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Аннотация
Воплощение на практике реальной интеграции учебных дисциплин, проектирование междисциплинарной подготовки студентов.
Abstract
This article about interactive methods of teaching and effective use the connections between subjects. The
goal of article is to prepare future competitive designers.
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Новые образовательные технологии зарождаются, как результат научных исследований, обусловленных научными открытиями. Так, развитие
кибернетики и вычислительной техники обусловило введение программированного обучения; результаты исследований закономерностей развития
человеческого мышления привели к развитию проблемного обучения; деятельностный подход возник
на основе исследований психологов в области человеческой деятельности.
Для достижения главной дидактической цели
преподаватель, занимающийся обучением, должен
уметь планировать проблему, управлять процессом
поисков и подвести студентов к ее разрешению.
Гипотезы, решения, новые данные в науке,
кризис традиционных представлений, поиски новых подходов к проблеме – вот далеко не полный
перечень тем, подходящих для исследования. Овладение логикой поиска через историю открытий –
один из перспективных путей формирования мышления. Одним из основных положений концепции
современного университетского образования является приоритетная ориентация на междисциплинарные технологии обучения с направленностью на
развитие «конкурентоспособных, с достаточным
потенциалом знаний», творческих качеств личности [1].
В подготовке специалистов графического дизайна важно готовить студентов к творческой трудовой деятельности, формировать у них определенные умения и навыки, осуществлять эстетическое и
нравственное воспитание. В условиях становления
информационного общества востребованный тип
культуры личности - информационная культура человека как часть его общей культуры. Среди соци-

