчивого развития, полноты ин-

формации. Согласно этим принципам, ключевыми 

элементами интегрированного отчета выступают: 

– описание деятельности компании и бизнес-

модели; 

– среда, в которой работает компания (в том 

числе риски и возможности); 

– стратегические цели и стратегия их достиже-

ния; 

– корпоративное управление и вознагражде-

ния; 

– система производственных показателей и по-

казателей устойчивого развития; 

– прогноз на будущее. 
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Рис. 1. Методологическая база подготовки интегрированной отчетности компании 

 

Основные показатели экономической, эколо-

гической и социальной составляющих результатив-

ности приведены в таблице 2. 

В качестве примера можно привести отчет об 

устойчивом развитии группы «Систем Кепитал Ме-

неджмент» (СКМ), которая ведет свою деятель-

ность в 7 странах (Украине, Великобритании, Ита-

лии, Болгарии, США, России и Швейцарии). Отчет 

GRI G3 группы СКМ включает следующие раз-

делы. 

1. Стратегия и анализ. 

Стратегией группы СКМ определены три 

направления: 

1) жизнь, здоровье и благополучие работни-

ков; 

2) здоровая окружающая природная среда в ре-

гионах, где работают предприятия группы СКМ; 

3) партнерские отношения с администрациями 

и жителями городов, где работают компании 

группы СКМ. 

Таблица 2.  

Основные показатели экономической, экологической и социальной составляющих результативности 

Составляющие ре-

зультативности 
Показатели результативности 

Экономическая 

Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость; доходы; опера-

ционные затраты; выплаты сотрудникам; пожертвования и другие инвестиции в 

сообщества; нераспределенная прибыль; выплаты поставщикам капитала и гос-

ударствам; финансовая помощь от органов государственной власти 

Экологическая 

Объемы использования ресурсов; выбросы в атмосферу загрязняющих веществ 

с указанием их типа и массы; штрафы и санкции за несоблюдение экологиче-

ского законодательства; расходы и инвестиции на охрану окружающей природ-

ной среды 

Социальная 

Количество сотрудников; уровень производственного травматизма и професси-

ональных заболеваний; среднее количество часов обучения на 1 сотрудника в 

год; количество случаев дискриминации; количество случаев несоответствия 

нормативным требованиям и добровольным кодексам в отношении влияния про-

дукции и услуг компании на здоровье и безопасность потребителей 

 

2. Характеристика компании. 

СКМ – крупнейшая в Украине многоотрасле-

вая группа, объединяющая 14 направлений биз-

неса: телекоммуникационный, энергетический, фи-

нансовый, машиностроение, автозаправки, транс-

портный, сельское хозяйство, горно-

металлургический, медиа, недвижимость, рознич-

ную торговлю, производство глин, футбол, фарма-

цевтический. 

3. Параметры отчета (отчетный период; дата 

опубликования предыдущего отчета; цикл отчетно-

сти (годовой, двухгодичный); контактная информа-

ция; процедуры составления отчета). 

4. Управление, обязательства и взаимодей-

ствие с заинтересованными сторонами (правитель-

ство и регулирующие органы (28 городов и 4 рай-

онных центра), эксперты и аналитические центры; 

международные организации (Всемирный эконо-

мический форум); медиа, поставщики и партнеры 
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(более 10 тыс.); бизнес-среда; клиенты, инвесторы 

и финансовые организации; сотрудники (свыше 300 

тыс.); научное сообщество, местные сообщества 

(более 60 городов 24 областей); общественные ор-

ганизации). 

5. Экономическая составляющая. 

За 2011 г. в сфере энергетического бизнеса 

(ДТЭК) активы выросли более чем вдвое и соста-

вили 56348 млн. грн., добыча угля – 36,8 млн. т, а 

производство электроэнергии – 62,8 млрд. кВт-ч. 

При этом консолидированная выручка ДТЭК до-

стигла 39594 млн. грн., валовая прибыль – 9618 

млн. и чистая прибыль – 3522 млн. грн. 

6. Экологическая составляющая. 

В 2011 г. инвестиции СКМ в охрану окружаю-

щей природной среды превысили 4 млрд. грн., а в 

энергосбережение и повышение энергоэффектив-

ности – 1,4 млрд. грн. За 2009–2011 гг. объем сокра-

щения выбросов углекислого газа ДТЭК составил 

3,1 млн. т. 

7. Подходы к организации труда. 

В 2011 г. СКМ израсходовала 104 млн. грн. на 

обеспечение профессионального обучения и карь-

ерного роста своих сотрудников. Инвестиции в кор-

поративные социальные программы (здоровье и 

безопасность сотрудников) составили 1,4 млрд. 

грн., а в охрану труда и промышленную безопас-

ность – 1362,4 млн. грн. 

8. Права человека. 

Этот раздел предполагает раскрытие информа-

ции о соблюдении прав и свобод человека без какой 

бы то ни было дискриминации, независимо от пола, 

расы, национальности, языка, возраста, места про-

живания, религии и политических убеждений. 

9. Взаимодействие с обществом. 

Социальная ответственность компании харак-

теризуется индикатором налоговых платежей. В 

2011 г. налоговые выплаты СКМ составили 19 

млрд. грн., а объем социальных инвестиций в про-

екты корпоративного гражданства – 100,4 млн. грн. 

В 2012–2014 гг. на программы социального парт-

нерства предусмотрено свыше 480 млн. грн. 

10. Ответственность за продукцию. 

14 предприятий ДТЭК первыми в угольной и 

энергетической отраслях Украины завершили сер-

тификацию системы экологического менеджмента 

на соответствие международному стандарту ISO 

14001:2004. В 2010 г. инвестиции ДТЭК в этот про-

ект составили 4,6 млн. грн. 

Для подготовки и составления интегрирован-

ной отчетности необходимо: 

– получить копию «Руководства G3» на сайте 

GRI; 

– использовать принципы составления отчет-

ности при разработке учетной политики; 

– сформировать отчет об устойчивом разви-

тии; 

– зарегистрировать отчет на официальном 

сайте GRI и сообщить об уровне применения GRI; 

– обратиться в GRI с предложением добавить 

отчет в базу отчетов GRI в сети Интернет. 

Обязанностью компании, присоединившейся к 

Глобальному договору ООН, является ежегодное 

составление такой формы отчетности, как Сообще-

ние о достигнутом прогрессе в реализации 10 прин-

ципов для заинтересованных сторон. 

На 30 апреля 2010 г. в мире опубликованы 7977 

отчетов о прогрессе предприятий, участвующих в 

Глобальном договоре ООН (в частности, в Украине 

– МЕТРО Кеш энд Кери, «ВОЛЯ», МТС, 

Укрсоцбанк и NIKO). Компании самостоятельно 

выбирают формат, разделы и структуру отчета. Ис-

следование практики опубликования нефинансо-

вых отчетов в Украине за 2005–2010 гг. позволило 

установить, что доля отчетов о прогрессе состав-

ляет 91,5%, и лишь 8,5% приходится на отчеты по 

GR1-стандарту. Взаимосвязь «Руководства G3» с 

основными элементами Сообщения о достигнутом 

прогрессе показана в таблице 3. 

Основными этапами подготовки и опублико-

вания Сообщения о достигнутом прогрессе явля-

ются: 

1. Подготовка Сообщения о достигнутом про-

грессе. Единой структуры такого сообщения не су-

ществует, однако оно должно содержать ключевые 

элементы, приведенные в таблице 3. 

2. Распространение Сообщения о достигнутом 

прогрессе среди заинтересованных сторон. 

Такие сообщения должны быть интегрированы 

в существующую систему коммуникаций компа-

нии с заинтересованными сторонами (например, в 

годовой отчет или в отчет об устойчивом развитии). 

3. Опубликование Сообщения о достигнутом 

прогрессе на сайте Глобального договора ООН со 

ссылкой на страницу компании в сети Интернет, на 

которой можно найти этот документ. 

Подготовка отчета об устойчивом развитии и 

Сообщения о достигнутом прогрессе – это непре-

рывный процесс, являющийся частью организаци-

онной стратегии, воплощения в жизнь концепции 

устойчивости, планов действий и оценки результа-

тов. Каждая компания, присоединившаяся к Гло-

бальному договору ООН, должна составить первое 

Сообщение о достигнутом прогрессе после двух 

лет своего членства в инициативе и потом делать 

это ежегодно. 
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Таблица 3. 

Взаимосвязь «Руководства G3» с основными элементами Сообщения о достигнутом прогрессе 

Элементы Сообщения о достигнутом прогрессе 
Элементы отчетности в соответствии с «Руковод-

ством G3» 

Заявление о неизменной поддержке Глобаль-

ного договора ООН в обращении высшего руко-

водителя компании 

Стратегия и анализ 

Поддержка Глобального договора ООН и информа-

ция о влиянии его принципов на стратегию компа-

нии, отраженные в обращении ее высшего руководи-

теля 

Описание мер (обязанностей, политик, систем), 

включая создание партнерств, реализуемых 

участниками для введения в практику принци-

пов Глобального договора ООН в течение 

предыдущего года 

Управление, обязанности и взаимодействие 

Описание миссии и ценностей, кодексов делового 

поведения, принципов, уставов и других инициатив 

компании, связанных с устойчивым развитием, про-

цессов определения стратегий, рисков и возможно-

стей 

Сведения о подходах в области менеджмента 

Обзор подхода компании, используемого в отноше-

нии каждой из категорий (например, прав человека) 

Отдельные показатели результативности 

По отдельным показателям результативности к ко-

личественным данным добавляются описания при-

нятых мер 

Определение результатов с использованием 

стандартных показателей или индикаторов 

Показатели результативности 

Результаты и достижения в экономической, экологи-

ческой и социальной категориях. Результативность 

по каждому из принципов Глобального договора 

ООН 

 

Подготовка нефинансовой отчетности нужда-

ется в поддержке на высшем уровне управления. 

Руководители компании должны задействовать ме-

ханизмы, которые бы обеспечивали достоверное и 

полное раскрытие такой информации по принципу 

существенности. В этой связи следует принять ре-

шение в отношении лиц, ответственных за подго-

товку отчета. Для сбора и обработки нефинансовой 

информации необходимы создание функциональ-

ных ИТ-систем, использование вэб-технологий и 

обеспечение доступа к раскрытию показателей в 

режиме on-line, что, в свою очередь, будет способ-

ствовать снижению расходов на подготовку нефи-

нансовой отчетности и повышению ее «прозрачно-

сти». 

Мониторинг и оценка деятельности компаний 

в области устойчивого экономического, социаль-

ного и экологического развития осуществляются на 

основе международно признанных критериев ООН, 

ОЭСР, Всемирного совета бизнеса по устойчивому 

развитию, Глобального экологического фонда, 

ЕБРР, Международной финансовой корпорации 

Группы Всемирного банка, международных коали-

ций социально ответственных инвесторов «Прин-

ципы ответственных инвестиций» и «Принципы эк-

ватора». Речь идет о конкретных аспектах соци-

ально ответственной деловой практики компаний, 

влияние которых на материальные и нематериаль-

ные активы возможно оценить. На основе анализа 

этих показателей разрабатываются меры по обеспе-

чению устойчивости компании. Критериями 

оценки деятельности компаний в области устойчи-

вого развития являются повышение эффективности 

систем принятия и реализации решений, сокраще-

ние расходов путем управления рисками, создание 

добавленной стоимости, рост конкурентоспособно-

сти, повышение устойчивости, развитие, усиление 

ответственности за состояние окружающей при-

родной среды. 

Надежность данных интегрированного отчета 

обеспечивается за счет таких механизмов, как ши-

рокое привлечение заинтересованных лиц и прове-

дение независимой внешней проверки информа-

ции. Проверка достоверности информации инте-

грированной отчетности осуществляется по 

международным стандартам. Базовым является 

международный стандарт проведения аудиторских 

проверок ISAE 3000, разработанный в 2004 г. Сове-

том по Международным стандартам аудита и при-

дания уверенности. Второй стандарт проверки – 

AA1000AS – был разработан британским институ-

том AccountAbility в 2008 г. Кроме того, в некото-

рых странах могут применяться национальные 

стандарты (например, стандарт АТ101, разработан-

ный Американским институтом дипломированных 

общественных бухгалтеров, и Раздел 5025 Руковод-

ства, опубликованного Канадским обществом при-

вилегированных бухгалтеров). Для обеспечения 

возможности проверить интегрированную отчет-

ность необходимо развивать новые методы, стан-

дарты и механизмы отчетности. 

На конференции в Рио-де-Жанейро так и не 

было достигнуто решение многих ключевых вопро-

сов. Для того, чтобы предотвратить экологическую 

катастрофу, неизбежную если не стремиться к реа-
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лизации концепции устойчивого развития, необхо-

димо эффективное международное сотрудничество 

всех без исключения стран и народов мира. 

Поэтому в рамках ООН нужна более действен-

ная координация в масштабе планеты, отдельных 

стран и регионов по решению таких насущных про-

блем, как предотвращение войн, откуда бы агрес-

сия ни исходила, борьба с опустошением, голодом, 

эпидемиями, детской смертностью и другие 

Развернувшийся процесс глобализации суще-

ственно влияет на постановку проблемы безопасно-

сти. Становится очевидным, что усилия, направля-

емые на обеспечение безопасности отдельно взя-

того объекта безопасности - государства, общества, 

личности, фирмы и т.п., должны одновременно спо-

собствовать и глобальной безопасности, т.е. без-

опасности всего человечества. Это означает, что 

безопасность любого объекта (субъекта) не может 

быть обеспечена в полной мере без обеспечения 

глобальной безопасности. А поскольку безопас-

ность цивилизации зависит от сохранения био-

сферы, ее устойчивости и естественной эволюции, 

постольку необходимо обеспечение безопасности 

(сохранение) естественной природной среды. 

Итак, переход к устойчивому развитию возмо-

жен лишь в глобальном масштабе, в согласованно-

когерентном режиме всех объектов безопасности (и 

субъектов также), а значит, любые решения и дей-

ствия по обеспечению безопасности любого объ-

екта не должны противоречить международно-гло-

бальным императивам устойчивого развития. Ска-

занное относится не только к экологической 

безопасности, но и к любому виду безопасности - к 

экономической, информационной, социальной и 

т.д. Отсюда следует также, что в старой модели - 

модели неустойчивого развития - не может быть 

обеспечена безопасность ни всего человечества, ни 

отдельно взятого государства независимо от того, 

по какому типу мыслится ее обеспечение (амери-

канскому, северокорейскому и т.п.). В начале XXI 

в. обеспечение безопасности государства, обще-

ства, личности, всей человеческой культуры зави-

сит не только от отдельно взятого объекта и субъ-

екта безопасности, но и от того, осуществляется ли 

переход к устойчивому развитию всего человече-

ства. Кроме того, это означает, что любые процессы 

на любом направлении глобализации - экономиче-

ском, финансовом, культурном, информационном и 

т.д. - также должны “работать” не на старую модель 

цивилизации, а на глобально-управляемое устойчи-

вое развитие. 

Возможны и улучшения в отдельно взятых ре-

гионах. На сегодняшний день в России назрела 

необходимость перехода от декларативного про-

возглашения концепции и принципов устойчивого 

развития к разработке и правовому закреплению 

государственной стратегии устойчивого развития, 

содержащей механизмы ее реализации, а также со-

вершенствования экологического и другого законо-

дательства на основе системного комплексного 

подхода. В этой связи заслуживает внимания вы-

сказанное в юридической литературе мнение об 

экологизации норм других отраслей права в контек-

сте устойчивого развития. Прежде всего, следует 

преодолеть фактически установившееся в юрис-

пруденции представление о том, что все отноше-

ния, связанные с окружающей средой, относятся к 

сфере только экологического права. Ведь Концеп-

ция устойчивого развития, не отрывая окружаю-

щую среду от развития человечества, затрагивает 

все сферы общественной жизни человека: экономи-

ческие, политические, социальные, культурные и 

т.д. Отсюда обеспечение устойчивого развития пре-

вращается в задачу всей юриспруденции, а не 

только какой-то ее части». На сегодняшний день 

особую актуальность приобретает предложение о 

необходимости разработки проекта базового Феде-

рального закона «О государственной политике по 

обеспечению перехода РФ к устойчивому разви-

тию». 