альных приоритетов образование все более объективно выдвигается на передний план. Информационная революция меняет коренным образом цель и
средства образования. Основной задачей образования выступает становление целостной духовной
личности, нравственной, отвечающей за свои поступки и способной сделать при необходимости ответственный выбор
Следовательно, для оптимизации подготовки
специалистов важно не только выявить межпредметные связи, но и учесть их профессиональную
направленность при отборе содержания учебных
дисциплин. Анализ психолого-педагогической и
методической литературы по данной проблеме показывает, что вопросы междисциплинарного обучения изучались многими учеными и в большей степени разработаны на дидактическом уровне и в методиках преподавания разных предметов в вузе
(Б.Г. Ананьев, А.Г. Гейн, И.Д.Зверев, Кулагин П.Г.
и др.).
Вместе с тем в дидактике и методике высшего
профессионального образования проблема разработана недостаточно. Особенно по творческим дисциплинам. Кроме того, возможность использования информационных технологий для междисциплинарной интеграции в вузе стала изучаться
только в последнее время, о чем свидетельствуют
исследования Ю.С. Брановского, Т.Г. Везирова,
Т.К. Самуратовой., И.А. Давыдова, A.А. Денисовой, Н.В. Макаровой, С.Ж. Турикпеновой и др. Сегодня вуз пока не дает достаточной глубины и широты фундаментального знания. Проблема состоит
в том, что будущий специалист должен обладать
умениями и профессиональной мобильностью оперативно реагировать на постоянно возникающие
изменения в практической и научной деятельности.
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А это возможно «при подготовке специалиста, умеющего использовать методологию, основные понятия и положения каждой отдельной дисциплины в
междисциплинарной, интегративной связи с другими, как средство решения задач в профессиональной деятельности» [2]. Следовательно, для оптимизации подготовки специалистов важно не только
выявить междисциплинарные связи, но и учесть их
профессиональную направленность при отборе содержания учебных дисциплин.
От уровня подготовки преподавателя дизайна,
от его знаний, заинтересованности в работе во многом зависит успешность решения задачи совершенствования учебного процесса.
Важно уделять большое внимание подбору
научного материала и наглядных средств обучения
для учебных предметов Рисунок, Живопись и Композиция и к системе их построения, использования
средств ТСО. Необходимо применять дифференцированное обучение, исследование, наблюдение,
обобщение результатов собственной практики.
С этой целью нужно вести учет результатов
своего труда: следить за выполнением планов занятий, вести дневник наблюдений. Отмечать эффективность тех или иных приемов, учитывать повышение уровня знаний, вести мониторинг уровня
знаний [3].
На первом курсе студенты знакомятся с основами рисунка и живописи, умением правильной
компановки, а так же с материалами, необходимыми для работы. Знакомятся с техникой выполнения и системными подходами в изображении предметов «мертвой натуры». На втором и третьем курсах
полученные
знания
закрепляются
практическими заданиями. Одним из методов интерактивного обучения- является метод малых
групп. Каждый человек индивидуален, особенно
творческая личность. Следует помнить, что ученик
обладает индивидуальными способностями, возможностями, знаниями и опытом определенной системы нравственных ценностей. В нем заложено
стремление к познанию. И задача преподавателя
спланировать научный процесс согласно индивидуальным способностям студента так, чтобы развивалась его личность. Образование должно быть целостным, для чего отдельные дисциплины рассматриваются не как совокупность традиционных
автономных курсов, а интегрируются в единые
циклы фундаментальных дисциплин, связанных
общей целевой функцией и межпредметными связями.
Одним из основных положений концепции современного университетского образования является приоритетная ориентация на междисциплинарные технологии обучения.
Информатизация общества, вызвавшая внедрение в образовательный процесс ИКТ позволяет
воплотить на практике реальную интеграцию учебных дисциплин, проектирование междисциплинарной подготовки студентов [4]. Таким образом,
нахождение путей повышения эффективности интегративных знаний у студентов как одного из
средств их активности в учебно-познавательной и
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профессиональной деятельности является приоритетной областью дидактики и особенно актуально в
настоящее время.
Анализ состояния реализации междисциплинарных технологий в профессиональной подготовке студентов выявил ряд противоречий: между
необходимостью формирования интегративных
знаний с использованием междисциплинарных технологий и отсутствием соответствующих научно методических разработок по организации такой работы в вузе; между необходимостью реализации
междисциплинарной технологии в подготовке в
школе и в колледжах на уроках по рисованию и отсутствием условий для реализации таких технологий в вузе [5].
Названные противоречия обусловили выбор
темы статьи и его проблему, которая заключается в
недостаточной разработанности педагогических,
методических и организационных основ междисциплинарной интеграции в условиях информатизации
образования и реализации механизма внедрения
данной концепции в профессиональную подготовку будущих дизайнеров. Основной целью стало:
1. Выявить междисциплинарные связи учебных дисциплин для стратегического планирования
профессиональной подготовки будущих дизайнеров в вузе.
2. Разработать и экспериментально проверить
междисциплинарную модель обучения будущих
дизайнеров в вузе с привлечением интерактивнных
технологий.
3. Выявить педагогические возможности междисциплинарных методов обучения, базирующихся
на новых интерактивных технологиях.
4. Обосновать педагогические, методические и
организационные условия взаимодействия преподавателей и студентов в ходе междисциплинарного
обучения с учетом реализации системы непрерывного, интегрированного и личностно-ориентированного образования.
Организация исследования проводилась в три
этапа с 2011 - 2012г.
На первом этапе (2011 - 2012гг.) осуществлялось исследование и изучение проблемы обучения
студентов с применением интерактивных технологий. Разрабатывалась концепция, которая будет
иметь комплексный характер, включая проблемы
ориентированной подготовки и преемственности
знаний на каждом этапе образовательного процесса;
На втором этапе (2012 - 2013гг) продолжался
теоретический анализ проблемы формирования интегративных знаний у будущих дизайнеров на основе использования интерактивых технологий, разрабатывалась междисциплинарная модель обучения студентов.
На третьем опытно - экспериментальном этапе
(2013 - 2014гг.) был проведен обучающий эксперимент теоретических положений исследования, а
также проверка эффективности разработанной
междисциплинарной модели обучения. Разработана междисциплинарная модель обучения будущих дизайнеров с привлечением интерактивных
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технологий. Обоснована необходимость использования интерактивнных технологий для междисциплинарного обучения. Выявлены педагогические,
методические и организационные условия взаимодействия преподавателей и студентов с интерактивными технологиями в реализации междисциплинарных связей в образовании будущих дизайнеров.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно выявляет тенденции совершенствования профессиональной подготовки
будущих дизайнеров в процессе обучения в вузе и
открывает перспективы использования в учебном
процессе междисциплинарной технологии.
Практическая значимость исследования в том,
что разработанный курс и рекомендации по его организации способствуют успешной реализаций
междисциплинарной технологии обучения будущих дизайнеров в контексте совершенствования
качества профессионального образования и эффективному использованию полученных знаний в
своей профессиональной деятельности; предложены разработки занятий по интегрированным курсам «Рисунок», «Живопись» и «Композиция»
Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечивались использованием различных методов исследования, соответствующих
предмету, поставленным целям и задачам работы;
методической обоснованностью теоретических положений, связанных с профессионализацией процесса обучения в условиях информатизации образования; экспериментальной проверкой гипотезы,
давшей положительные результаты; применением
методов обработки эмпирических данных и апробацией результатов исследования в практике вузовского обучения; личным опытом работы преподавателей в ВУЗах.
Принципы, формы, методы и средства реализации междисциплинарной технологии обучения
будущих дизайнеров в условиях информатизации
образования активизируют творческую активность
. За период внедрения интерактивных междисциплинарных образовательных технологий обучения
были получены подтвержающие положительные
результаты. Студенты обучающиеся по этой технологии стали заваевывать призовые места во многих
республиканских и международных конкурсах,
олимпиадах, фестивалях и творческих выставках,
повысилось качество образования.
Все вышеизложенное подтверждает, что использование в учебном процессе междисциплинарной технологии обучения на основе интерактивных
технологий позволит повысить эффективность преподавания и качество обучения студентов графического дизайна, и тем самым реализовать профессиональную направленность обучения.
Подводя итог сказанному, считаем необходимым заметить, что проблему внедрения междисциплинарной интеграции в вузовскую практику
нельзя считать исчерпанной, как и всякую другую,
связанную с фундаментализацией образовательного процесса.
Образование должно быть целостным, для
чего отдельные дисциплины рассматриваются не
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как совокупность традиционных автономных курсов, а интегрируются в единые циклы фундаментальных дисциплин, связанных общей целевой
функцией и межпредметными связями.
Одним из основных положений концепции современного университетского образования является приоритетная ориентация на междисциплинарные технологии обучения.
Интерактивные технологии в настоящее время
должны повлиять на формирование нового содержания образования, на организационные формы и
методы обучения, поскольку именно они способствуют воплощению на практике реальной интеграции учебных дисциплин [6].
Учитывая высказывания разных ученых,
можно сделать вывод, что реформа образования
должна обеспечить фундаментальность образования, дающего целостное видение природы, человека и общества в контексте междисциплинарного
диалога [7].
Действующие учебные планы и программы в
структуре высшего образования, несмотря на их постоянную корректировку, не учитывают специфику
подготовки будущих специалистов.
Одним из путей решения проблемы в вузахэто оптимизация образовательного процесса на основе системного подхода междисциплинарной организации обучения в вузе.
При проектировании междисциплинарной модели обучения в качестве исходного положения
было принято междисциплинарное обучение в
вузе, как дидактически целесообразное сочетание
обучения по профилирующим и элективным дисциплинам с применением интерактивных технологий,
которые выступают как мощное средство в решении задач познавательной, творческой и профессиональной деятельности.
Суммируя и обобщая вышеизложенные позиции, можно сделать следующие выводы:
1. Междисциплинарное обучение в вузе есть
дидактически целесообразное сочетание обучения
элективным и профилирующим дисциплинам, с
применением интерактивных образовательных технологий, которые выступают как мощное средство
в решении задач в познавательной и профессиональной деятельности.
2. Междисциплинарное содержание учебных
дисциплин позволяет объединить изучаемые дисциплины в единый блок интегративных дисциплин
и разработать для их изучения общую междисциплинарную технологию обучения.
3. Разработанная междисциплинарная модель
обучения будущих дизайнеров на основе использования интерактивных технологий адекватно отражает потребности образовательной практики на современном этапе в условиях реализации государственных образовательных стандартов нового
поколения.
4. Реализация междисциплинарной технологии обучения в учебно-воспитательном процессе
вуза способствует его эффективности, так как ведет
к более качественному усвоению материала, развитию мышления, повышению интереса к предмету,
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формирует умение анализировать, сопоставлять
факты из различных областей знаний.
5. Разработанная система дидактических материалов и экспериментальная методика междисциплинарного обучения, учитывающая возможности
применения интерактивных технологий для ее реализации, обеспечивает формирование оптимального уровня профессиональной зрелости выпускников по специальности «Графический дизайн».
Результаты подтвердили, что использование в
учебном процессе междисциплинарной технологии
обучения на основе интерактивных технологий
позволяет повысить эффективность преподавания и
качество обучения будущих дизайнеров и тем самым реализовать профессиональную направленность обучения.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены основные задачи и направления кадровой политики в Администрации
муниципального образования «Город Майкоп», а также проведен анализ его кадрового состава, который
позволил сделать вывод об обеспеченности администрации трудовыми ресурсами.
Abstract
In this article the main tasks and directions of personnel policy in Administration of municipal formation
«Maykop City» are considered, and also the analysis of its personnel structure which has allowed to draw a conclusion about security of administration with labor resources is carried out.
Ключевые слова: кадровая политика, кадровый состав, Администрация муниципального образования «Город Майкоп».
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Кадровые процессы в органах местного самоуправления имеют особую актуальность, поскольку
эти органы всегда в центре внимания. Кадровая политика является неким гарантом качества работы
органов местного самоуправления.
Под муниципальной кадровой политикой понимается система теоретических взглядов, принципов, правил, норм, определяющих основные
направления работы с персоналом, обеспечивающих приведение человеческого ресурса в соответствие со стратегией организации. Кадровая политика имеет практическое воплощения в подборе,
расстановке кадров, их включение в исполнение
своих должностных обязанностей. Существенную
роль здесь играет сфера, уровень и качество образования кадров [1].
Кадровая политика обеспечивает не только качественный подбор сотрудников на должности муниципальных служащих, она определяет тон и последующий характер работы по средствам выдвижений требований к претендентам [3].

Проанализируем реализацию муниципальной
кадровой политики в Администрации муниципального образования «Город Майкоп».
Администрация муниципального образования
«Город Майкоп» в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Майкоп» является
исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления муниципального образования
«Город Майкоп», наделенным полномочиями по
решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования федеральными законами и законами Республики
Адыгея.
Целью деятельности Администрации муниципального образования «Город Майкоп» является
осуществление управления на территории муниципального образования «Город Майкоп» по вопросам местного значения, входящим в компетенцию
Администрации в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской
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руководителей подведомственных муниципальных
учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования «Город Майкоп», содействие структурным подразделениям Администрации в обеспечении укомплектования квалифицированными кадрами, формирование кадрового
резерва для замещения должностей муниципальной
службы и резерва управленческих кадров Администрации, его эффективное использование.
3. Кадровое обеспечение деятельности и организационно-штатная работа Администрации.
4. Обеспечение документального оформления
трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования «Город Майкоп».
5. Участие в обеспечении реализации государственной политики в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений, соблюдения требований к служебному поведению и урегулирования конфликта интересов в Администрации в
пределах компетенции отдела.
6. Адаптация, обучение и повышение квалификации персонала.
Адаптация является элементом комплекса мероприятий, направленных на обеспечение условий
эффективной реализации творческого и физического потенциала работников организации. По итогам адаптационного периода на примере сотрудников администрации оценивается следующие критерии, представленные на рисунке 1.
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Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Адыгея, законами и нормативными актами Республики Адыгея, Уставом муниципального образования «Город Майкоп», нормативными правовыми актами Совета народных
депутатов города Майкопа.
Основным подразделением, осуществляющим
работу с кадрами в Администрации муниципального образования «Город Майкоп», является отдел
кадров. Отдел кадров Управления делами Администрации муниципального образования «Город Майкоп» является отделом в составе Управления делами Администрации муниципального образования «Город Майкоп». Создан в целях
формирования высокопрофессионального кадрового состава как основы эффективного функционирования Администрации муниципального образования «Город Майкоп».
Основными задачами и направлениями данного отдела в области кадровой политики являются:
1. Обеспечение деятельности Администрации
по реализации кадровой политики в соответствии с
требованиями трудового законодательства Российской Федерации и законодательства о муниципальной службе.
2. Формирование высокопрофессионального
кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы, должностей, не отнесенных
к должностям муниципальной службы, должностей
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Рисунок 1. Критерии оценок после адаптационного периода в администрации муниципального образования «Город Майкоп»
Подготовка кадров представляет собой обучение сотрудника администрации, навыкам, необходимым для более эффективной работы, повышения
производительности труда для достижения целей
администрации муниципального образования «Город Майкоп».
Анализ подготовки кадров в администрации
муниципального образования «Город Майкоп» показал, что продуктивными в отношении подготовки
являются лекции и курсы повышения квалификации специалистов администрации.
7. Планирование карьеры. В администрации
муниципального образования «Город Майкоп»
управление карьерой сводится к совокупности мероприятий, осуществляемых отделом кадров совместно с руководителями структурных подразделе-