Что касается экологического законодатель-

ства, то в контексте устойчивого развития в эколо-

гическом законодательстве и праве России должны 

быть решены, главным образом, четыре проблемы. 

Они касаются: а) установления научно обоснован-

ных пределов изъятия природных ресурсов для 

удовлетворения экономических потребностей и 

пределов вредных химических, физических и био-

логических воздействий на природу; б) обеспече-

ния выполнения экологических требований при 

подготовке и принятии хозяйственных и иных эко-

логически значимых решений; в) обеспечения вы-

полнения экологических требований при осуществ-

лении хозяйственной и иной экологически значи-

мой деятельности; г) защиты экологических прав и 

законных интересов физических и юридических 

лиц, в том числе прав и интересов будущих поколе-

ний. Основы эколого-правового обеспечения кон-

цепции устойчивого развития будут постепенно со-

здаваться в Российской Федерации по мере разви-

тия и совершенствования правового механизма 

регулирования экологических отношений в целом и 

механизма подготовки и принятия экологически 

значимых решений 

Потребностям устойчивого развития отвечают 

также и другие предложения по совершенствова-

нию действующего экологического законодатель-

ства и принятию новых законов - о платежах за 

негативные воздействия на окружающую среду, об 

экологическом аудите, об экологическом страхова-

нии, о зонах экологического бедствия, об экологи-

ческой культуре и др. 

В целом же перспективы экологического зако-

нодательства должны быть связаны с необходимо-

стью учета глобализационного фактора и концеп-

ции устойчивого развития при решении вопросов, 

активно обсуждаемых в последнее время в эколого-

правовой науке: при разработке концепции разви-

тия экологического законодательства, при разра-

ботке и совершенствовании конкретных норматив-

ных правовых актов системы этого законодатель-

ства исходя из комплексного подхода, при 

разработке и правовом закреплении конкретных ад-
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министративных, экономических и других меха-

низмов реализации правовых норм, а также в пра-

воприменительной деятельности. 

Не менее важной для реализации положений 

устойчивого развития и глобальных экологических 

требований, получивших законодательное оформ-

ление, имеет вопрос об исполнении экологического 

законодательства, в том числе при исполнении Рос-

сией своего интернационального экологического 

долга и международных экологических рекоменда-

ций с учетом необходимости решения целого ряда 

имеющихся проблем. Представителями эколого-

правовой науки выделяются разные аспекты реали-

зации принципов и норм устойчивого развития, со-

держащихся в правовых актах, например, способ 

преодоления отрицательных стереотипов поведе-

ния в данной сфере со стороны органов исполни-

тельной власти, организаций и отдельных предпри-

нимателей. Актуальным является мнение об усиле-

нии государственного и общественного контроля за 

исполнением правовых природоохранных требова-

ний, а также о необходимости разъяснения, внедре-

ния и апробации концепции устойчивого развития. 

Работу над созданием концепции устойчивого 

развития нельзя считать завершенной. Определен-

ный отпечаток накладывает и то, что основополага-

ющий документ по устойчивому развитию был со-

здан в результате длительного поиска компромис-

сов между людьми самых различных взглядов и 

убеждений. 

На сегодняшний день не существует даже об-

щепризнанного определения устойчивого разви-

тия. Особенно часто подчеркивается сложность 

практического применения концепции устойчивого 

развития. 

Тем не менее практической реализации кон-

цепции устойчивого развития в мире уделяется все 

возрастающее внимание. Этим вопросам была по-

священа Конференция ООН по окружающей среде 

и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). На ней между-

народным сообществом был принят программный 

документ по реализации концепции устойчивого 

развития. Вопросам реализации этой программы 

была посвящена Специальная сессия Генеральной 

ассамблеи ООН (23-27 июня 1997 года). Свои про-

граммы перехода к устойчивому развитию имеют 

многие страны мира. В Российской Федерации 

Концепция перехода к устойчивому развитию была 

принята в 1996 году. Значительное внимание во-

просам практической реализации концепции устой-

чивого развития в последнее время уделяют многие 

международные организации, прежде всего ООН и 

Всемирный банк. 

Выводы. Одним из условий реализации кон-

цепции устойчивого развития является составление 

интегрированной отчетности. 

Интеграция в мировой рынок универсальных 

принципов в отношении прав человека и трудовых 

прав, стандартов охраны окружающей природной 

среды и противодействия коррупции будет способ-

ствовать долгосрочной успешности бизнеса. 

Сегодня интегрированная отчетность с эконо-

мической, экологической и социальной составляю-

щими – одна из наиболее перспективных областей, 

которая динамично развивается, нуждается в иссле-

дованиях и ждет разработок соответствующих ме-

тодологических основ. 

Приоритетной задачей в этой сфере является 

развитие инструментария, который бы предоставил 

отечественным компаниям возможность адаптиро-

вать к своим условиям апробированные в мировой 

практике стандарты и регламенты корпоративной 

ответственности. Интегрированный отчет отражает 

связи между разными компонентами бизнес-мо-

дели компании, внешними факторами, разными ви-

дами ресурсов и производственными показателями. 

Оценка на основании отчетности факторов, влияю-

щих на устойчивое развитие компании, позволяет 

субъектам управления разрабатывать решения по 

повышению ответственности за распределение ре-

сурсов и за использование кадрового, природного и 

социального капиталов. Введение интегрирован-

ной отчетности будет способствовать повышению 

эффективности рынков капитала и распределения 

ресурсов между всеми заинтересованными сторо-

нами. 

В работе на основе анализа результатов иссле-

дования определены проблемы и предпосылки 

внедрения интегрированной модели отчетности как 

инструмента обеспечения устойчивого развития 

компаний; обоснована методологическая база под-

готовки интегрированной отчетности компаний в 

реализации 10 принципов Глобального договора 

ООН; раскрыты элементы и этапы подготовки Со-

общения о достигнутом прогрессе в области устой-

чивого развития компании согласно рекомендаци-

онным документам и международным стандартам. 
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Анотація 

Стаття присвячена дослідженню ІТ-ризиків та їх впливу на бізнес-ризики. Розглянуто види бізнес-

ризиків, категорії ІТ-ризиків, досліджено вплив ІТ-ризиків у бізнесі, а також, запропоновано методики уп-

равління ними. Зокрема здійснено аналіз методик управління ризиками, таких як CRAMM та COBIT та ін. 

Abstract 

The article deals with the study of IT risks and their impact on business risks. The types of business risks and 

the categories of IT risks are reviewed. The impact of IT risks in business is investigated, and the methodologies 

for managing them are provided. In particular, the analysis of risk management methods, such as CRAMM and 

COBIT are carried out. 
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Постановка проблеми. В сучасному періоді 

ІТ-технології відіграють важливу, інколи виріша-

льну роль у всіх сферах діяльності, зокрема і у біз-

несі. Проте варто звернути увагу на те, що в сучас-

них умовах необхідно приділяти увагу не тільки бі-

знес-ризикам, а також ІТ-ризикам, як їх невід’ємній 

частині. Розробляючи стратегії та плани, які спря-

мовані на мінімізацію бізнес-ризиків, варто зосере-

джувати увагу на особливості даного підприємства 

чи певного бізнес-процесу та величину впливу ін-

формаційних технологій. Отже, зважаючи на вище-

сказане, стверджуємо, що при управлінні бізнес-ри-

зиками слід розуміти, що основним їх джерелом яв-

ляється ІТ-ризики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі дослідження та управління ІТ-ризиків 

присвячено багато наукових праць та статей, а саме, 

джерело [1] розглядає види бізнес-ризиків, джерела 

[4, 5, 8] досліджують поняття ІТ-ризику та їх при-

роду. Причини виникнення ризиків чітко дослі-

джено в [6], а основні процедури управління ризи-

ками вивчалися у [6, 8-11]. Аналіз методик управ-

ління ризиками пропонують джерела [9-12], у яких 

автори розглядають їх переваги та недоліки.  

Дослідженням ІТ-ризиків як основного дже-

рела бізнес-ризиків та методами їх управління ак-

тивно займаються зарубіжні вчені [1, 2, 6, 12] та ін.  

Постановка завдання. Метою статті є оцінка 

ІТ-ризиків, визначення його впливу на бізнес-про-

цеси, а також аналіз та впровадження методів уп-

равління ними. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У 

сьогоднішній час впевнено можна стверджувати, 

що ми живемо у столітті, де технології формують 

майбутнє. Кожен, хто залучений у сфері бізнесу в 

реальному часі, знає, наскільки важливими стали 

технології для бізнесу. На початкових етапах бізнес 

у повній мірі залежав від робочої сили, проте з роз-

витком технологій бізнес прагне розвиватися разом 

з ними. Незалежно від напрямку бізнесу, технології 

важливі для його ефективності та успіху. Оскільки, 

технології мають невід’ємне значення у бізнесі, то 

до бізнес-ризиків відносять ІТ-ризики. 

Усі види сучасної техніки мають як і позитивні 

так і негативні для суспільства наслідки, та у свою 

чергу містять у собі екологічні, технологічні та со-

ціальні ризики. Ризик – це потенційна можливість 

отримати в умовах усвідомлюваної і майбутньої не-

визначеності заздалегідь невідомий результат нега-

тивного характеру [1]. 

Джерело [1] зазначає, що інформаційна неви-

значеність (відсутність інформації про можливих 

станах системи, про зовнішнє середовище і т.п.) є 

середовищем появи ризику. Проблеми розробки та 

функціонування програмно-математичного забез-
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печення в принципі відрізняються від більшості те-

хнічних проблем. Основний фактор ризику пов'яза-

ний з тим, що існують фундаментальні причини, в 

силу яких програмне забезпечення не можна зро-

бити настільки надійним, щоб можна було не сум-

ніватися в тому, що не виникне нештатна ситуації і 

несанкціонована робота систем. При цьому ризики 

зростають з ростом масштабів і складності системо-

технічну комплексів. 

Беззаперечним є той факт, що застосування су-

часних інформаційних технологій потенційно ство-

рює передумови ризику витоку, розкрадання, 

втрати, спотворення, підробки, копіювання і блоку-

вання інформації і, як наслідок, економічного, еко-

логічного, соціального та інших видів шкоди. 

Несанкціоновано проникаючи в комп'ютерні 

мережі, порушники здатні не тільки копіювати ін-

формацію, що зберігається в них, а й вводити в них 

віруси, що руйнують прикладні (або системні) про-

грами, які спрацьовують через певний час (або при 

виникненні визначених умов), що значно усклад-

нює їх виявлення. Такі дії можуть приводити до фу-

нкціонального порушення як самих інформаційних 

систем і систем захисту, так і об'єктів управління 

[2]. 

Якщо розглядати ризик зі сторони бізнесу, то 

це – ризик можливості неадекватного прибутку або 

навіть збитків, пов'язаних з невизначеністю такої як 

конкуренція, зміна смаку та попиту клієнтів, вар-

тість введення, зміна урядової політики тощо. Діло-

вий ризик виникає внаслідок конкуренції, кон'юнк-

тури ринку, асортименту товарів тощо. Двома осно-

вними факторами, що призводять до бізнес-ризику, 

є [3]: 

1. Внутрішній ризик – ризик, який виникає вна-

слідок подій, які відбуваються в організації. Ці ри-

зики є контрольованими. Вони виникають через 

такі фактори, як страйки, зупинки роботи профспі-

лки, аварії на заводі, недбалість працівників, збій 

машин, технологічна застарілість, пошкодження 

товару, спалах пожежі тощо. 

2. Зовнішній ризик – ризик, що виникає внаслі-

док зовнішніх подій для фірми, і тому він не підда-

ється контролю. Він може виникнути через коли-

вання цін, зміни смаку клієнтів, урядових норм, об-

ставини непереборної сили тощо. 

Розглядаючи і вивчаючи бізнес-процеси, стру-

ктуру бізнес-ризиків можна подати наступним чи-

ном (рис. 1). 

 
Рис. 1. Види бізнес-ризиків 

Джерело: Розроблено автором. 

 

В даний момент часу недостатня передбачува-

ність сфери ІТ є основним джерелом ризику ІТ-

організацій. ІТ-ризик – це загроза для бізнес-даних, 

критичних систем та бізнес-процесів. Він пов'яза-

ний із такими аспектами як: використання, воло-

діння, функціонування, залучення ІТ в організації. 

ІТ-ризики можуть завдати шкоду цінності бізнесу, 

вони часто виникають через некоректне управління 

процесами та подіями [4]. 

Також має місце і інше подання ІТ-ризиків, які 

розглядають як можливість появи негативних нас-

лідків, пов'язаних з виникненням різних загроз. 

Вони представлені у вигляді вірусів, різноманітних 

методів розкрадання інформації, хакерських атак, 

різних видів спеціального знищення обладнання. 

Такі варіанти можуть виникати не тільки на етапі 

створення інформаційних технологій. Їх можна зу-

стріти вже в процесі експлуатації створеної сис-

теми [8]. 

Коли здійснюється проектування, розробка 

або впровадження і модернізація інформаційних 

систем, виникнення ІТ ризиків можна спровоку-

вати цілу низку факторів, які пов'язані з даною сис-

темою. До них можна віднести: 

 вибір неправильного рішення, спрямованого 

на автоматизацію; 

 помилки в проектній діяльності; 

 невідповідності інфраструктури та прийня-

того рішення по автоматизації; 

 помилки при установці будь-якої системи. 

Незважаючи на проблеми і загрози, пов'язані із 

впровадженням ІТ, цей процес необхідний і, більше 

того, неминучий. Це обумовлено зростанням обся-

гів інформації, що потребує оброблення. Звичай-

ними, традиційними способами вже не вдається із 

великих масивів інформації витягти всю корисну та 

використовувати її для управління організацією. 

Бізнес-ризик

Стратегічний 
ризик

Операційний 
ризик

Ризик 
відповідності

Репутаційний 
ризик

Фінансовий 
ризик

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=https://businessjargons.com/product-mix.html&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjc0rgNsCfbPDb_HgQuFrtrBRpV_Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=https://businessjargons.com/organization.html&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhglxTZ6Zc2hjNcxIn9sM4VCGvYC6g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=https://businessjargons.com/strike.html&xid=25657,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjm2c43wxTIDMQItmjM_2AYVnErZA
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Визначальним фактором в управлінні стає швид-

кість обробки даних і одержання потрібних відомо-

стей. Оборот інформації все істотніше впливає на 

ефективність управління ІТ-організацією та її фі-

нансові успіхи [5]. 

У той же час ученими було досліджено при-

роду ІТ-ризиків [4]. Схематичне представлення да-

ного процесу подано на рис. 2. 

Рис. 2. Схематичне представлення ІТ-ризиків 

Джерело: Розроблено автором. 

 

Як уже зазначалось, ІТ-ризики є джерелом бізнес-ризиків і охоплюють цілий ряд важливих для біз-

несу напрямків, які зображені на рис. 3 [4]. 

 

 
Рис. 3. Категорії ІТ-ризиків, які застосовуються для бізнесу 

Джерело: Розроблено автором. 

 

Фізичні

загрози

•виникають через фізичний доступ або пошкодження ІТ-ресурсів, а саме
серверів. До цієї катеорії відносять: крадіжки, пошкодження внаслідок
пожежі чи повені, а також несанкціонований доступ до конфіденційних
даних працівника чи сторонніх осіб.

Електронні 
загрози

•спрямовані на компрометацію особистої інформації, що в наслідок
призводить до втрати даних.

Технічні 
збої

•проявляються у помилках програмного забезпечення, а також у збої
комп'ютера або повній його несправності

Збої в 
інфрастру-

ктурі

•можуть проявлятися через відсутній зв`язок між відділами чи
департаментами, спотворення передачі, отримання файлів та інформації, а
також коректної роботи всіх сервісів компанії.

Помилки 
людини

•це основна загроза, оскільки працівник може випадково видалити важливі
дані або не виконати належних процедур безпеки.