ний и главой администрации, позволяющих выявить лиц с высоким потенциалом продвижения,
помочь им раскрыть свои способности и применить
их наиболее выгодным для себя и администрации
способом в соответствии с разработанными схемами перемещения.
8. Стимулирование деятельности персонала.
Важнейшей задачей кадровых служб является формирование стимулирующего механизма, который
побуждает людей к эффективному труду. В соответствии со штатным расписанием, в Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
к видам экономического стимулирования сотрудников относятся, помимо различных форм и систем
заработной платы, премиальные и прочие выплаты
и льготы.
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9. Осуществление ведомственного контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права в структурных подразделениях и
подведомственных муниципальных учреждениях.
В целом кадровая политика в Администрации
муниципального образования «Город Майкоп» ведется в соответствии с законодательной и нормативной базой, характеризующей муниципальную
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службу в регионе.
Проведем теперь анализ кадрового состава администрации.
Анализ кадрового состава администрации муниципального образования «Город Майкоп» необходимо начинать с анализа численности трудовых
ресурсов (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Динамика численности персонала администрации муниципального образования
«Город Майкоп» в 2015-2018 гг.
Из расчетов среднегодовой численности персонала следует, что в целом за анализируемый период произошло сокращение персонала Администрации на 22 человека, что свидетельствует о том,
что по численности работников не были созданы

8%

10% 8% 3%

все условия для обеспечения бесперебойной, ритмичной работы и осуществления основной деятельности по обслуживанию населения.
Далее проанализируем структуру персонала,
которая приведена на рисунке 3.
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Рисунок 3. Распределение кадров администрации муниципального образования
«Город Майкоп» по категориям персонала в 2018 г.
Как видно из данного рисунка, основными категориями работников Администрации являются
ведущие и главные специалисты (38% и 33% соответственно), что отвечает потребностям в кадрах
администрации муниципального образования «Город Майкоп». Данную структуру можно назвать ра-

циональной. При этом отметим, что за исследуемый период структура персонала оставалась практически неизменной.
Анализ персонала должен содержать анализ качественной его структуры, которая характеризуется рядом параметров, таких как возраст, пол, образование,
стаж работы. Анализ уровня образования сотрудников
представлен на рисунке 4.
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Рисунок 4. Распределение персонала администрации муниципального образования
«Город Майкоп» по уровню образования в 2016-2018 гг.
На основе представленных данных, можно
сделать вывод, что большую долю работников Администрации составляют сотрудники с высшим образованием, что связано с высокими требованиями
к кандидатам, устраивающимся на работу, и с требованием кадровой службы о наличии соответствующей квалификации. В целом, в администрации
муниципального образования «Город Майкоп»

уровень образования соответствует занимаемой
должности, все сотрудники, занимающие руководящие должности имеют высшее образование.
Результаты анализа качественного состава
трудовых ресурсов по гендерному признаку в администрации муниципального образования «Город
Майкоп» за 2016-2018гг., представлены на рисунке
5.
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Рисунок 5. Распределение персонала администрации муниципального образования
«Город Майкоп» по полу в 2016-2018 гг.
Как видно из данного рисунка, по половому
признаку в кадровом составе администрации муниципального образования «Город Майкоп» на протяжении всего исследуемого периода наблюдается
преобладание мужчин.
Далее проведем анализ персонала администрации муниципального образования «Город Майкоп»

по возрасту, так как рекомендуется постоянно отслеживать динамику возрастной структуры по категориям сотрудников, отдельным подразделениям, специальностям. Знание этой динамики позволяет более эффективно управлять процессами
планирования потребностей организации в рабочей
силе, подготовки резерва, профессионального обучения (Таблица 1).
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Таблица 1

Распределение персонала администрации муниципального образования
«Город Майкоп» по возрасту в 2016 по 2018 гг.
2016 год
2017 год
2018 год
Изменение за период
ЧислЧислЧислВозраст
Уд.
Уд.
Уд.
ть,
ть,
ть,
чел.
в % к 2016 году
вес, %
вес, %
вес, %
чел.
чел.
чел.
От 18 до 25 лет
24
7,00
22
6,57
20
6,23
-4,00
-16,67
От 26 до 30 лет
58
16,91
55
16,42
56
17,45
-2,00
-3,45
От 31 до 35 лет
63
18,37
61
18,21
56
17,45
-7,00
-11,11
От 36 до 40 лет
60
17,49
62
18,51
58
18,07
-2,00
-3,33
От 41 до 45 лет
46
13,41
46
13,73
44
13,71
-2,00
-4,35
От 46 до 50 лет
38
11,08
37
11,04
38
11,84
0,00
0,00
От 51 до 55 лет
28
8,16
30
8,96
29
9,03
1,00
3,57
Старше 55 лет
26
7,58
22
6,57
20
6,23
-6,00
-23,08
Итого
343
100,00
335
100,00
321
100,00 -22,00
-6,41
Средний возраст, лет
42,88
41,88
40,13
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что
на протяжении всего исследуемого периода в администрации муниципального образования «Город
Майкоп» основную группу составляют работники в
возрасте от 26 до 30 лет (удельный весь данной
группы к концу 2018 года составил 17,45%); от 31
до 35 лет (удельный вес — 17,45%) и от 36 до 40 лет
(удельный вес — 18,07%), что отражает общероссийскую тенденцию старения кадров. Однако за
2016-2018 гг. произошло «омоложение» кадров муниципального образования «Город Майкоп»: средний возраст персонала сократился с 42,8 лет до
40,13 лет. «Омоложение» персонала обусловлено

мнением, что эффективнее использовать молодые
кадры, выявить их проблемы, мотивировать их на
повышение продуктивности труда, заинтересовать
и увлечь работой, чем заниматься переквалификацией работников предпенсионного возраста.
Для анализа стабильности рабочей силы и преданности (оценки лояльности) сотрудников организации проанализируем следующие данные: общий
стаж работы; продолжительность работы в конкретной организации (в нашем случае администрация муниципального образования «Город Майкоп»). Данные представлены в таблице 2

Таблица 2
Стаж работы персонала администрации муниципального образования «Город Майкоп»
Общий стаж
Стаж работы в Администрации
Стаж работы в организации
чел.
%
чел.
%
менее 1 года
8
2,49
18
5,61
от 1 до 3 лет
38
11,84
34
10,59
от 3 до 5 лет
54
16,82
68
21,18
От 5 до 10 лет
84
26,17
91
28,35
От 10 до 15 лет
62
19,31
52
16,20
От 15 до 20 лет
51
15,89
44
13,71
Более 20 лет
24
7,48
14
4,36
Итого
321
100,00
321
100,00
Как видно из представленных данных,
наибольшую долю составляют работники, имеющие стаж от 5 до 10 лет (28,35%), что может свидетельствовать об удовлетворенности условиями
труда в Администрации. Также существенную
долю составляют работники со стажем от 3 до 5 лет
(21,18%). Это положительно характеризует кадровую работу службы отдела кадров администрации
муниципального образования «Город Майкоп».
Вместе с тем, анализ показал, что многие сотрудники раньше работали в других организациях, поэтому говорить о лояльности персонала в этом случае не приходится. Очень многие до сих пор не уверены, что больше не перейдут в другую
организацию. Сотрудники очень осторожны, не
особо стремятся выделиться, так как не уверены в
продвижении по карьерной лестнице.

Таким образом, анализ кадрового состава персонала администрации муниципального образования «Город Майкоп» показал, что в целом администрация укомплектована трудовыми ресурсами на
должном уровне и структура распределения работников по группам соответствует потребностям организации.
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Аннотация
Проанализировано понятия национальной безопасности в контексте управленческих подходов реализации социально-экономической политики. Исследованы основные составляющие национальной безопасности с точки зрения современной экономической политики стран трансформационного типа. Рассмотрены возможные угрозы национальной безопасности сквозь призму современных подходов ведения государством конкурентных отношений. Обоснованно сущность современной стратегии национальной
безопасности и трансформации экономических систем в период геополитических изменений.
Abstract
The concepts of national security in the context of managerial approaches to the implementation of socioeconomic policies are analyzed. The basic components of national security are examined from the point of view
of the modern economic policy of countries of the transformational type. Possible threats to national security
through the prism of modern approaches to maintaining competitive relations by the state are examined. The essence of the modern strategy of national security and the transformation of economic systems during the period of
geopolitical changes is grounded.
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Постановка проблемы. В результате жесточайшей конкуренции на мировых рынках, негативного влияния мирового финансово-экономического
кризиса, изменений в геополитической ситуации
возникают новые реальные или потенциальные
экономические угрозы. Экономическая стабильность является безусловно базовым признаком
национальной безопасности, однако не единственной. В широком контексте экономическая безопасность, органически соединенная с динамикой развития, с инновационными процессами, с элементами допустимого риска.
Для рыночной системы хозяйствования в основу обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов заложены идеи функциональной вариативности и уровня обеспечения конкурентоспособности в пространстве финансового,
трудового и иного рыночного хаоса. Государственное управление должно выступать проводником