Категорії ІТ-ризиків 

Відповідальність 

Продуктивність 

Доступність 

Безпека 

 неможливість 

доступу до 

ІТ-систем, необ-

хідних для ведення 

бізнес-операцій 

 
зниження продук-

тивності внаслідок 

затримки доступу 

до 

ІТ-систем 

компрометовані 

бізнес-дані через 

несанкціонований 

доступ або викори-

стання 

 недотримання за-

конів та правил 
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Як зазначає автор, сучасні інформаційні техно-

логії дуже тісно інтегровані в бізнес-процеси ком-

панії, пов'язуючи все служби та рівні підприємства. 

Отже, будь-яка зміна в інформаційній інфраструк-

турі робить прямий або непрямий вплив на всі сто-

рони діяльності підприємства. Дана обставина зна-

чно ускладнює аналіз ефективності впровадження 

ІТ, оскільки дуже складно виділити вплив інформа-

ційних технологій на функціонування компанії, як 

окрему змінну і досить важко охопити всі напрямки 

впливу використовуваних ІТ [6]. Саме тому важ-

ливо розуміти розміри потенційного впливу ІТ-

ризиків у бізнесі. 

 
Рис. 4. Вплив ІТ-ризиків на бізне-процеси 

Джерело: Розроблено автором. 

 

Сучасні інформаційні технології тісно інтегро-

вані в бізнес-процеси компанії, у свою чергу вони 

пов’язують всі служби та рівні підприємства. 

Тобто, будь-яка зміна в інформаційній інфраструк-

турі впливає на всі сторони діяльності підприємс-

тва. Дана обставина значно ускладнює аналіз ефек-

тивності впровадження ІТ, оскільки дуже складно 

виділити вплив інформаційних технологій на фун-

кціонування компанії, як окрему змінну і досить 

важко охопити всі напрямки впливу використову-

ваних ІТ [6]. 

В контексті сказаного можна відмітити, що іс-

нують найбільш типові причини виникнення ризи-

ків при реалізації ІТ-проектів. 

• шахрайство та крадіжка особистих даних;

• фінансові шахрайства або крадіжки;

• шкода бренду;

• шкода репутації;

• шкода фізичним активам бізнесу;

Характерно при будь-якому 
порушенні безпеки для 

підприємств, які покладаються 
на інформаційні технології

• втрата продажів та клієнтів;

• зниження продуктивності персоналу або 
прибутковості бізнесу;

• зниження лояльності та задоволення 
клієнтів;

• пошкодження відносин з партнерами та 
постачальниками;

Проявляється при збої ІТ-
системи 

через простої або відключення

• порушення законних обов'язків;

• порушення конфіденційності клієнта;

• штрафи судові процеси;

• пошкодження репутації;

Властиво при ІТ-збою, вплиє 
на здатність виконувати 

закони та правила
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Рис. 5. Причини виникнення ризиків при реалізації ІТ-проектів 

Джерело: Розроблено автором. 

 

Застосування високих технологій забезпечує 

не тільки підвищення ефективності бізнес-проце-

сів, а й може стати джерелом колосального збитку. 

Тому ІТ-ризиками необхідно управляти так само, 

як і традиційними бізнес-ризиками. 

Управління ризиками в сучасних організаціях 

є ретельно планованим процесом. Процес управ-

ління ризиками повинен розглядатися не як окремо 

виділена задача, яка потребує вирішення, а як час-

тина загальної корпоративної системи управління. 

Метою управління ризиками, в кінцевому резуль-

таті, є підвищення ефективності бізнесу за рахунок 

контролю діяльності компанії і максимально пози-

тивний результат від методики, що використову-

ється. 

Варто зазначити, що управління ІТ-ризиками 

при функціонуванні бізнес-процесів породжує ба-

гато запитань, відповіді на які забезпечують розви-

ток і підвищення ефективності функціонування бі-

знесу (рис. 6).  

 
Рис. 6. Управління ризиками ІТ [7] 

 

Сучасний підхід до управління ІТ-ризиками 

дає можливість науковцям обирати одну із існую-

чих методик управління ІТ-ризиками в бізнес-про-

ектах. Проте, як правило, усі проекти є унікальними 

у зв’язку зі специфікою організації компаній, їх 

Причини виникнення 
ризиків при реалізації 

ІТ-проектів:

Зміна в ході реалізації 
проекту топ-менеджера.

Недостатня 
кваліфікація менеджера 

проекту і 
відповідальних 

виконавців.

Відсутність чітких і 
методологічних основ 

цього процесу.

Неготовність топ-
менеджменту до змін в 

бізнес-процесах 
підприємства і 
організаційної 

структури.

Незацікавленість 
керівників основних 

підрозділів і їх прямих 
підлеглих.

Чому?

•Забезпечує підгрунття для всієї діяльності в сфері ІБ

•Підтримує адекватне та завчасне реагування на вимоги регуляторів ринку

Що?

•Визначити та своєчасно реагувати на загрози, уразливості та втрати

•Розуміти можливі збитки та потенційні наслідки порушення властивостей
інформації (активів)

•Забезпечує фундамент для розробки старегії зниження ризиків

•Допомагає визначити пріоритети при впровадженні заходів захисту

Як?

•Визначення існуючих ризиків

•Розуміння та документування можливих ризиків та наслідків реалізації

•Підготовка фахівців з інформаційних ризиків
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структурою та існуючими бізнес-процесами. Це 

означає, що процес управління ризиками повинен 

визначатися специфікою галузі та напрямком діяль-

ності підприємства. Найчастіше спеціалісти розро-

бляють власний підхід щодо управління ризиками, 

який часто являється комбінацією кількох методик, 

а також є пристосованим до вимог компанії [6]. 

На сьогоднішній день дослідження ІТ-ризиків 

забезпечує можливість чітко описати шість основ-

них процедур управління ризиками [6, 8-11]. Схе-

матично основні процедури управління ризиками 

можна подати наступним чином (рис. 7). 
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Одними з найпоширеніших у світі методик уп-

равління ІТ-ризиками є CRAMM, COBIT for Risk, 

FRAP, OCTAVE і Microsoft. Поряд з певними пере-

вагами вони мають і свої обмеження [9, 10]. 

Детальніше розглянемо дві методики, а саме, 

методики CRAMM та COBIT. 

Методика CRAMM (CCTA Risk Analysis and 

Management Method) базується на стандартах уп-

равління інформаційної безпеки та описує підхід до 

якісної оцінки ризиків. При цьому перехід до шкали 

значень якісних показників відбувається за допомо-

гою спеціальних таблиць, що визначають відповід-

ність між якісними та кількісними показниками. 

Оцінка ризику проводиться на основі аналізу цін-

ності ІТ-активу для бізнесу, вразливостей, погроз і 

ймовірності їх реалізації [10-12]. 

Процес управління ризиками за методикою 

CRAMM складається з наступних етапів (рис. 8): 

 
Рис. 8. Етапи управління ризиками за методологією CRAMM 

Джерело: Розроблено автором. 

 

Метод CRAMM містить зрозумілий формалі-

зований опис методології, що мінімізує можливість 

виникнення помилок при реалізації процесів ана-

лізу та управління ризиками. Наявність засобів ав-

томатизації аналізу ризиків забезпечує мінімізацію 

трудовитрат і часу, який є виділений на виконання 

заходів з аналізу та управління ризиками. Також 

вдала система моделювання ІТ та можливість вико-

ристання як засобу аудиту. 

За наявності чітких переваг методу CRAMM 

існують і його недоліки, а саме, висока складність і 

трудомісткість збору вихідних даних, а також ве-

ликі витрати ресурсів та часу на реалізацію проце-

сів аналізу та управління ІТ-ризиками. 

Що стосується методики COBIT, то тут розгля-

даються ризики інформаційної безпеки стосовно 

ризиків основної діяльності організації, опису-

ються підходи до реалізації функції управління ри-

зиками інформаційної безпеки в організації та до 

процесів якісного аналізу ризиків інформаційної 

безпеки та управління ними [9]. 

При реалізації функції і процесу управління 

ІТ-ризиками в організації методологія виділяє на-

ступні компоненти, що мають значний вплив на ри-

зики та процес управління ними і зображені на рис. 

9. 

Ініціювання

•Проводиться серія опитування в процесі аналізу ризиків інформаційної безпеки

•Дається повний опис області для подальшого дослідження, його кордонів та
визначається склад залучених в аналіз ризиків осіб

Ідентифікаці
я та оцінка 
ІТ-активів 

•Визначається перелік ІТ-активів. Відповідно до методології CRAMM ІТ-активи можуть
бути: дані, програмне забезпечення, фізичні активи

Оцінка 
загроз і 

вразливостей

•Методологія CRAMM містить таблиці, що описують відповідність між уразливими ІТ-
активами і погрозами, які можуть впливати на ІТ-активи через ці уразливості

•Даний етап виконується тільки для найбільш критичних ІТ-активів, для яких
недостатньо впровадження базового набору заходів забезпечення інформаційної безпеки

Обчислення 
ризику

• Обчислення ризику здійснюється за формулою: R(ризик) = Р(реалізації) * Z(збиток)

• При цьому ймовірність реалізації ризику обчислюється за формулою: Р(реалізації) =
D(загрози)*U(уразливості)

Управління 
ризиком

•На основі результатів обчислення ризику методологія CRAMM визначає необхідний
набір заходів для забезпечення інформаційної безпеки

•В результаті ідентифікуються області, які потребують додаткової уваги в застосуванні
захисту, і області з надлишковими заходами захисту
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Рис. 9. Основні компоненти управління ризиками в COBIT 

Джерело: Розроблено автором. 

 

Методика містить більше 100 ризикових сце-

наріїв, що охоплюють такі категорії впливу: ство-

рення та обслуговування портфелів ІТ-проектів; 

правління життєвим циклом програми/проекту; ін-

вестиції в ІТ; експертиза і навички персоналу ІТ; 

операції з персоналом; інформація; архітектура; ІТ-

інфраструктура; програмне забезпечення; неефек-

тивне використання ІТ; вибір і управління постача-

льниками ІТ; відповідність нормативним вимогам; 

геополітика; крадіжка елементів інфраструктури; 

шкідливе програмне забезпечення; логічні атаки; 

техногенний вплив; довкілля; природні явища; 

інновації [12]. 

З точки зору практичного застосування можна 

виділити такі переваги методології СOBIT: 

зв'язок із загальною бібліотекою COBIT і мож-

ливість використовувати підходи та «ІТ-контролі» 

(заходів щодо зниження ризиків) з суміжних обла-

стей, що дозволяють розглядати ризики інформа-

ційної безпеки та заходи щодо їх зниження стосо-

вно впливу ризиків на бізнес-процеси організації; 

багаторазово апробований метод, за яким на-

копичені значний досвід і професійні компетенції, і 

результати якого визнаються міжнародними інсти-

тутами; 

наявність зрозумілого формалізованого опису 

методології дозволяє звести до мінімуму помилки 

при реалізації процесів аналізу та управління ризи-

ками; 

каталоги ризикових сценаріїв і «ІТ-контролів» 

дозволяють спростити вимоги до спеціальних знань 

і компетентності безпосередніх виконавців заходів 

з аналізу та управління ризиками; 

можливість використання методології при 

проведенні аудитів дозволяє знизити трудовитрати 

і необхідний час для інтерпретації результатів зов-

нішніх і внутрішніх аудитів. 

При цьому методології СOBIT притаманні такі 

недоліки і обмеження: 

висока складність і трудомісткість збору вихі-

дних даних вимагає залучення значних ресурсів або 

всередині організації, або ззовні; 

залученість великої кількості зацікавлених 

осіб вимагає значних витрат на організацію спіль-

ної роботи, виділення часу залучених осіб на кому-

нікації всередині проектної команди і узгодження 

результатів з усіма зацікавленими особами; 

відсутність можливості оцінки ризиків в гро-

шах ускладнює використання результатів оцінки 

ризиків інформаційної безпеки при обґрунтуванні 

інвестицій, необхідних для впровадження засобів і 

методів захисту інформації. 

Жодна з методологій не містить докладних ре-

комендацій з приводу складання розкладу прове-

дення повторних оцінок ІТ-ризиків. У разі якщо по-

трібно виконати тільки разову оцінку рівня ІТ-

ризиків в компанії будь-якого розміру, доцільно за-

стосовувати методологію COBIT. Для управління 

ІТ-ризиками на базі періодичних оцінок на техніч-

ному рівні найкраще підходить CRAMM. 

Висновки. Таким чином, розглянувши ІТ-

ризики в бізнес-процесах, можемо стверджувати, 

що ІТ-ризики є основним джерелом бізнес-ризиків, 

оскільки основні процеси підприємства викону-

ються за допомогою інформаційних технологій. 

Управління ІТ-ризиками повинно ґрунтуватися на 

основі особливостей підприємства, що допоможе 

повністю мінімізувати ризики та забезпечити мак-

симальну інформаційну безпеку. У нашому дослі-

дженні було описано методики управління ІТ-

ризиками. Детальніше було розглянемо методики 

CRAMM та COBIT, які широко використовуються 

як в урядових, так і в комерційних організаціях по 

всьому світу. Обидві методики мають як позитивні, 

так і негативні сторони в управлінні ризиками, а та-

кож не передбачають розв’язку наслідків ризиків, 

які не вдалось мінімізувати або передбачити. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены цели введения процедуры наблюдения, функции и последствия введения 

наблюдения, этапы проведения процедуры наблюдения, ограничение полномочий должника в ходе наблю-

дения. 

Abstract 
The article considers the goals of introducing the monitoring procedure, the functions and consequences of 

introducing the stages of the monitoring procedure, limiting the powers of the debtor during the monitoring. 

Ключевые слова: наблюдение, процедуры банкротства, судебная санация, внешнее управление, вре-

менный управляющий, первое собрание кредиторов, упрощенная процедура банкротства. 
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The Law of the Republic of Uzbekistan dated 

April 24, 2003 No. 474-II “On Bankruptcy”, the legal 

definition of the observation procedure is indicated: 

this is the bankruptcy procedure applied by the eco-

nomic court to the debtor - legal entity from the mo-

ment the court accepts the application for declaring the 

debtor bankrupt until the next procedure in order to en-

sure the safety of the debtor's property, analysis of fi-

nancial state of the debtor (Article 3). 

It should be noted that in the legal literature this 

definition is not controversial. However, we believe 

that other features of this procedure should be reflected 

in the definition of observation that will clearly distin-

guish the observation from other judicial procedures. 

According to Article 70 and Article 71, in the course of 

the monitoring procedure, the interim manager con-

venes the first meeting of creditors and sets the amount 

of creditors' claims. So, the interim manager determines 

the date of the first meeting of creditors and notifies all 

identified creditors, a representative of the debtor's em-

ployees, as well as other persons (bodies) entitled to 

participate in the first meeting of creditors. Notification 

of the first meeting of creditors is carried out by the in-

terim manager. The first meeting of creditors shall be 

held no later than five days before the date of the meet-

ing of the economic court established in the ruling of 

the economic court on the acceptance of the application 

for declaring the debtor bankrupt for production. To 

participate in the first meeting of creditors, creditors 

present their claims to the debtor within thirty days 

from the date of publication of the message in the offi-

cial publication on the introduction of supervision of 

the debtor. Claims of creditors are forwarded by credi-

tors to the economic court, the debtor and the interim 

manager with the application of a judicial act or other 

documents confirming the validity of these claims (part 

1 of article 70 of the Bankruptcy Law of 2003). 

It also seems that the mandatory use of this judicial 

procedure can be considered as an essential sign of ob-

servation, since this sign is characteristic exclusively of 

the observation procedure. Note that the observation 

does not apply in the event of bankruptcy of a liqui-

dated debtor, absent debtor, individual entrepreneur or 

individual who has lost the status of an individual en-

trepreneur. 