экономических интересов страны, позволять избежать жесткой централизации и бюрократизации хозяйственной жизни. С этой целью особое внимание
должно быть уделено развитию рынка научно-технической продукции и его инфраструктуры, расширению экспорта объектов интеллектуальной собственности, существенного обновления материально-технической базы науки, организации
технологических парков мирового уровня.
Анализ последних исследований и публикаций и
выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Современная наука рассматривает несколько концептуальных моделей обеспечения экономической безопасности национальных систем
хозяйствования. В частности, довольно известная
концепция национальной безопасности, основанная на положениях структурной жесткости экономической системы, ее управляемости, высокого
уровня защищенности от внешних вызовов и угроз.
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В научно-технологической сфере основными
внешними источниками угроз национальной безопасности могут выступать ограничения доступа
исследователей и субъектов хозяйствования к новейшим технологиям и целенаправленная политика
иностранных государств и компаний. В условиях
конкурентной экономики они становятся ключевыми рычагами и способствуют экономическому
росту и повышению конкурентоспособности как
внутри страны, так и за ее пределами. Эта тенденция заслуживает особого внимания при разработке
методологии стратегического развития экономики
и экономической безопасности.
Цель исследования – обоснование важности современных экономических аспектов государственного управления национальной безопасности в
странах трансформационного типа.
Изложение основного материала. Состояние
экономики, несовершенство системы организации
государственной власти и гражданского общества,
социально-политическая поляризация общества и
криминализация общественных отношений, рост
организованной преступности и увеличение масштабов сепаратизма, терроризма, обострение межнациональных и осложнение международных отношений создают широкий спектр внутренних и
внешних угроз национальной безопасности. Развитие наукоемкого сектора экономики при одновременном снижении роли материалоемких и энергоемких производств позволит существенно повысить конкурентоспособность экономики и уровень
национальной безопасности государства.
Среди данных вызовов является усиление влияния глобализации, кардинальное изменение диспозиции геополитических сил и связанная с этим
общая нестабильность. Национальная безопасность
рассматривается в этом контексте как рационально
обоснованная диалектическое единство инновационных экономических действий в одних сегментах
рыночных отношений и методов стабильного, технологического, прибыльного хозяйствования [4].
Подобные концепции обеспечения экономической
безопасности реализуются в системах национального хозяйства, имеют избыточные или недостаточные ресурсы для комплексной самореализации
своих потребностей, интересов, жизненных установок
Конкретная институциональная модель, выбранная для разработки и реализации системы государственного управления, зависит от множества
факторов. Защита от реальных и потенциальных
внешних угроз должно осуществляться путем обоснованной интеграции экономики в глобальное экономическое пространство, осуществление многовекторной экономической политики, диверсификации импорта сырьевых и энергетических ресурсов,
расширение географии экспорта.
Для стран с рыночной, до недавнего времени с
переходной экономикой, которые находятся в зоне
системного кризиса наиболее оптимальная модель
обеспечения национальной безопасности базируется на творческом объединении ресурсов стабиль-
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ности, управляемости и дозированного экономического риска в тех сферах хозяйствования, где
можно получить максимальную социально-экономическую текущую эффективность, а также создать
благоприятные условия для перспективных инновационных проектов.
Вариативность взаимодействия с партнерами
при изменении рыночной конъюнктуры и вызовы
экономических, социальных, политических субъектов позволяют сторонникам подобных концептуальных положений, используя эффект наложения
индивидуализированных, инновационных, рискованных действий и их результирующей составляющей, находиться постоянно в пространстве суммарной благоприятной рыночной конъюнктуры, обеспечивая таким образом ускоренный оборот
капитала, ресурсов труда, сверхприбыль и достаточно высокий потенциал экономической безопасности.
В плане нейтрализации внутренних источников угроз в научно-технологической сфере необходимо завершить формирование эффективной национальной инновационной системы и реализовывать
новую технологическую стратегию развития экономики. Производственная сфера должна ориентироваться на создание совместных предприятий по выпуску высокотехнологичной и сложно-технической
продукции, развитие сектора наукоемких услуг [2].
Реализация такой модели национальной безопасности предусматривает рациональное использование
технологий, ориентированных на максимальную
результативность в минимально сжатые сроки.
Для руководителей органов государственной
власти по национальной безопасности должно быть
главнейшей обязанностью следить не только за экономико-хозяйственными процессами, которые происходят в обществе, но и не меньшее внимание
необходимо уделять анализу собственно самой системы финансово-хозяйственной деятельности.
Это позволит более сбалансированно расставлять
приоритеты в защите национальных интересов,
экономические угрозы требуют немедленного реагирования.
Предел максимальной величины вмешательства государства в экономические процессы можно
определить, как функцию от обеспечения государством минимального прожиточного уровня, определенного по богатым экономически страной, или в
зависимости от уровня доходов граждан промышленно развитых стран. Эту функцию любое государство должно обеспечивать своим гражданам,
поскольку она собирает с них налоги. Стремление
предпринимательства достижения своих интересов
является главной движущей силой экономического
развития, увеличивая в конечном итоге, благосостояние общества в целом.
Для всех субъектов хозяйственной деятельности должны быть гарантированы основные экономические свободы, а именно свобода выбора сферы
деятельности, свобода конкуренции и свобода торговли. Государство должно воздействовать на рынок в целях увеличения спроса, так как причина
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кризисов открытой экономики. Современное государственное управление понимает организацию
власти, характеризующаяся разделением населения
по территориальному признаку и за деятельностью
аппарата управления.
При любой системе политических отношений,
при любом современном типе экономики, государство, так или иначе, вмешивается и принимает участие в социально-экономической жизни общества,
потому что она именно является продуктом данного общества. В любой государства есть соответствующие экономические и социальные функции;
поэтому, можно согласиться, что в экономическую
функцию государства любого типа входит закрепление и охрана различных форм собственности,
поддержание конкуренции.
Это, прежде всего, обеспечение социальноэкономического климата, способствующего оптимальному функционированию рыночной экономики, а также влияния на ее субъекты с целью эффективного развития с помощью соответствующих
механизмов [3]. Сюда же относится и антимонопольная политика, поддержка конкуренции, а
также меры, направленные на поддержку и сохранение приемлемых условий для воспроизводства
природной и социальной инфраструктуры.
В экономиках периода трансформации существует более или менее значительный по своим
масштабам государственный сектор. Его размеры
могут служить критерием проводимой государством той или иной социально-экономической политики в период спада или подъема. Это также и
устранения негативных последствий рыночного
механизма, и прежде всего, безработица и инфляция. Деятельность, выполняется государственными
органами для обеспечения перечисленных функций, осуществляемых с помощью соответствующих механизмов.
Если говорить о том, в каких государствах уровень и качество жизни являются лучшими, то следует обратиться к примеру стран, которые попадают в категорию социально-ориентированных
экономик [6]. Пока не удалось придумать совершенную молодежь государственного и властных
отношений, которая была бы эффективной, жизнеспособной, справедливой, все равно нравилась бы
всем и в равной степени отражала интересы всех
без исключения социальных групп. Рыночная политика олицетворяет хозяйственную свободу, которая
заключается в свободе потребителя покупать товары, и в свободе предпринимателя производить и
продавать товары по своему усмотрению.
Благодаря этому, рыночная система стимулирует экономический рост, технический прогресс,
повышает производительность труда, снижает затраты на производство и цены. Об эффективности
государственного управления можно утверждать
по уровню национальной конкурентоспособности.
Если говорить об эффективности государственного
управления с точки зрения конкурентоспособности
национальной экономики, то здесь существует взаимосвязь без эффективного института государственного управления о конкурентоспособности
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национальной экономики на международных рынках говорить вообще не приходится, а именно государственное управление является фактором национальной конкурентоспособности.
При условии обеспечения благоприятного сочетания всех составляющих, данные факторы индикаторов достигаются устойчивостью предприятий
государственной собственности. Следует подчеркнуть, что именно фактор государственного управления показывает ту степень, в которой государственная политика способствует конкурентоспособности [1]. Именно инфраструктура становится
ключевым ресурсом в обеспечении конкурентоспособности государства в будущем, это побуждает
развивать современную технологическую инфраструктуру.
Большое значение имеет эффективное государственное управление, способное использовать
новые технологические достижения всего мира с
выгодой для своей национальной экономики. В
условиях научно-технической революции государственное управление приобретает новую роль, основные функции государства усложняются. Поскольку государство является одним из основных
субъектов социально-экономических преобразований, внешнеэкономические вызовы адресованы в
первую очередь государству.
В мировой экономике понимается экономика,
находящаяся в зависимости от факторов внешней
среды, взаимосвязаны и взаимозависимы от других
субъектов глобального рынка. В новом экономическом пространстве происходит ряд объективных
процессов, которые сказываются на эффективности
государственного управления. Государственное
управление объективно меняется под влиянием информационных технологий, активно идет поиск новой модели государственного устройства, вопросы
государственного суверенитета попадают в перечень наиболее злободневных проблем.
В сфере государственного управления аналогичная тенденция просматривается в актуализации
властной вертикали и передачи ряда функций органам местного самоуправления [5]. Государство может и не быть дальше доминирующей силой на мировой арене, рыночные силы в лице многонациональных корпораций и банков излучают сильный и
независимый влияние, они действуют на международной арене с минимальными ограничениями.
Усиливается влияние глобальных и транснациональных инициатив отдельных групп, интеграция
проявляется в региональных масштабах, в возникновении трансформирующихся пространств, где
количество государств не только не сокращается, а,
наоборот, увеличивается. Главными субъектами
мирохозяйственных связей стали транснациональные корпорации, которые ставят временем собственные интересы выше национальных.
Реализация национальной безопасности возможна только на основе устойчивого развития экономики, поэтому национальные интересы в экономической сфере являются ключевыми. Основными
направлениями обеспечения национальной без-
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опасности есть стратегические национальные приоритеты, которыми определяются задачи важнейших социальных, политических и экономических
преобразований для создания безопасных условий
реализации конституционных прав и свобод граждан Украины, осуществления устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостности и суверенитета государства.
Усилия и средства обеспечения национальной
безопасности имеют сосредотачивать свои ресурсы
на обеспечении национальной безопасности во
внутриполитической, экономической, социальной
сферах, в сфере науки и образования, в международной, духовной, информационной, военной, оборонно-промышленной и экологической сферах, а
также в сфере общественной безопасности. Основное содержание обеспечения национальной безопасности состоит в поддержании правовых и институциональных механизмов, а также ресурсных
возможностей государства и общества на уровне,
соответствующем национальным интересам.
Для общества первостепенное значение имеет
сохранение присущего ему и только ему образа
жизни; для государства же определяющим является
полнота ее публичной власти и функции, выполняемые путем ее применения. В то же время, общество располагает собственные механизмы обеспечения безопасности для поддержания нормальных
общественных отношений, установленных нормативно-правовыми актами, которые обеспечивают
достаточный уровень личной безопасности своих
членов и самого общества.
Выводы и предложения. Основным субъектом
обеспечения национальной безопасности выступает государство, осуществляющее функции в этой
области через органы власти. Сущность национальной безопасности определяется как состояние защищенности страны, которая возникает в процессе
взаимодействия органов государственной власти,
организаций и общественных объединений для защиты национальных интересов от угроз. Экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация
общества, девальвация духовных ценностей способствуют усилению напряженности во взаимоотношениях регионов и центра, олицетворяя угрозу
социально-экономического уклада.
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Государственное управление безопасностью
предусматривает сотрудничество между субъектами безопасности в важнейших сферах, которые
определяют их жизненно интересы, а комплекс безопасности олицетворяет транснациональный регион, включающий в себя страны, которых объединяют устойчивые представления о безопасности.
Под механизмом государственного управления
обеспечения национальной безопасности понимается единство организационно оформленных государством специальных органов, которые решают
задачи обеспечения безопасности страны и в этих
целях осуществляют в строго определенных формах государственное руководство и практически
реализуют функции обеспечения национальной
безопасности.
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В статті здійснено аналіз теорій конкурентоспроможності підприємства та визначено комплекс передумов щодо забезпечення ефективності конкурентоспроможності підприємства. Розглянуто матрицю BCG
та надані переваги й недоліки цієї матриці. Проаналізовано детермінанти за М. Портером. Обґрунтовано
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Abstract
The article analyzes the theories of enterprise competitiveness and defines a set of prerequisites for ensuring
the efficiency of enterprise competitiveness. The BCG matrix is considered and the advantages and disadvantages
of this matrix are presented. The determinants for M. Porter are analyzed. The new concept of "strategic intentions"
is substantiated.
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Постановка проблеми у загальному вигляді
та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Нині загальновизнаним є
той факт, що успішність господарювання підприємства у значній мірі визначається рівнем його конкурентоспроможності. Проте, дослідження будьякого об’єкта, в т.ч. конкурентоспроможності, неможливе без аналізу історичної трансформації наукових уявлень про нього. Це пояснюється тим, що
протягом свого існування людство пройшло кілька
етапів розвитку, особливості кожного з яких визначали розуміння сутності одного й того ж процесу
або явища по-різному.
Метою статті є аналіз еволюційного розвитку
теорій
конкурентоспроможності
вчених-економістів
у
сфері
конкурентоспроможності
підприємства.
Виклад основного матеріалу. В умовах глобалізованої світової економіки та суперечливих
впливів глобалізації на економіки різних держав
світу, можна виокремити країни, що зазнали негативного впливу [3], а також ті, які відчули на собі
позитивний ефект. Це зокрема стосується Європейського Союзу [1], який можна вважати найуспішнішим інтеграційним проектом ХХ ст.