But since bankruptcy of these debtors is carried 

out within the framework of simplified bankruptcy pro-

cedures, which imply a special sequence of actions ap-

plied to liquidated and absent debtors with signs of 
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bankruptcy, there are no sufficient grounds to consider 

observation as an optional procedure from among the 

main ones. Thus, we propose to expand the definition 

of observation by formulating it as follows: observation 

is a mandatory bankruptcy procedure applied by an 

economic court to a debtor - legal entity from the mo-

ment the court accepts the application for declaring the 

debtor bankrupt until the next procedure in order to en-

sure the safety of the debtor's property, analysis of the 

financial condition of the debtor, drawing up a register 

of creditors' claims and holding the first meeting of 

creditors. 

The monitoring procedure was first introduced 

into national bankruptcy law in 2003 by borrowing 

from the Russian and German legal systems. Despite 

the fact that observation is a relatively new procedure 

in national legislation, a number of measures that it al-

lows as applicable to the debtor were still familiar to 

our standard-setting and law enforcement practice. So, 

some measures to preserve the property and to establish 

the actual financial condition of the debtor were also 

indicated in the Law of the Republic of Uzbekistan 

dated August 28, 1998 No. 668-I “On Bankruptcy”, 

where, in particular, in order to ensure the safety of the 

property of the debtor, measures were taken to secure 

the claim stipulated by the Economic Procedural Code 

of the Republic of Uzbekistan (Article 38 of the Bank-

ruptcy Law of 19981.  

The decision of the Plenum of the Supreme Eco-

nomic Court of the Republic of Uzbekistan dated Janu-

ary 27, 2006 No. 142 “On Certain Issues of the Appli-

cation of Bankruptcy Law by Economic Courts” indi-

cated that while preparing a bankruptcy case for 

consideration at a court session, the judge should sim-

ultaneously decide on the introduction of an observa-

tion procedure (Articles 48 and 62 of the Law). The in-

troduction of the monitoring procedure is indicated in 

the ruling of the economic court on accepting the appli-

cation for production and initiating bankruptcy pro-

ceedings2. So, according to Article 62 of the Law of the 

Republic of Uzbekistan dated April 24, 2003 No. 474-

II “On bankruptcy”, when initiating bankruptcy pro-

ceedings, supervision is introduced from the date the 

economic court accepts the application for declaring 

the debtor bankrupt for production, unless in accord-

ance with this Law a different bankruptcy procedure 

should be applied to the debtor. 

In the Law of the Russian Federation “On Insol-

vency (Bankruptcy)” dated 10.26.2002. No. 127-ФЗ 

(with the Federal Law of 30.12.2008. No. 296-ФЗ “On 

Amendments to the Federal Law“ On Insolvency 

(Bankruptcy) ”) the procedure for introducing the mon-

itoring procedure has changed: according to Article 62, 

                                                           
1 Law of the Republic of Uzbekistan dated August 28, 1998 No. 668-I “On Bankruptcy”. Vedomosti of the Oliy Majlis of the 

Republic of Uzbekistan, 1998, No. 9, Art. 167.168; 1999, No. 9, Article 229; 2000, No. 5-6, Article 153; 2001, No. 1-2, Article 

23  
2 Resolution of the Plenum of the Supreme Economic Court of the Republic of Uzbekistan dated January 27, 2006 No. 142 

“On Certain Issues of the Application of Bankruptcy Law by Economic Courts”,Vedomosti of the Oliy Majlis of the Republic 

of Uzbekistan, 2003, No. 5, Art. 63 
3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83460/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100838 
4 Olenin A.E. Legal basis and especially observation as a procedure of the bankruptcy process // Legislation. - 2000. - No. 2. - 

Р. 37. 
5 Shilova O. Temporary manager: problematic issues of the exercise of powers // Bulletin of the FSFO. - 2002. - No. 8. - Р. 18. 

this judicial procedure is introduced based on the re-

sults of arbitration court substantiation requirements 

applicant. In turn, Article 42 of the said Law determines 

that a hearing to verify the applicant's claims against the 

debtor shall be held no later than fifteen days and no 

more than thirty days from the date thirty days from the 

date of the decision to accept the application for declar-

ing the debtor bankrupt. Such a deadline for the intro-

duction of supervision is established for situations 

when an application for declaring a debtor bankrupt is 

filed with the bankruptcy court of bankruptcy creditors 

(art. 39) or an authorized body (art. 41). At the same 

time, if a bankruptcy case is instituted on the basis of 

the debtor's application (Article 37), supervision is in-

troduced from the date the arbitration court accepts the 

debtor's application for production. It seems that the in-

troduction of this norm is quite justified, since in such 

a situation there is no need to verify the statement of the 

debtor3.  

In order to eliminate the abuse of the right by un-

scrupulous creditors, it would be advisable in the Re-

public of Uzbekistan to also amend the current Law of 

the Republic of Uzbekistan “On Bankruptcy” on the ap-

plication of the monitoring procedure based on the re-

sults of consideration by the economic court of the va-

lidity of the application for declaring the debtor bank-

rupt.  

An analysis of the legal literature and bankruptcy 

laws allows us to state that the goals of introducing the 

observance procedure are as follows: ensuring the 

safety of debtors' assets until an economic court decides 

on the merits, analysis of the debtor’s financial condi-

tion and determining whether it is possible to restore his 

solvency4, as well as compiling a register of creditors' 

claims and holding the first meeting of creditors. Ac-

cording to O.Shilova, the first two goals can be called 

basic 5, since it is precisely such goals that should be 

achieved during the observation, and subsequent goals 

are additional, derivative, since they make it possible to 

most effectively implement actions within the frame-

work of the bankruptcy process. 

Based on these goals, it is possible to formulate the 

functions of the observation procedure, which consist 

in the actions of the participants in this procedure, 

aimed at implementing the goals of observation. Ac-

cording to V.S. Belykh, A.A. Dubinchin, M.L. Sku-

ratovsky, firstly, the observation performs a securing 

function aimed at realizing the goals of safeguarding 

the assets of the debtor. This function is to create con-

ditions for preserving the debtor's existing property at 

the time the court accepts the application. Secondly, the 

observation performs a preparatory function, which 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83460/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100838
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consists in the organization, along with the court, of 

preparing the case for trial6. 

The allocation of these monitoring functions al-

lows us to attribute this procedure to auxiliary, prepar-

atory bankruptcy procedures, since observation is a pre-

liminary step before choosing the main procedure, such 

as a settlement, judicial reorganization, external man-

agement or liquidation proceedings (depending on fi-

nancial condition debtor)7. 

The main objectives of the monitoring procedure 

are realized through the activities of the interim man-

ager, who is appointed by the economic court from the 

moment the court makes a decision to introduce moni-

toring. 

In order for the goals and functions of the moni-

toring procedure to be achieved, the legislator regulates 

certain restrictions, changes in the state of the debtor, 

which are referred to as the consequences of introduc-

ing the monitoring. Law of the Republic of Uzbekistan 

dated April 24, 2003 No. 474-II “On Bankruptcy” es-

tablishes two groups of consequences. The first group 

of consequences, the aim is to exclude the possibility of 

satisfying the claims of individual creditors individu-

ally. So, according to Article 63 of the Law of the Re-

public of Uzbekistan dated April 24, 2003 No. 474-II 

“On Bankruptcy” since the introduction of supervision: 

– the execution of enforcement documents for 

property collection shall be suspended, with the excep-

tion of the execution of enforcement documents issued 

on the basis of judicial acts on the recovery of wage 

arrears, payment of remuneration under copyright 

agreements, alimony, as well as compensation for harm 

caused to life or health, and compensation for moral 

damage, which entered into legal force until the eco-

nomic court accepts the application for declaring the 

debtor bankrupt for production. The basis for the sus-

pension of execution of enforcement documents is the 

determination of the economic court to accept the ap-

plication for production and initiate bankruptcy pro-

ceedings;  

– it is prohibited to satisfy the requirements of the 

founders (participants) of the debtor - legal entity on the 

allocation of a share (share) in the property of the 

debtor in connection with the withdrawal from its 

founders (participants);  

– payment of dividends and other payments on is-

sue-grade securities is prohibited;  

– termination of the debtor's monetary obligations 

by offsetting a counterclaim is not allowed if the order 

of satisfaction of the creditors stipulated by articles 134 

and 169 of the Law of the Republic of Uzbekistan dated 

April 24, 2003 is violated. No. 474-II “On Bank-

ruptcy”. 

The second group of consequences of the intro-

duction of the monitoring procedure provided for in Ar-

ticle 64 of the Law of the Republic of Uzbekistan dated 

April 24, 2003 No. 474-II “On Bankruptcy,” can be 

called additional, special, since this group is formed by 

restrictions on the powers of the debtor during the 

                                                           
6 Belykh V.S., Dubinchin A.A., Skuratovsky M.L. The legal basis of insolvency (bankruptcy): A training manual. - M .: 

NORMA Publishing House, 2001. - P.141. 
7 Kalnan R. Observation Procedure // VAS Bulletin of the Russian Federation. - 2001. - Special Supplement to No. 3. - Р. 70. 

course of observation. Among such consequences are 

the Law of the Republic of Uzbekistan dated April 24, 

2003. No. 474-II “On Bankruptcy” refers to relative 

and absolute restrictions. Relative restrictions apply if 

the consent of the interim manager is not obtained for 

the performance of certain actions. So, according to 

part 2 of article 64 of the Law of the Republic of Uz-

bekistan dated April 24, 2003 No. 474-II “On Bank-

ruptcy,” the debtor's management bodies may make ex-

clusively with the consent of the interim manager, ex-

pressed in writing, transactions aimed at disposing of 

property, namely: 

– transactions related to the transfer of real estate 

for rent, a pledge or with the disposal of such property 

in another way; 

– transactions related to the disposal of the prop-

erty of the debtor, the book value of which is more than 

10 percent of the book value of the assets of the debtor; 

– transactions related to the receipt and issuance 

of loans (credits), the issuance of sureties and guaran-

tees, the assignment of claims, transfer of debt, as well 

as the conclusion of a trust management agreement for 

the property of the debtor.  

Absolute restrictions include prohibitions on the 

implementation of certain Law of the Republic of Uz-

bekistan dated April 24, 2003. No. 474-II “On Bank-

ruptcy” of actions regardless of the will of any subjects 

of the bankruptcy process. In particular, according to 

Part 3 of Art. 64 of the Bankruptcy Law of 2002. The 

debtor's management bodies are not entitled to take the 

following decisions: on reorganization (merger, acces-

sion, division, spin-off, separation, transformation) and 

liquidation of the debtor; on the creation of legal enti-

ties or on participation in other legal entities; on the 

opening of representative offices and the establishment 

of branches; on the payment of dividends or the distri-

bution of income (profit) of the debtor between its 

founders (participants); on the placement by the debtor 

of bonds and other issue securities, with the exception 

of the decision to issue shares; on the acquisition of pre-

viously issued shares from shareholders. 

A particularly important place in the analysis of 

the monitoring procedure is occupied by the issues of 

the procedure for conducting the indicated judicial pro-

cedure. 

The order is a sequence, rules for the implementa-

tion of actions carried out as part of the observation pro-

cedure. This procedure is not developed by law, but es-

tablished by practice. According to V.S.Belykh, 

A.A.Dubinchin, M.L. Skuratovsky, conditionally, sev-

eral stages can be distinguished in the process of obser-

vation: 

1) preliminary; 

2) analysis of the financial condition of the debtor; 

3) establishing the amount of claims of creditors; 

4) convening and holding the first meeting of cred-

itors; 
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5) final8. 

Let us dwell on the detailed description of all the 

mentioned stages. 

The preliminary stage is intended to prepare the 

manager for subsequent actions carried out during the 

observation period. This stage is limited to three to four 

days, the interim manager should familiarize the 

debtor’s managers with the ruling of the economic 

court on the introduction of a monitoring procedure, the 

obligations of the debtor’s leader and the rights of the 

interim manager. 

A number of authors believe that the most signifi-

cant actions at this stage include the determination by 

the interim manager (preferably with the leader of the 

debtor) the date, time and place of the first meeting of 

creditors. Such a position can hardly be considered jus-

tified, since before the first meeting it is necessary to 

carry out a set of significant actions, in particular, es-

tablish the requirements of creditors in accordance with 

Article 70 of the Law of the Republic of Uzbekistan 

dated April 24, 2003. No. 474-II “On Bankruptcy”. Ac-

cording to N.V. Rubtsova, the implementation of the 

above actions should be carried out at a later date, after 

establishing the size of the claims of creditors9. 

It seems that one of the tasks of this stage of the 

monitoring procedure is to conduct an inventory of all 

property of the organization10.  

One of the main stages of observation can be con-

sidered an analysis of the financial condition of the 

debtor, which is simultaneously the goal of this bank-

ruptcy procedure. According to article 69 of the Law of 

the Republic of Uzbekistan dated April 24, 2003 No. 

474-II “On Bankruptcy,” an analysis of the financial 

condition of the debtor is carried out in order to deter-

mine the sufficiency of the property belonging to the 

debtor to cover court costs, expenses for the payment 

of remuneration to court managers, as well as the pos-

sibility or impossibility of restoring the solvency of the 

debtor. 

In our opinion, the ultimate goal of analyzing the 

financial condition of the debtor is to sufficiently verify 

the financial and economic condition of the debtor in 

order to determine the possible prospects for the devel-

opment of the debtor, since the observation procedure 

is preliminary and allows you to establish which bank-

ruptcy proceedings will be carried out in the future 

Note that an essential element of the analysis of 

the financial condition can be considered the imple-

mentation of forecasting developments that make it 

possible to reasonably confirm (or refute) the existence 

of a real possibility of restoring the solvency of the 

debtor when using all the measures provided for by the 

Law and taking into account the introduction of a mor-

atorium on satisfying the requirements of creditors, as 

well as if possible restoration of solvency to determine 

the approximate real terms for its recovery. 

                                                           
8 Belykh V.S., Dubinchin A.A., Skuratovsky M.L. The legal basis of insolvency (bankruptcy): A training manual. - M .: 

NORMA Publishing House, 2001. - Р.147-148.  
9 Rubtsova N.V. Bankruptcy proceedings of legal entities. Diss ... for the degree of candidate of legal sciences. Yekaterinburg. 

2003. - P.88. 
10 Zotova M. Practical issues of conducting an inventory during bankruptcy procedures // Bulletin of the FSFO. - 2002. - No. 

3. - Р. 28. 

As noted above, one of the goals of introducing 

any bankruptcy procedure is to bring the organization 

out of the economic crisis. Therefore, when conducting 

financial analysis, it seems important to conduct a study 

of the causes of insolvency of the debtor. In connection 

with this task, the interim manager should identify 

trends in the financial condition of the debtor for the 

study period. If the economic activity of the debtor or 

certain types of its activities are unprofitable, the rea-

sons for the loss are investigated. Traditionally, these 

reasons are divided into two types: internal and exter-

nal. The internal factors include the reasons that are as-

sociated with the ineffective conduct of the debtor's 

business activities, the external factors include environ-

mental factors and the environment of the legal entity, 

which lead to the insolvency of the debtor. In our opin-

ion, the internal causes of the debtor’s loss-making 

should be examined more thoroughly, since the identi-

fication of such reasons will help establish the debtor’s 

internal resources to restore solvency in the future as 

part of the financial recovery or external management 

procedure or to ensure that the debtor fulfills the terms 

of the settlement agreement. In the absence of internal 

sources to restore solvency, external sources should be 

investigated, in particular, the possibility of attracting 

third parties to fulfill the obligations of the debtor. 

Since the interim manager is called upon to iden-

tify the reasons for the insolvency of a legal entity, it 

seems also important to develop and propose a set of 

measures aimed at restoring the solvency of a debtor. 

Such a need is based on the following judgments. The 

goal of insolvency (bankruptcy) is ultimately the with-

drawal of the organization from the economic crisis, 

since the crisis adversely, and sometimes fatally, af-

fects not only the economic condition of an individual 

economic entity, but also the entire national economy. 

That is why the search for ways to restore the solvency 

of an individual organization is essential not only in the 

interests of the debtor, but also of the entire state. 

Thus, all the methods used to analyze the financial 

condition of the debtor should provide an objective and 

adequate assessment of the financial condition of the 

debtor. 

The next step in the monitoring procedure is to es-

tablish the amount of creditors' claims, which is regu-

lated by article 70 of the Law of the Republic of Uz-

bekistan dated April 24, 2003. No. 474-II “On Bank-

ruptcy”. The purpose of establishing the size of 

creditors' claims as part of the observation procedure is 

the need to determine the number of votes of each of 

the creditors, as well as the authorized bodies to partic-

ipate in the first meeting of creditors. Consequently, the 

establishment of the size of the claims of creditors in 
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the process of observation is more procedural than ma-

terial in nature11. 

An important stage of the monitoring procedure is 

the convening and holding of the first meeting of cred-

itors. The purpose of the first meeting is to determine 

the future fate of the debtor by creditors, therefore, the 

legislator pays the most attention to issues of the proce-

dure for holding the first meeting. 

In our opinion, the choice of the further bank-

ruptcy procedure at the first meeting of creditors de-

pends more on the completeness of the analysis of the 

financial condition of the debtor by the interim man-

ager, the results of which are presented by the named 

court manager at the beginning of the meeting of cred-

itors. If, during the course of the study, the possibility 

of restoring the debtor’s solvency has been identified, 

it seems advisable to decide on the introduction of a ju-

dicial reorganization procedure or external manage-

ment, since as a result of the introduction of this reha-

bilitation procedure they will be most fully satisfied as 

the interests of creditors (their requirements can be ful-

filled in full), as well as the interests of debtors who get 

a real opportunity to continue to function as an eco-

nomic entity. 

The law does not establish the possibility of revis-

ing the decision of the meeting of creditors on the in-

troduction of reorganization procedures. Meanwhile, 

courts often have questions about the illegality of deci-

sions taken by the creditors' meeting. According to 

A.B.Ageev, in such situations, the subject of judicial 

review should not be justification, but the legality of the 

decision adopted by the meeting of creditors, including 

compliance with the norms of both material and proce-

dural law12. 

To eliminate the possibility of abuse when intro-

ducing external management by lenders, we propose to 

include in the Law of the Republic of Uzbekistan dated 

April 24, 2003. No. 474-II “On bankruptcy” of the con-

tribution, according to which the analysis of the finan-

cial condition of the debtor should directly affect the 

decision of the first meeting of creditors. So, if, on the 

basis of financial indicators, a real opportunity for the 

debtor to restore his solvency is established, then the 

meeting of creditors will be obliged to make a decision 

on the introduction of judicial reorganization or exter-

nal management. And on the contrary, if the possibility 

of restoration of solvency is not revealed, then the de-

cision of the meeting of creditors should be taken in fa-

vor of the introduction of bankruptcy proceedings in the 

future. In turn, in order to guarantee the objectivity of 

analyzing the financial condition of the debtor, we sug-

gest that an independent auditor be involved in the pe-

riod under review. 

When making a decision by the creditors meeting 

to open liquidation proceedings, it is necessary to take 

into account the circumstances that the financial condi-

tion of the debtor must meet the signs of bankruptcy 

and there should be no reason to introduce external 

management. 

                                                           
11 Belykh V.S., Dubinchin A.A., Skuratovsky M.L. The legal basis of insolvency (bankruptcy): A training manual. - M.: 

NORMA Publishing House, 2001. - P.149. 
12 Ageev A.B. Bankruptcy: features of the external management procedure // Legal World. - 2000. - No. 5. Р. 19. 

The final stage of the observation procedure is the 

end of the observation. At this stage, the interim man-

ager submits to the economic court a report, the results 

of the analysis of the financial condition of the debtor, 

the register of creditors' claims, and also the minutes of 

the first meeting of creditors. The observation proce-

dure ends when the court, on the basis of the decision 

of the first meeting of creditors, decides to declare the 

debtor bankrupt and starts liquidation proceedings, or 

makes a decision on the introduction of judicial reor-

ganization or external management, or approves a set-

tlement. However, if there are signs of bankruptcy, the 

economic court has the right to decide on declaring the 

debtor bankrupt and on opening liquidation proceed-

ings even if the first meeting of creditors has not de-

cided to apply one of the bankruptcy procedures. 

It seems that an important guarantee of maintain-

ing the activity of the debtor - legal entity is the rule 

provided for in part 3 of article 75 of the Law of the 

Republic of Uzbekistan dated April 24, 2003. No. 474-

II “On bankruptcy”, according to which, if the first 

meeting of creditors made a decision on petitioning the 

economic court to declare the debtor bankrupt and 

opening liquidation proceedings, or not one of its deci-

sions was submitted to the economic court, the eco-

nomic court has the right make a decision on the intro-

duction of judicial reorganization at the request of the 

founders (participants) or the owner of the property of 

the debtor, the state bankruptcy body, as well as the 

third person (s), subject to the provision of a claim driv-

ers of the performance of the debtor's obligations in ac-

cordance with the debt repayment schedule. 

Consequently, the legislator prefers to use the ju-

dicial reorganization procedure in comparison with 

other bankruptcy procedures, even if the choice of this 

procedure does not correspond to the expression of the 

will of the persons participating in the first meeting of 

creditors. It seems that the presence of this rule indi-

cates that the legislation of the Republic of Uzbekistan 

is approaching a continuum type and makes it possible 

to restore the solvency of an organization that is in a 

state of financial and economic crisis. This provision 

allows us to overcome the ethical problem associated 

with the bad faith of creditors, which, to the detriment 

of others, can contribute to the decision to introduce liq-

uidation proceedings and, if there is a real opportunity 

to restore the solvency of the debtor. And on the other 

hand, it is the judicial reorganization procedure (in con-

trast to another rehabilitation procedure - external man-

agement) that at the same time provides guarantees for 

satisfying the claims of creditors. 

Summarizing the above, we note that the monitor-

ing procedure is designed to ensure the interests of both 

creditors and the debtor, and avoids possible conflicts. 

This means that the proper application of measures 

within the framework of the observance procedure will 

help achieve a balance of interests of the debtor and 

creditors and create the necessary prerequisites for the 

fairest, adequate resolution of bankruptcy cases. 
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In our opinion, the introduction of the monitoring 

procedure corresponds to the continuing type of bank-

ruptcy legislation in the Republic of Uzbekistan, as it is 

aimed at preserving the debtor's assets and finding the 

possibility of restoring its solvency by analyzing the fi-

nancial condition of the legal entity. 

 

References 

1. Law of the Republic of Uzbekistan dated Au-

gust 28, 1998 No. 668-I “On Bankruptcy”. Vedomosti 

of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 1998, 

№. 9, Art. 167.168; 1999, №. 9, Article 229; 2000, №. 

5-6, Article 153; 2001, №. 1-2, Article 23. 

2. Resolution of the Plenum of the Supreme Eco-

nomic Court of the Republic of Uzbekistan dated Janu-

ary 27, 2006 No. 142 “On Certain Issues of the Appli-

cation of Bankruptcy Law by Economic Courts”, Ve-

domosti of the Oliy Majlis of the Republic of 

Uzbekistan, 2003, №. 5, Art. 63. 

3. http://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_83460/3d0cac60971a511280cb

ba229d9b6329c07731f7/#dst100838. 

4. Olenin A.E. Legal basis and especially observa-

tion as a procedure of the bankruptcy process // Legis-

lation. – 2000. – №. 2. – Р. 37. 

5. Shilova O. Temporary manager: problematic is-

sues of the exercise of powers // Bulletin of the FSFO. 

– 2002. – №. 8. – Р. 18. 

6. Belykh V.S., Dubinchin A.A., Skuratovsky 

M.L. The legal basis of insolvency (bankruptcy): A 

training manual. – M.: NORMA Publishing House, 

2001. – P.141. 

7. Kalnan R. Observation Procedure // VAS Bulle-

tin of the Russian Federation. – 2001. – Special Supple-

ment to No. 3. – Р. 70. 

8. Belykh V.S., Dubinchin A.A., Skuratovsky 

M.L. The legal basis of insolvency (bankruptcy): A 

training manual. – M.: NORMA Publishing House, 

2001. – Р.147-148.  

9. Rubtsova N.V. Bankruptcy proceedings of legal 

entities. Diss ... for the degree of candidate of legal sci-

ences. Yekaterinburg. 2003. – P.88. 

10. Zotova M. Practical issues of conduct-

ing an inventory during bankruptcy procedures // Bul-

letin of the FSFO. – 2002. – №. 3. – Р. 28. 

11. Belykh V.S., Dubinchin A.A., Sku-

ratovsky M.L. The legal basis of insolvency (bank-

ruptcy): A training manual. – M.: NORMA Publishing 

House, 2001. – P.149. 

12. Ageev A.B. Bankruptcy: features of 

the external management procedure // Legal World. – 

2000. – №. 5. – Р. 19. 

 

СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПИТАНЬ РОЗСЛІДУВАННЯ БАНДИТИЗМУ  

 

Ковальська М. 

старший викладач кафедри кримінального процесу  

та криміналістики, 

факультету №1 ІПФПНП 

Львівський державний університет внутрішніх справ 

 

STATE OF SCIENTIFIC DEVELOPMENT OF BANDITISM INVESTIGATION 

 

Kovalska M. 

senior lecturer in the Department of criminal procedure 

and forensics, 

faculty No. 1 of IPPPNP 

Lviv State University of Internal Affairs 

 

Анотація 

Наукова стаття присвячена висвітленню стану наукової розробленості питань бандитизму. Проведено 

аналіз окремих праць українських та іноземних науковців у галузі кримінального права, кримінології, кри-

міналістики та оперативно-розшукової діяльності.  

Abstract 

The scientific article is devoted to illuminating the state of scientific development of issues of banditry. The 

analysis of individual works of Ukrainian and foreign scientists in the field of criminal law, criminology, crimi-

nology and operational search activities is carried out. 

Ключові слова: бандитизм; розслідування; кримінальне провадження; стан розробленості. 

Keywords: banditry; investigation; criminal proceedings; state of development. 

 

Постановка проблеми. Організованість су-

часної злочинності підвищує вразливість населення 

до кримінальних правопорушень. Рівень захищено-

сті особи і власності залишається недостатнім і іс-

тотно відстає від рівня професіоналізму злочинців, 

ретельно підготовляють злочину. Особливу суспі-

льну небезпеку являють собою злочини, що здійс-

нюються організованими стійкими збройними гру-

пами - бандами.  

Актуальність обраної теми обумовлюється тим 

фактом, що розслідування бандитизму нерідко по-

в'язане з подоланням серйозних проблем, в першу 

чергу стосуються виявлення всіх учасників, струк-

тури банд, вчинених ними злочинів. Це призводить 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83460/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100838
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83460/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100838
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83460/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100838
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до упущень і помилок в слідчій роботі, виправити 

які часом буває дуже складно, а в деяких випадках 

і неможливо. Це в першу чергу на пряму залежить 

від низької якості проведення досудового розсліду-

вання, недосконалості методик розслідування, в 

яких не в належній мірі враховуються слідчі ситуа-

ції та методи їх вирішення. 

Якщо до сказаного додати високий рівень ла-

тентності всіх проявів організованої злочинності і, 

зокрема, бандитизму, то рішення проблем боротьби 

з цим соціальним явищем стає особливо актуаль-

ним. 

Стан дослідження. Належну основу для 

розв’язання даної проблеми складають численні на-

укові дослідження таких науковців кримінального 

циклу Т. В. Авер’янова, Р. С. Бєлкіна, В. М. Бикова, 

Т. А. Боголюбова, А. Н. Васильєва, В. К. Гавло, Л. 

Л. Драпкіна, А. И.Дворкіна, В. І. Кулікова, В. Н. Ка-

рагодіна, В. А. Жбанкова, Н. П. Яблокова А. І. Гу-

рова, А. І. Долгової, С. В. Дяченко, А. Н. Волобуєва, 

Е. Б. Галкіна, В. Д. Пахомова і інших, що були сфо-

рмульовані основні кримінологічні та криміналіс-

тичні ознаки, що характеризують сучасну організо-

вану злочинність, показані тенденції її розвитку. 

Саме їхніми зусиллями в першу чергу були 

зроблені дослідження з актуальних питань розслі-

дування окремих видів кримінальної діяльності, по-

в'язаних з проявами організованої злочинності (ви-

магання, розбійні напади, незаконний оборот нар-

котиків, вбивства на замовлення і т.п.). 

Однак монографічних комплексних дослі-

джень з проблем методики розслідування бандити-

зму як різновиду організованої злочинності прово-

диться явно мало. Є лише окремі роботи, в яких ча-

стково з навчально - методичних підходів 

розглядалися деякі аспекти розслідування бандити-

зму. 

Метою статті є вивчення стану наукових дос-

ліджень проблем методики розслідування бандити-

зму та визначення напрямів подальших наукових 

розвідок в цьому напрямку.  

Виклад основних положень. У вітчизняній 

криміналістиці до початку 90-х років минулого сто-

ліття проблеми розслідування бандитизму практи-

чно не вивчалися, оскільки не висловлювався сам 

факт існування цього виду злочинів в нашій країні. 

І тільки фактично з середини 90-х років минулого 

століття почалася предметна розробка проблем ро-

зслідування бандитизму в сучасних умовах та зло-

чинів, вчинених бандитськими групами, приділя-

лася такими вченими як В.А. Волинський, В.А. 

Жбанков, Е.У. Бабаєва, В.М. Биков, В.А. Казакова, 

Г.П. Лозовицький,С.Б. Пазухін, С.В. Фірсаков та 

інші. Однак в цих роботах немає єдності поглядів 

принципово важливих питань, вони представляють 

собою теоретичну базу дослідження питань що 

пов’язані з розслідуванням бандитизму. 

Науковий доробок з питань історичних аспек-

тів розвитку бандитизму сформували такі вчені 

Б.М. Бабій, О.М. Бандурка, В. В. Бедриківський, Я. 

М. Брайнін, Ю. Г. Гаврилов, В. В. Голіна, П. С. Ма-

тишевський, П. П. Михайленко, В. І. Лебеденко, О. 

М. Литвинов, Д. Й. Никифорчук та інші. У своїх 

працях науковці зазначили, що протягом багатьох 

років вважалося, що в країні бандитизму немає. На-

віть, якщо і виявлялися озброєні групи, які виникли 

ще до вчинення нападів на громадян або організа-

ції, підприємства, установи, то кримінальні справи 

порушувалися не за нормою КК України, що перед-

бачала відповідальність за бандитизм, а за іншими 

складами злочину [1, c. 273-274]. 

У своєму дисертаційному дослідженні Ю.Г. 

Гаврилов здійснив ґрунтовний історико - правовий 

аналіз розвитку бандитизму в Україні в межах п’яти 

історичних блоків: перший – становлення криміна-

льної відповідальності за бандитизм як однієї з 

форм групових злочинів (ХІ – кінець ХІХ ст.); дру-

гий – розвиток та нормативне вдосконалення кри-

мінальної відповідальності за бандитизм (від 1845 

р. до жовтневих подій 1917 р.); третій – криміналі-

зація бандитизму як політичного злочину, спрямо-

ваного проти радянської влади (з 1917 р. по 1960 

р.); четвертий – криміналізація бандитизму як зло-

чину проти інтересів та безпеки держави (з 1960 р. 

по 2001 р.); п’ятий – сучасний період розвитку кри-

мінальної відповідальності за бандитизм, який від-

несено до злочинів проти громадської безпеки (з 

2001 р. по теперішній час) [2, с. 25]. Таке розмежу-

вання дає нам змогу оцінити зміни в поняття банди-

тизму, що перебувають в прямій залежності з істо-

ричними подіями на території Україні. 

Але ці дослідження носили здебільшого фраг-

ментарний характер, тобто присвячувались окре-

мим елементам бандитизму, без урахування видо-

змін бандитизму на різних етапах розвитку суспіль-

ства, взаємообумовленості та взаємозалежності цих 

процесів в нашій державі. 

Поняття бандитизму, як кримінально караного 

діяння, що утворює окремий склад злочину, вперше 

зустрічається у законодавстві радянського періоду. 

Як стверджувалося в радянських підручниках, 

«наиболее типичными были вооруженные нападе-

ния бандитско-кулацких шаек махновцев, петлюро-

вцев и других классово враждебных элементов на 

государственные учреждения и отдельных граждан 

с целью похищения имущества» [3, с. 7].  

Потреба в найбільш швидкої і рішучої боро-

тьби з бандитизмом в роки громадянської війни 

знайшла своє відображення в ряді декретів Радян-

ського уряду, якими встановлювався особливий по-

рядок застосування репресивних заходів до осіб, 

викритих в бандитизмі, і особлива підсудність 

справ про цей злочин. 

В.В. Бичков зазначив, що радянський уряд ви-

значав поняття бандитизм як форму опору радянсь-

кому ладу. Згідно з декретом РНК від 19 лютого 

1920 року «О предании лиц, обвиняемых в банди-

тизме, суду Военно-революционного трибунала», в 

якому банда розглядалася як група злочинців-на-

льотчиків, що займаються розбоями і грабежами. 

Справи про бандитизм передавалися судам Війсь-

ково-революційного трибуналу. З огляду на загрозу 

основам нової держави, радянський уряд в постано-

вах, виданих в наступні роки, знову вказувало на пі-

дсудність справ про бандитизм революційним вій-

ськовим трибуналам [4, с. 21]. 
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У подальшому з кінця 20-х і до кінця 50-х років 

у кримінальному законодавстві розрізнявся політи-

чний і кримінальний бандитизм.  

Під політичним бандитизмом розумілося 

озброєне повстання або вторгнення з контрреволю-

ційною метою на Радянську територію озброєних 

банд, захоплення влади в центрі або на місцях з 

цією ж метою, і, зокрема, з метою насильницькими 

методами відмежувати від СРСР і окремої союзної 

республіки яку-небудь частину її території або ро-

зірвати укладені СРСР з іноземними державами до-

говори. При цьому організаторами та ідеологами 

політичного бандитизму вважалися контрреволю-

ційні політичні партії, які в боротьбі з діючою вла-

дою спиралися на матеріальну та організаційну під-

тримку іноземних держав. Під кримінальним бан-

дитизмом розумілося будь-яке злочинне діяння, 

вчинене бандою (групою злочинців, які перебува-

ють між собою у змові з метою вчинення злочинів) 

із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. 

Тобто політичний та кримінальний бандитизм роз-

глядалися як два різних, непов’язаних між собою 

злочини. Зокрема на початку 30-х років минулого 

століття кримінологічні дослідження злочинності 

були досить швидко згорнуті і фактично заборонені 

під страхом застосування репресій [5, с. 5 - 40]. 

Питання кримінальної відповідальності за бан-

дитизм, у тому числі і за участь у нападі, вчинюва-

ному бандою, були предметом багатьох наукових 

досліджень. В останні роки вони висвітлювались у 

роботах В.В. Голіни, Н.І. Гуторової, Л.В. Демидо-

вої, В.Р. Дрьоміна, І.В. Іваненко, Є.М. Марчука, 

В.В. Тихого, П.А. Трачука, М.І. Хавронюка, В.В. 

Куца, В.В. Докучаєвої та інших. 

Також, значна увага у дослідженнях проявів 

бандитизму приділялася вивченню особи злочинця, 

який вчиняє даний злочин з позиції кримінології. 

До числа науковців, науковий доробок яких впли-

нув на формування уявлень про таку особу внесли 

вчені кримінологи Ю.М. Антонян, А.М. Бандурка, 

Ю.Д. Блувштейн, В.М. Бурлаков, В.В. Голіна, Л.М. 

Давиденко, П.С. Дагель, А.М. Джужа, А.І. Долгова, 

А.П. Закалюк, А.Ф. Зелінський, В.Н. Кудрявцев, 

Н.Ф. Кузнєцова, А.Н. Літвінов, Г. М. Міньковський 

та інші. Слід зазначити, що серед кримінологів іс-

нують різні точки зору щодо виділення та змісту оз-

нак особи злочинця, значимих для практики попе-

редження та запобігання цих злочинів. 

Кримінологія як наука, вивчає закономірності 

злочинів у всіх її проявах, детермінації і причинно-

сті злочинності, схильності злочинності до різних 

впливів. Виходячи з цього, кримінологія вивчає 

кримінологічну характеристику бандитизму, акце-

нтуючи увагу не на ознаках, які прямо можуть 

сприяти розслідуванню злочинів, а на ту інформа-

цію яка концентрує в собі ознаки суб'єктів злочин-

ної поведінки, механізм такої поведінки і взаємоз-

в'язках між ними, оскільки вони мають значення, 

по-перше, для з'ясування причин і умов, що сприя-

ють вчиненню бандитизму і, по-друге, для їх усу-

нення або послаблення [6, с. 27-28]. А для цілеспря-

мованої побудови методики розслідування банди-

тизму, та забезпечення завдань кримінального су-

дочинства необхідні криміналістичні знання.  

У криміналістичній літературі наукові основи 

розробки методики розслідування бандитизму мо-

жна розділити три групи робіт:  

1. Наукові праці присвячені формуванню нау-

кових основ методики розслідування окремих різ-

новидів злочинів та елементів криміналістичної ха-

рактеристики злочинів. Тут не можна не відмітити 

науковий доробок В.П. Бахіна, Р.С. Бєлкіна, О.Н. 

Васильєва, І.А. Возгріна, І.Ф. Герасимова, Г.Г. Зуй-

кова, О.Н. Колісниченка, В.П. Лаврова, В.Г. Лука-

шевича, Г.А. Матусовського, В.О. Образцова, М.О. 

Селіванова, Л.О. Соя-Серко, В.Г. Танасевича, В.В. 

Тіщенка, В.Ю. Шепітька, М.П. Яблокова та інших. 

До прикладу, вчений В.П. Лавров, справедливо 

зауважив, що: «Розробка криміналістичної характе-

ристики злочину є обов'язковим етапом розробки 

методики його розслідування» [7, с. 85]. На думку 

професора В. Ю. Шепітька, криміналістичною ха-

рактеристикою називається система відомостей про 

криміналістично-значущі ознаки злочинів даного 

виду, яка відображає закономірні зв’язки між ними 

і слугує для побудови та перевірки слідчих версій у 

розслідуванні злочинів [8, с. 274]. Згідно зазначе-

них думок та думок решти вчених, можемо зробити 

висновки про те, що криміналістична характерис-

тика дозволяє виробити оптимальні шляхи розслі-

дування злочину, що також є типовою науковою ка-

тегорією для розслідування бандитизму. 

2. Наукові праці у яких розкриваються про-

блеми розслідування нападів вчинених організова-

ними групами Л.Д. Гаухманом, Ф.К. Гизатулліним, 

В.П. Колмаковим, В.В. Кукліним, П.К. Кривошеє-

ним, Г.З. Моїсєєнком, М.В. Проценко,А.Г. Солодо-

вніковим, С.С. Степічевим та багатьма іншими на-

уковцями.  

М.В. Проценко в своєму дисертаційному дос-

лідженні проаналізувати історичний аспект форму-

вання концепції організованої злочинності та боро-

тьби з нею, а також її відображення в криміналісти-

чній методиці, визначив ступінь впливу ознак 

організованості злочину на механізм його вчинення 

та предмет доказування у кримінальних прова-

дженнях [9, с. 6]. Слід зауважити, що у криміналіс-

тичних дослідженнях проблематики розслідування 

злочинів, вчинених організованими групами, да-

ється різне тлумачення ознак організованої злочин-

ної групи, використовуються різні підходи щодо 

визначення їх впливу на криміналістичну мето-

дику. 

Погоджуючись з твердженням Б.М. Головкіна, 

що банди, як правило, становлять собою численні 

згуртовані об'єднання осіб, підпорядкованих орга-

нізаторам, які розподіляють функції учасників, ро-

зробляють плани нападу, здійснюють загальне ке-

рівництво. Фундаментом згуртованості банди є на-

явність придатної для ураження живих цілей або 

знищення навколишнього середовища зброї смер-

тельної дії. Банда - це особливе злочинне об'єд-

нання, яке з моменту започаткування розраховане 
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на тривалу різнобічну злочинну діяльність, стабіль-

ність якої забезпечується залякуванням населення, 

каральною практикою щодо конкурентів, відступ-

ників та працівників правоохоронних органів. Сила 

банди - в їі організованості, жорстокості і зухвало-

сті нападів, почутті корпоративності учасників, а це 

нетипово для організованих груп [10, с. 60].  

3. Науковці, які безпосередньо займалися пи-

танням розслідування бандитизму В.М. Бєляєв, В. 

В. Бичков, В. А. Волинський, А. Ю. Головін, А. І. 

Дворкін, С.В. Коровін,Т. Д. Пан, В. В. Севрюков, І. 

В.Тішутіна, та інші. 

4. Так, В. В. Севрюков в основі методики розс-

лідування злочинів, вчинених бандами, відображає 

загальну структуру людської діяльності яка вира-

жається в протиправній діяльності у формі банди-

тизму. Це є перша структурна частина методики ро-

зслідування бандитизму. В якості другої її частини 

може розглядатися правомірна, законна діяльність 

суб'єктів правозастосування, що здійснюється в 

кримінально-процесуальній формі розслідування 

бандитизму [6, с. 14]. 

Зокрема А.Ф. Волинський та І.В. Тішутіна до-

сліджують питання першопочаткового етапу розс-

лідування бандитизму. Погоджуємось з їх думкою, 

про те що результативність початкового етапу роз-

слідування бандитизму, багато в чому визначається 

максимальною оперативністю, а в більшості випад-

ків - масовістю, невідкладних слідчих дій. Час на 

цьому етапі, вказують вони, - головний фактор, що 

визначає успіх розслідування в цілому [12, с. 17; 13, 

с. 21].  

Але питання розслідування бандитизму висві-

тлені щодо законодавства Російської Федерації, а 

вітчизняними криміналістами дослідженню не під-

тягалось.  

У галузі оперативно-розшукової діяльності пи-

тання боротьби з бандитизмом в висвітлено в пра-

цях О.М. Бандурки, В.В. Бичкова, А.А. Герцензона, 

Н.Ф. Кузнєцової, В.А. Лукашова, Д.Й. Никифор-

чука, С.С. Остроумова, В.О., Позднякова А.М., Сі-

люкова А.С. та інших. 

Так, А.Н. Поздняков вважає основною метою 

оперативно-розшукової супроводу в процесі розс-

лідування кримінальних проваджень що стосу-

ються бандитизму, є створення сприятливих умов 

для повного, всебічного і об'єктивного їх розсліду-

вання. В рамках дослідження вченим було виділено 

завдання оперативних підрозділів, що входять у 

сферу взаємодії зі слідчим [14, с. 67]. 

Таким чином, підтримуючи думку, В.В. Доку-

чаєвої, котра стверджує, що важливим моментом у 

створенні умов для подолання вчинення бандити-

зму виступає саме політична воля держави. Це 

означає, що держава, влада готові послідовно здій-

снювати рішучі дії, спрямовані на виявлення і при-

тягнення до кримінальної відповідальності органі-

заторів і активних членів банд [15, с. 238]. Вважа-

ємо, що розробка методики розслідування 

бандитизму в сучасних умовах є важливим аспек-

том боротьби з цим сучасним прогресуючим видом 

кримінального правопорушення та оптимізує ро-

боту органів досудового розслідування. 

Висновок. Враховуючи надзвичайно важливо 

врахувати постійно мінливі соціальні умови життя 

людей в нашому суспільстві, і поки що, на жаль, не 

в кращу сторону. Для сучасного періоду характерна 

розгубленість суспільства і правоохоронних струк-

тур перед обвалом організованих видів злочинних 

посягань, в тому числі бандитизму і загроз злочин-

ного співтовариства в силу низького розслідування 

даної категорії злочинів. Все це вимагає глибокого 

дослідження проблеми боротьби з бандитизмом 

криміналістичними засобами. 

Значення нашої наукової розвідки насамперед 

полягає в тому, щоб правоохоронні органи, які на 

практиці займаються розслідуванням кримінальних 

проваджень про бандитизм, мали можливість отри-

мати уявлення про це негативне явище. Також зіб-

раний оригінальний емпіричний матеріал дасть мо-

жливість продовжити дослідження теоретикам у 

цій сфері. 

Підсумовуючи, можна констатувати, що на 

сьогоднішній день, враховуючи економічні, політи-

чні, правові і моральні сфери суспільства та дина-

міку збільшення організованих груп і злочинних 

організацій, та негативний вплив останніх на ці 

сфери, постала нагальна потреба наукової розробки 

основних положень методики розслідування банди-

тизму. 
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Постановка проблеми.  

Так, у п. 13 ч. 1 ст. 3 Кримінального процесуа-

льного кодексу України (надалі КПК України) за-

конодавець визначає загальне, незалежно від стадій 

кримінального провадження, поняття обвинува-

чення як твердження про вчинення певною особою 

діяння, передбаченого законом України про кримі-

нальну відповідальність, висунуте в порядку, вста-

новленому цим Кодексом1. 

Разом з тим, згідно ч. 2 ст. 42 КПК України, об-

винуваченим є особа, обвинувальний акт щодо якої 

переданий до суду в порядку, передбаченому ст.291 

цього Кодексу, а обвинувальний акт, згідно із п. 3 

ч. 2 ст. 283 КПК, є однією із форм закінчення досу-

дового розслідування, тобто обвинувальний акт - це 

підсумковий процесуальний документ, яким визна-

ється достатність доказів, зібраних під час досудо-

вого розслідування, засвідчується його завершення 

й надання доступу до матеріалів стороні захисту. 

Далі обвинувальний акт затверджується прокуро-

ром й одночасно з його переданням до суду вруча-

ється учасникам кримінального провадження під 

розписку (стаття 293 КПК України). Для суду цей 

                                                           
1 Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI [Електронний ресурс]: Офіційний 

веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 
2 Постанова Верховного суду України від 24.11.2016 за №5-328кс16. [Електронний ресурс]: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS161143.html.  

процесуальний документ є правовою підставою для 

призначення підготовчого судового засідання, су-

дового розгляду, визначення його меж. Судовий ро-

згляд проводиться лише стосовно особи, якій вису-

нуто обвинувачення і лише в його межах (частина 

перша статті 337 КПК України). 

Власне висунення публічного обвинувачення 

здійснюється в умовах змагальності у судовому ро-

згляді, коли прокурор оголошує короткий виклад 

або повний текст обвинувального акта (частина 

друга статті 347 КПК України), а суд роз'яснює суть 

обвинувачення і з’ясовує у обвинуваченого, чи зро-

зуміле воно йому (частина перша статті 348 КПК 

України). 

Таким чином, системно-структурний аналіз 

норм КПК України доводить, що на стадії досудо-

вого розслідування обвинувачення особи пов'язу-

ється з моментом складання обвинувального акта, 

що містить офіційну, сформовану на досудовому 

розслідуванні версію про вчинення особою діяння, 

передбаченого законом України про кримінальну 

відповідальність2. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html
http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS161143.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html
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Відповідно до ст. 291 кримінального процесу-

ального кодексу України (надалі КПК України) об-

винувальний акт складається слідчим, після чого 

затверджується прокурором. Обвинувальний акт 

може бути складений прокурором, зокрема якщо 

він не погодиться з обвинувальним актом, що був 

складений слідчим3.  

Проводячи паралель із КПК України (в редак-

ції 1960 року) однією з форм закінчення досудового 

розслідування було складання обвинувального ви-

сновку4. Слід також відмітити, що згідно вимог 

КПК України (в редакції 1960 року) існував інсти-

тут повернення прокурору на додаткове розсліду-

вання кримінальної справи, який можна було вико-

ристати на будь-якій стадії процесу, що відрізняє 

діючий КПК України, оскільки повернути обвину-

вальний акт прокурору передбачено лише за ре-

зультатами проведення підготовчого судового засі-

дання. 

Згідно вимог п.3 ч.3 ст. 314 КПК України у пі-

дготовчому судовому засіданні суд має право пове-

рнути обвинувальний акт, клопотання про застосу-

вання примусових заходів медичного або вихов-

ного характеру прокурору, якщо вони не 

відповідають вимогам цього Кодексу5. 

Водночас, незважаючи на процесуальну при-

роду обвинувального акта, чинний КПК України чі-

тко не назначає вичерпний перелік підстав повер-

нення обвинувального акту, зокрема, яким саме ви-

могам КПК України повинен відповідати 

обвинувальний акт, невідповідність яких може при-

звести до його повернення, що часто призводить до 

трактування учасниками процесу різних підстав 

для повернення обвинувального акта. 

З огляду на викладене питання визначення чіт-

ких підстав для повернення обвинувального акта є 

актуальним та потребує вирішення. 

Стан дослідження.  

Питання проведення підготовчого судового за-

сідання та вирішення проблемних питань, які 

пов’язані із поверненням обвинувального акта про-

курору неодноразово ставали предметом наукових 

досліджень наступних вчених: О.В. Бабаєвої, Н.В. 

Глинської, Ю.М. Грошевого, Я.В. Замкової, І.О. 

Звертайло, О.В. Єні, Л.М. Лобойко, Л.Г. Матієк, 

М.В. Сийплокі, В.Я. Тація, А.О. Шульга та інших. 

Слід відзначити, що роботи вказаних науковців ма-

ють вагому наукову та практичну цінність, однак у 

вказаній статті пропонується визначити підстави 

для повернення обвинувального акта прокурору, з 

метою подальшого усунення розбіжностей на прак-

тиці. 

Тому метою статті є встановлення вичерпних 

підстав повернення судом обвинувального акта 

прокурору. 

                                                           
3 Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI [Електронний ресурс]: Офіційний 

веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 
4 Замкова Я.В., «Деякі питання підстав повернення обвинувального акта», Науковий вісник Міжнародного гуманітар-

ного університету. Сер.: Юриспруденція, 2016 №19. 
5 Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI [Електронний ресурс]: Офіційний 

веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 
6 Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI [Електронний ресурс] : Офіційний 

веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу : http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 

Виклад основного матеріалу.  

Згідно ч.1 ст. 337 КПК України судовий розг-

ляд проводиться лише стосовно особи, якій вису-

нуте обвинувачення, і лише в межах висунутого об-

винувачення відповідно до обвинувального акта, 

крім випадків, передбачених цією статтею6. 

У чинному КПК України чітке визначення об-

винувального акту відсутнє, однак у ст. 110 КПК 

України зазначається, що обвинувальний акт є про-

цесуальним рішенням, яким прокурор висуває об-

винувачення у вчиненні кримінального правопору-

шення і яким завершується досудове розсліду-

вання. Обвинувальний акт повинен відповідати 

вимогам, передбаченим у статті 291 цього Кодексу. 

З врахуванням наведеного вище слід дійти ви-

сновку, що одним із найважливіших процесуальних 

рішень слідчого, прокурора на стадії досудового 

розслідування є саме обвинувальний акт, а тому 

його складання у відповідності до вимог чинного 

кримінального процесуального законодавства, зок-

рема ст. 291 КПК України, є важливим елементом 

кримінального процесу та в подальшому запору-

кою успішного призначення за результатами прове-

дення підготовчого засідання судового розгляду та-

кого акта. 

Законодавець у КПК України визначив одну 

загальну підставу для повернення обвинувального 

акта, зокрема, якщо він не відповідає вимогам цього 

Кодексу п.3 ч.3 ст. 314 КПК України, однак законо-

давець не конкретизував, які саме невідповідності, 

що на практиці вводить сторін в оману та призво-

дить до постановки незаконних судових рішень. 

Зокрема, відповідно до вимог ст. 291 КПК Ук-

раїни, обвинувальний акт має містити такі відомо-

сті: найменування кримінального провадження та 

його реєстраційний номер; анкетні відомості кож-

ного обвинуваченого (прізвище, ім’я, по батькові, 

дата та місце народження, місце проживання, гро-

мадянство); анкетні відомості кожного потерпілого 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце наро-

дження, місце проживання, громадянство); прі-

звище, ім’я, по батькові та займана посада слідчого, 

прокурора; виклад фактичних обставин криміналь-

ного правопорушення, які прокурор вважає встано-

вленими, правову кваліфікацію кримінального пра-

вопорушення з посиланням на положення закону і 

статті (частини статті) закону України про криміна-

льну відповідальність та формулювання обвинува-

чення; обставини, які обтяжують чи пом’якшують 

покарання; розмір шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням; підстави застосування заходів 

кримінально-правового характеру щодо юридичної 

особи, які прокурор вважає встановленими; розмір 

http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2607
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витрат на залучення експерта (у разі проведення ек-

спертизи під час досудового розслідування); дату та 

місце його складення та затвердження. 

Крім цього, до обвинувального акта додається: 

реєстр матеріалів досудового розслідування; циві-

льний позов, якщо він був пред’явлений під час до-

судового розслідування; розписка підозрюваного 

про отримання копії обвинувального акта, копії ци-

вільного позову, якщо він був пред’явлений під час 

досудового розслідування, і реєстру матеріалів до-

судового розслідування (крім випадку, передбаче-

ного частиною другою статті 297-1 цього Кодексу); 

розписка або інший документ, що підтверджує 

отримання цивільним відповідачем копії цивіль-

ного позову, якщо він був пред’явлений під час до-

судового розслідування не до підозрюваного; дові-

дка про юридичну особу, щодо якої здійснюється 

провадження, у якій зазначаються: найменування 

юридичної особи, її юридична адреса, розрахунко-

вий рахунок, ідентифікаційний код, дата і місце 

державної реєстрації7.  

Зазначені вище документи по своїй суті не є 

складовими обвинувального акта, як процесуаль-

ного документа, а є додатками до нього. 

Окрім вимог ст. 314 КПК України підстави по-

вернення обвинувального акту також висвітлено в 

Листі Вищого спеціалізованого суду України з роз-

гляду цивільних і кримінальних справ «Про поря-

док здійснення підготовчого судового провадження 

відповідно до Кримінального процесуального коде-

ксу України» за №223-1430/0/4-12 від 03.10.2012 

згідно якого в підготовчому судовому засіданні суд 

має право повернути обвинувальний акт, клопо-

тання про застосування примусових заходів вихов-

ного або медичного характеру прокурору, якщо 

вони не відповідають вимогам статей 291, 292 КПК: 

зокрема, якщо ці документи містять положення, що 

суперечать одне одному; у документах наведено не-

допустиму натуралізацію опису злочину; вони не 

підписані слідчим (крім випадків, коли прокурор 

склав їх самостійно) чи не затверджені прокурором; 

до них не долучено передбачені законом додатки. 

Суди першої інстанції допускають перекручу-

вання Закону та виносять незаконні рішення, пове-

ртаючи обвинувальний акт прокурору, у зв’язку із 

недоліками додатків до обвинувального акта. Од-

нак, практика оскарження таких рішень суду свід-

чить про їх незаконність. 

Наприклад: ухвалою Солом'янського район-

ного суду м. Києва від 10.04.2017 обвинувальний 

акт у кримінальному провадженні 

№52016000000000037 за фактом вчинення 

ОСОБА_5 кримінального правопорушення, перед-

баченого ч. 1 ст. 344 КК України, повернуто проку-

рору Спеціалізованої антикорупційної прокура-

тури Генеральної прокуратури України. Поверта-

ючи даний обвинувальний акт прокурору, суд 

першої інстанції вмотивував постановлене рі-

шення тим, що в реєстрі матеріалів досудового ро-

зслідування не зазначені адреси місця проживання 

                                                           
7 Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI [Електронний ресурс] : Офіційний 

веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу : http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 

свідків, їх ім'я по батькові та засоби зв'язку; не пра-

вильно зазначено прізвище свідка; в реєстрі зазна-

чено про тимчасовий доступ до речей і документів, 

але не вказано до яких саме речей і документів здій-

снювався доступ, в реєстрі зазначено, що проводи-

вся огляд папки з документами, однак не зазначено, 

найменування документів; в реєстрі взагалі відсу-

тні відомості про вручення ОСОБА_5 пам'ятки 

про процесуальні права підозрюваного; в реєстрі ві-

дсутні відомості за якою статтею кримінального 

кодексу ОСОБА_5 повідомлено про підозру, а лише 

вказано, що йому двічі було повідомлено про підо-

зру, при цьому не зазначено час повідомлення про 

підозру ОСОБА_5; в реєстрі вказано, що внесені ві-

домості до ЄРДР, але не зазначено які самі відомо-

сті і відносно чого або кого внесені до ЄРДР та 

інше. Також, старшим детективом Національного 

антикорупційного бюро України, всупереч вимогам 

КПК України, внесення відомостей до ЄРДР вклю-

чено в перелік процесуальних рішень, хоча внесення 

відомостей до ЄРДР є процесуальною дією, а не рі-

шенням, яке у відповідності до вимог ст. 110 КПК 

України оформлюється постановою на стадії до-

судового розслідування. 

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 

31.05.2017 у справі № 760/7699/-16-к чітко визна-

чено, що згідно з п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК України у пі-

дготовчому судовому засіданні суд має право пове-

рнути обвинувальний акт, якщо він не відповідає 

вимогам цього Кодексу. Вичерпні вимоги до обвину-

вального акта викладені в ч. 2 ст. 291 КПК України, 

а перелік додатків до нього - в ч. 4 цієї ж норми 

закону. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 291 КПК Ук-

раїни обвинувальний акт повинен обов'язково міс-

тити відомості, які передбачені п.п. 1-9 цієї час-

тини, у тому числі виклад фактичних обставин 

кримінального правопорушення, які прокурор вва-

жає встановленими, правову кваліфікацію кримі-

нального правопорушення з посиланням на поло-

ження закону і статті (частини статті) закону 

України про кримінальну відповідальність та фор-

мулювання обвинувачення. Щодо посилання суду 

першої інстанції на недоліки додатку до обвинува-

льного акта - реєстру матеріалів досудового розс-

лідування, зокрема не зазначення в перелічених в пе-

реліку прийнятих в ході досудового розслідування 

процесуальних рішень відомостей про конкретні 

прізвища слідчих та прокурорів у кримінальному 

провадженні, не вказано повної адреси свідків, не-

повне відображення даних щодо проведених під час 

досудового розслідування слідчих дій та прийнятих 

процесуальних рішень, помилки в написанні прі-

звищ, відсутність в реєстрі відомостей про пові-

домлення потерпілого та його представників про 

відкриття сторонами кримінального прова-

дження,тощо, то вони самі по собі не можуть 

бути достатніми підставами для повернення обви-

нувального акта прокурору, оскільки в п. 3 ч. 3 ст. 

314 КПК йдеться про невідповідність вимогам 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1834/ed_2017_03_23/pravo1/T012341.html?pravo=1#1834
http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_03_23/pravo1/T012341.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_03_23/pravo1/T012341.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_03_16/pravo1/T124651.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_885/ed_2017_03_16/pravo1/T124651.html?pravo=1#885
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_885/ed_2017_03_16/pravo1/T124651.html?pravo=1#885
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2394/ed_2017_03_16/pravo1/T124651.html?pravo=1#2394
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_03_16/pravo1/T124651.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2230/ed_2017_03_16/pravo1/T124651.html?pravo=1#2230
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2230/ed_2017_03_16/pravo1/T124651.html?pravo=1#2230
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2230/ed_2017_03_16/pravo1/T124651.html?pravo=1#2230
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2394/ed_2017_03_16/pravo1/T124651.html?pravo=1#2394
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2394/ed_2017_03_16/pravo1/T124651.html?pravo=1#2394
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КПК України саме обвинувального акта, а не дода-

тків до нього8. 

Вказане твердження суду апеляційної інстанції 

є правильним та таким з яким необхідно погоди-

тись. 

Слід зазначити, що про повернення матеріалів 

кримінального провадження (обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру) прокурору суд 

постановляє відповідну ухвалу. Такою ухвалою суд 

зобов'язує прокурора усунути виявлені недоліки 

протягом визначеного ним розумного строку, який 

має бути достатнім для виправлення допущених не-

доліків. Ухвала негайно направляється прокурору 

для усунення зазначених у ній недоліків обвинува-

льного акта, клопотання про застосування примусо-

вих заходів медичного або виховного характеру або 

для долучення необхідних додатків тощо. 

Проведення будь-яких слідчих або інших про-

цесуальних дій, окрім тих, що зазначені в ухвалі 

про повернення обвинувального акта, клопотання 

про застосування примусових заходів медичного 

або виховного характеру, в кримінальному прова-

дженні не допускається. Докази, отримані при про-

веденні процесуальних дій, не визначених в ухвалі 

про повернення зазначених матеріалів криміналь-

ного провадження, згідно з ч. 8 ст. 223 КПК є недо-

пустимими9. 

Аналогічну позицію, щодо заборони поси-

лання суду в ухвалі на проведення слідчих дій під-

тримує К.В. Легких, який вказує, що положення ч.8 

ст. 223 КПК України забороняють проведення слі-

дчих (розшукових) дій після закінчення строків до-

судового розслідування, крім їх проведення за до-

рученням суду під час судового провадження10. 

Слід зазначити, що Я.В. Замкова визначає 

єдину підставу повернення обвинувального акта 

прокурору, визначену в п.3 ч.3 ст. 314 КПК Укра-

їни, зокрема, якщо обвинувальний акт не відповідає 

вимогам цього Кодексу. Крім цього, Я.В. Замкова 

невідповідність обвинувального акта вимогам КПК 

України умовно поділяє на: невідповідність обви-

нувального акта вимогам ч.1,2,3 ст. 291 КПК Укра-

їни, в яких зазначено безпосередні вимоги до скла-

дання обвинувального акта, як процесуального до-

кумента; недотримання прокурором вимог ч.4 ст. 

291, ст. 293 КПК України, щодо долучення до обви-

нувального акта додатків11.  

                                                           
8 Єдиний реєстр досудових розслідувань [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/66962334. 
9 Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про порядок здійснення 

підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» за №223-

1430/0/4-12 від 03.10.2012. 
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мінального позову. (Електронний ресурс). – Режим доступу: http://bnc.in.ua/publikatsiji/inshi-publikatsiji/430-

vikoristannya-nedolikiv-obvinuvalnogo-akta-storonoyu-zakhistu-obvinuvalnij-akt-yak-forma-kriminalnogo-pozovu.html 
11 Замкова Я.В. «Деякі питання підстав повернення обвинувального акта», Науковий вісник Міжнародного гуманітар-

ного університету. Сер.: Юриспруденція, 2016 №19. 
12 Звертайло І.О. «Процесуальні порушення під час складання обвинувального акта і підстави повернення його судом 

для усунення недоліків, у тому числі з угодою (погляд практичного працівника). Вісник АМСУ. Серія: «Право», 

№1(14), 2015. 

І.О. Звертайло напрочуд умовно визначає дві 

підстави повернення обвинувального акта проку-

рору, зокрема невідповідність обвинувального акта 

вимогам КПК України п.3 ч.3 ст. 314 КПК України 

та повернення обвинувального акта, у зв’язку із від-

мовою у затвердженні угоди п.1 ч.3 ст. 314 КПК Ук-

раїни12. 

Підтримуючи думку І.О. Звертайло слід зазна-

чити, що дійсно чинний КПК України передбачає 

дві законодавчо закріплених підстави повернення 

обвинувального акта прокурору, які закріплено в 

ч.3 ст. 314 КПК України, а саме: невідповідність об-

винувального акта вимогам цього кодексу та від-

мову в затвердженні угоди з поверненням криміна-

льного провадження прокурору для продовження 

проведення досудового розслідування у порядку, 

передбаченому ст. ст. 468-475 КПК України. 

Поряд з цим необхідно відмітити, що хоча п.1 

ч.3 ст. 314 КПК України, передбачає, що суд вправі 

відмовити у затвердженні угоди та повернути кри-

мінальне провадження прокурору, однак, матеріали 

кримінального провадження є не що інше як обви-

нувальний акт, додатки до нього згідно вимог ст. 

291 КПК України та угода, яка надійшла до суду 

одночасно із обвинувальним актом, що відповідає 

вимогам ст. 474 КПК України, згідно вимог якої 

якщо угоди досягнуто під час досудового розсліду-

вання, обвинувальний акт з підписаною сторонами 

угодою невідкладно надсилається до суду. Також, 

вимоги ст. 474 КПК України передбачають, якщо 

угоди досягнуто під час судового провадження (яке 

у відповідності до КПК України розпочинається з 

підготовчого судового засідання), суд невідкладно 

зупиняє проведення процесуальних дій і перехо-

дить до розгляду угоди. 

Згідно ст. 291 КПК України надання суду ін-

ших документів до початку судового розгляду, 

який, проводиться після проведення підготовчого 

судового засідання, відповідно до ст. 347 КПК Ук-

раїни та починається з оголошення прокурором ко-

роткого викладу обвинувального акта, якщо учас-

ники судового провадження не заявили клопотання 

про оголошення обвинувального акта в повному 

обсязі, забороняється. 

У відповідності до ст. 317 КПК України доку-

менти, інші матеріали, надані суду під час судового 

провадження його учасниками, судові рішення та 

інші документи і матеріали, що мають значення для 

цього кримінального провадження, долучаються до 

обвинувального акта, клопотання про застосування 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_03_16/pravo1/T124651.html?pravo=1
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примусових заходів медичного або виховного хара-

ктеру, клопотання про звільнення від кримінальної 

відповідальності і є матеріалами кримінального 

провадження (кримінальною справою)13. 

За таких обставин слід дійти до переконання, 

що вирішуючи питання про повернення обвинува-

льного акта до судового розгляду, в судді крім об-

винувального акта наявні інші документи та мате-

ріали, які передбачено чинним КПК України на да-

ній стадії, зокрема документи з автоматизованої 

системи документообігу суду, про визначення 

складу суду, який буде слухати справу, ухвала суду 

про призначення провадження до судового розг-

ляду, що є вже у сукупності із обвинувальним ак-

том, відповідно до ст. 317 КПК України матеріа-

лами кримінального провадження. 

Висновки.  

За результатами проведеного дослідження 

встановлено, що законодавчо закріплено дві підс-

тави повернення обвинувального акту: п.1 ч.3 ст. 

314 КПК України невідповідність обвинувального 

акта вимогам цього кодексу; п.3 ч.3 ст. 314 КПК Ук-

раїни відмова в затвердженні угоди та повернути 

кримінальне провадження прокурору для продов-

ження проведення досудового розслідування у по-

рядку, передбаченому ст. ст. 468-475 КПК України. 

Окрім цього, з урахуванням аналізу положень 

КПК України пропонується внести зміни в п.3 ч.3 

ст. 314 КПК України та викласти наступним чином: 

повернути кримінальне провадження проку-

рору, якщо обвинувальний акт, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру не містять відомостей ви-

значених цим Кодексом, у тому числі наявності 

визначених таким Кодексом додатків до них. 
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Личность, осуществляющая свою жизнедея-

тельность в условиях социума, имеет перед ним 

определенные обязательства, которые выража-

ются в соблюдении закона, уважении достоинства 

и чести других людей, формировании ответствен-

ности и непримиримости к антиобщественным де-

яниям. Подобные обязательства выступали в 

форме морали с древнейших времен, служили 

средством предупреждения преступлений против 

общественного порядка. От их соблюдения и ра-

нее, и сейчас зависит состояние порядка в обще-

стве, в государстве, причем необходимость под-

держания и укрепления общественного порядка в 

настоящее время усиливается и становится совер-

шенно очевидно, что это не только интерес госу-

дарства, но и каждого человека, каждого члена об-

щества, ведь общественный порядок представляет 

собой соблюдение законных интересов, свобод и 

прав людей, организаций, предприятий, учрежде-

ний. Таким образом, можно констатировать, что 

общественный порядок - это совокупность обще-

ственных отношений, включающих реализацию 

норм морали, обычаев, традиций, ритуалов и норм 

права.  

Правовыми нормами устанавливаются пра-

вила поведения, обязательные для всех членов об-

щества, вводятся запреты на те или иные действия, 

устанавливается ответственность за правонаруше-

ния, определяются задачи, функции, полномочия 

органов, общественных объединений и должност-

ных лиц по охране общественного порядка. Целью 

охраны общественного прядка является обеспече-

ние общественной безопасности, соблюдение прав 

и свобод каждой личности, создание благоприят-

ных условий для труда и отдыха граждан. Задачи 

по охране общественного порядка возложены на 

полицию.  

Правоохранительные органы проделывают 

огромную работу по борьбе с правонарушениями 

и их профилактикой, но, несмотря на все предпри-

нимаемые меры, состояние общественного по-

рядка в России невозможно признать удовлетво-

рительным, поскольку в общественных местах со-

вершается огромное количество правонарушений, 

которые посягают не только на общественный по-

рядок, но и на личную безопасность граждан.  

В настоящее время наблюдается нестабиль-

ность современной общественной жизни, вызван-

ной ослаблением правопорядка, острыми социаль-

ными и экономическими катаклизмами, которые 

породили большой рост количества лиц без опре-

деленного места жительства и рода занятий, по-

этому охрана общественного порядка становится 

приоритетной задачей органов государственной 

власти, в первую очередь правоохранительных, 

так как именно они занимаются обеспечением об-

щественного прядка, ведут борьбу с преступно-

стью. Причины нарушения общественного порядка 

в России представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Причины нарушения общественного порядка в России 

 

Социально-экономические, политические и 

правовые причины нарушения общественного 

прядка, представленные на рис. 1, свидетельствуют 

о неблагоприятной социальной ситуации, сложив-

шейся в современном российском обществе, кото-

рая способна дестабилизировать демократическое 

развитие государства, нанести существенный урон 

морали и историческим традициям, угрожать бла-

гоприятной жизнедеятельности личности, а также 

внутренним и внешним государственным интере-

сам. Указанные причины сигнализируют, прежде 

всего, о неспособности российских правоохрани-

тельных органов бороться с новыми антиобще-

ственными угрозами. 
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Определенную сложность обеспечения обще-

ственного порядка вызывает и то обстоятельство, 

что законодательная основа не имеет под собой ос-

новательной базы, как теоретической, так и практи-

ческой. К тому же, наблюдаются противоречия в за-

конодательстве в плане четкого разграничения та-

ких правовых категорий как «обеспечение 

общественного порядка» и «обеспечение обще-

ственной безопасности». Например, в Указе Прези-

дента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федера-

ции» [5] дано определение общественной безопас-

ности и перечислены меры ее обеспечения, но эле-

менты содержания определения общественной без-

опасности не выделены. Подобная проблема 

наблюдается и при анализе Федерального закона 

Российской Федерации от 28 декабря 2010 года 

№390-ФЗ «О безопасности» [3], где определены 

принципы и содержание деятельности по обеспече-

нию безопасности государства, перечислены все 

виды безопасности, которые встречаются в законо-

дательстве, но ни одно понятие не раскрыто. 

Регулирование обеспечения общественного 

порядка происходит на трех уровнях – федераль-

ном, региональном и муниципальном. При этом, 

согласно ст. ст. 114 и 132 Конституции Российской 

Федерации [1] Правительство РФ и органы мест-

ного самоуправления самостоятельно осуществ-

ляют меры по обеспечению и охране обществен-

ного порядка. Федеральный закон от 6 октября 2003 

г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федера-

ции» отнес организацию общественного порядка к 

ведению муниципальных районов и городских 

округов (п.8 ч.1 ст. 15 Закона; п.9 ч.1 ст.16 Закона) 

[2]. Таким образом, обеспечение общественного 

порядка – это непосредственная функция органов 

местного самоуправления. 

В муниципалитете обеспечение обществен-

ного порядка – это направление деятельности поли-

ции, которое регулируется Федеральным законом 

от 07.02.2011 г. № 3- ФЗ «О полиции» 4. Согласно 

вышеназванному Закону № 131-ФЗ организация 

охраны общественного порядка должна осуществ-

ляться муниципальной милицией (полицией). Од-

нако до настоящего времени федеральный закон, 

регламентирующий порядок организации и дея-

тельности муниципальной полиции, которая была 

бы наделена основными правами полиции по обес-

печению общественного порядка на территории 

муниципального образования, так и не принят. 

Таким образом, в настоящее время назрела 

острая необходимость законодательно утвержден-

ного понятия общественного порядка, в разработке 

проблем его административно-правового обеспече-

ния, поскольку оно имеет огромное практическое 

значение для правоохранительных органов и обще-

ственных организаций, участвующих в его обеспе-

чении. В современных условиях требуется пере-

смотр принципов деятельности правоохранитель-

ных органов, постановка перед ними новых задач, 

реализация которых позволит обрести новый фор-

мат взаимодействия полиции и общества, представ-

ляющий собой социальное партнерство. Обеспече-

ние общественного порядка возможно достигнуть 

только при обоюдной заинтересованности граж-

данского общества и полиции, которое может быть 

выражено, например, в создании условий для дея-

тельности добровольных формирований населения 

по обеспечению общественного порядка, привлече-

ние населения и общественности к профилактике 

правонарушений. Актуально также предложение о 

создании муниципальной полиции, которая должна 

создаваться по решению органов местного само-

управления, находиться в его подчинении и содер-

жаться за счет средств муниципального бюджета. 

Предполагается, что деятельность муниципальной 

полиции будет более эффективной, поскольку глав-

ным индикатором результатов ее работы будет удо-

влетворенность населения обеспечением обще-

ственного порядка. 
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Большими данными называют массив структу-

рированных и неструктурированных данных из раз-

личных источников. Определение варьируется, а 

для способности работать с данной технологией, в 

том числе, юридически, необходимо разобраться в 

точном значении термина и подпадающих под это 

множество понятий. 

Оксфордский английский словарь определяет 

термин “Big Data” как “Очень большие комплекты 

данных, которые могут быть проанализированы с 

помощью вычислительной техники, чтобы выявить 

закономерности, тенденции и ассоциации, осо-

бенно связанные с поведением и взаимодействиями 

человека.” (“Extremely large data sets that may be an-

alysed computationally to reveal patterns, trends, and 

associations, especially relating to human behaviour 

and interactions.”) 

На мой взгляд, это наиболее точное определе-

ние, тогда как в сравнении с другими словарями, 

например, Кембриджским, описание в большей сте-

пени связано с деятельностью человека. 

Исследователь, предприниматель и автор 

блога whatsthebigdata.com Гил Пресс (Gil Press) в 

публикации «Очень короткая история больших 

данных» на сайте Forbes.com ведет отсчет пробле-

матики больших данных с появления термина «ин-

формационный взрыв» (information explosion) в 

Оксфордском английском словаре в 1941 г. Тогда 

появились первые попытки количественной оценки 

темпов роста объемов данных. Гил Пресс также 

фиксирует первое осмысленное использование тер-

мина «Big Data» в октябре 1999 г. в цифровой биб-

лиотеке Ассоциации компьютерных вычислений 

(ACM Digital Library) - в статье исследователей 

                                                           
1 Корнев Максим Сергеевич История понятия "большие данные" (Big Data): словари, научная и деловая периодика // 

Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение». 2018. №1 (34). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-ponyatiya-bolshie-dannye-big-data-slovari-nauchnaya-i-delovaya-periodika (дата 

обращения: 27.03.2019). 
2 Режим доступа: https://tass.ru/obschestvo/6079093 (дата обращения: 27.03.2019) 

NASA, посвященной проблемам визуализации ин-

формации.1 

Сферы применения 

Огромный спектр сфер применения включает 

в себя алгоритмы, 

подбирающие банковские операции, индиви-

дуализированные под конкретного клиента; значи-

тельное улучшение эффективности медицинских 

услуг, предотвращение и предупреждение преступ-

лений, страховая деятельность. Это бесконечные 

возможности для бизнеса – например, таргетиро-

ванный контент и/или реклама целиком воплоща-

ется с помощью Больших Данных. Обрабатывая и 

направляю потоки данных, сервисы товаров и услуг 

находятся в постоянной гонке за лучшими решени-

ями и выгодой перед своими конкурентами. При-

кладное применение буквально повсюду вокруг 

нас. 

Например, неочевидным применением техно-

логии стала аккредитация вузов. На III междуна-

родной конференции "Большие данные: новые воз-

можности мониторинга в образовании" Рособна-

дзор озвучил планы по использованию Больших 

Данных при проверке школ и иных учебных заве-

дений, уменьшая таким образом административ-

ную нагрузку. "Рособрнадзор совместно с мини-

стерствами и ведомствами ведет большую работу 

по развитию аналитических систем, по формирова-

нию объемного массива данных - так называемого 

"озера данных" - в сфере образования. Основой 

этого массива служат те данные, которые мы в те-

чение многих лет получаем по результатам Всерос-

сийских проверочных работ, ЕГЭ, ОГЭ".2 

https://tass.ru/obschestvo/6079093
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При разумном регулировании, данная техно-

логия способна упростить многие операции и повы-

сить качество жизни. 

С юридической точки зрения, одна из особен-

ностей работы с данной технологией состоит в том, 

чтобы отслеживать актуальность и взаимосовме-

стимость соглашений и договоров, входящих в 

массу Больших Данных. Необходимо также прове-

рять их соответствие регулирующему законода-

тельству над передачей, хранением и использова-

нием собранных данных. Легальная проработка и 

практическое осуществление операций с Большими 

Данными осложняются, при столкновении с рас-

плывчатым правовым регулированием процедур 

обращения персональных данных. Любая информа-

ция, составляющая Большие Данные может быть 

обезличенными Персональными Данными, но даже 

после этого мы столкнемся с дифференциацией: так 

в GPPR - General Data Protection Regulation, «Об-

щий регламент по защите данных» - серия законов, 

вступивших в силу 25.05.2018 года, в Европейском 

Союзе, но распространяющихся на все корпорации, 

предоставляющие услуги и собирающие персо-

нальные данные граждан ЕС, в не зависимости от 

их месторасположения. Регламент также действует 

на граждан любого государства, находящихся на 

территории ЕС. В данном постановлении прово-

дится различие между анонимизированными 

(anonymised) данными и псевдонимизированными 

(pseudonymised) данными. 

 Анонимизированные данные не подлежат 

восстановлению в их первоначальном виде с целью 

установления связи с конкретным физическим ли-

цом, а потому не регулируются нормами, разрабо-

танными для Персональных Данных. 

 Псевдонимизированные данные являются 

Персональными Данными, но для их обработки 

предусмотрены послабления. 

Другой нюанс, требующий уточнения: необхо-

димость понимания несовместимости технологии 

Больших Данных с концепцией информирован-

ного, конкретного и сознательного согласия как 

главного основания легитимации обработки персо-

нальных данных. 

Для того, чтобы согласие субъекта персональ-

ных данных могло называться информированным, 

конкретным и сознательным, необходимо, чтобы 

ему была предоставлена детальная информация о 

том, как будут использоваться его персональные 

данные: цели использования, состав обрабатывае-

мых персональных данных и способы их обработки 

(ч. 4 ст. 9, ч. 7 ст. 14 ФЗ «О персональных данных»). 

Даже если представить, что информация в по-

литике конфиденциальности была представлена с 

необходимым уровнем детализации, а также что 

пользователь прочел и понял содержание доку-

мента, оценка им возможных рисков, связанных с 

соответствующими положениями, сопряжена со 

значительными сложностями в силу отдаленности 

и абстрактности возможных негативных послед-

ствий. 

Как отмечает А. И. Савельев “Информацион-

ная сфера является слишком тонкой материей для 

того, чтобы рассчитывать на то, что в ней будет раз-

бираться большинство пользователей сети Интер-

нет. Инвестирование своего времени в изучение со-

ответствующих положений политики конфиденци-

альности является малопродуктивным еще и по той 

причине, что такие документы подвержены частым 

изменениям.”3 
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