Причини таких різних сценаріїв розвитку також можна пояснити зокрема неоднаковою конкурентоспроможністю, а отже, і «запасом міцності»
як і окремих підприємств, так і національної економіки загалом. Перспективи і плани України щодо
використання своїх економічних можливостей не
можна реалізувати без висококонкурентної економіки та без розвитку і утримання лідерських позицій, які визначаються конкурентоспроможністю,
тому актуальним буде проаналізувати хронологію
розвитку сучасних теорій конкурентоспроможності.
У 70-х роках ХХ ст. популярною стала матриця БКГ: «зростання – частка ринку».
Дана матриця BCG (Boston Consulting Group)
була розроблена Бостонської Консалтингової Групою і її засновником Б. Д. Хендерсеном. Метою
створення і функціонування матриці BCG є оцінка
товарів компанії в залежності від їх частки на ринку
і темпу зростання ринку даного товару.
У матриці BCG (рис. 1) виділяють чотири
групи товарів:

Рис. 1 Матриця BCG [8]
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1. «Знаки питання» («Важкі діти») – це нові товари, у яких спостерігається високий темп зростання продажів, низька норма прибутку в короткостроковому періоді і високі витрати на їх підтримку
і розвиток. Відносно даних товарів застосовуються
стратегії інвестування або селективного розвитку.
2. «Зірки» – це товари-лідери ринку, що ростуть з високим темпом зростання продажів і високим рівнем прибутку, але високими витратами на
просування. Відносно даних товарів застосовується
стратегія збереження лідерства.
3. «Дійна корова» – це товари-лідери стагнуючого ринку з високим рівнем прибутку, з незначними інвестиціями на розвиток і просування, але

17
без подальшої перспективи зростання. Для цих товарів застосовується стратегія отримання максимального прибутку, що спрямовується на розробку
нових товарів і послуг і підтримання товарів-зірок.
4. «Собаки» – це нові товари, які зазнали
невдачі або товари падаючого ринку, які характеризуються низькою нормою прибутку або збитковістю і практично відсутністю можливостей
щодо зростання продажів. У відношення даних товарів застосовується стратегії відходу з ринку або
зниження активності. Альтернативою може бути
оновлення або репозиціонування товару.
Переваги та недоліки застосування матриці
BCG розглянуті в табл. 1, що визначають характер
її застосування.
Таблиця 1
Переваги та недоліки застосування матриці BCG

№
п/п

Переваги

Недоліки

1

Можливість оцінювати взаємозв'язку між товарами і аналізувати стадії їх розвитку

2

Наочність, простота і доступність

3

Об'єктивність використовуваних параметрів

В моделі враховуються лише два змінних фактора, при
цьому на ринку існують і інші чинники успіху і привабливості
Існує припущення відповідності частки прибутку частки
ринку, яке може і не бути на ринку, наприклад, при виведенні нового товару на ринок з високими витратами
Не завжди зменшення частки ринку обумовлено закінченням життєвого циклу товару, наприклад, внаслідок
впливу економічної кризи

З'єднання життєвого циклу товару і
формуванням портфеля товарів організації
Легкість вибору і розробки стратегії
5
для товарів кожної категорії
[складено автором на основі 4, 7 та 8]
4

Відсутні тактичні розробки для реалізації позначених
стратегій
На ринку можуть бути відсутні дані про частку або продажах найсильнішого конкурента на ринку

Отже, у 70-х роках ХХ ст. матриця ВCG була
значним внеском в інструментарій стратегічного
планування, вона пов'язала ринкові чинники діяльності підприємств з фінансовими аспектами функціонування. Недоліки цієї матриці, пов‘язані із зосередженням на показниках частки та темпів росту
ринку, що в подальшому було враховано у більш
досконалих моделях стратегічного аналізу й планування, таких як GE/McKinsey, Shell/DPM, ADL/Life
Cycle, але у 80-х роках М. Портер розкритикував
цю теорію, зазначивши, що не тільки ці показники
є визначниками успіху і на основі цього Портер запропонував свої власні 3 варіанти стратегії розвитку фірми:

1) мінімізація витрат;
2) диференціація продукції;
3) концентрація на визначеному сегменті ринку [кровяк].
Цю теорію М. Портер назвав «Теорією конкурентних переваг» (рис. 2), вона розроблена в результаті проведеного дослідження конкурентної
переваги країн, яка підтверджується достатньою кількістю фактів і розглянута у фундаментальній
праці М. Портера «Конкурентна перевага країн»
(The Competitive Advantage of Nations), опублікованій у 1991 p. нью-йоркським видавництвом Free
Press.

Рис. 2 Теорія конкурентних переваг М. Портера
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Згідно з цією теорією відповідь на запитання:
«Чому країна досягає міжнародного успіху в тій чи
іншій галузі?» передбачає чотири властивості:
1. Факторні умови, тобто ті конкретні фактори,
наприклад, кваліфікована робоча сила певного
профілю або інфраструктура, які необхідні для
успішної конкуренції у даній галузі.
2. Умови попиту, тобто який на внутрішньому
ринку попит на продукцію чи послуги, що пропонуються даною галуззю.
3. Споріднені галузі та галузі, що підтримують,
тобто
наявність або відсутність у країні споріднених га-

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 21, 2019
лузей чи галузей, що підтримують, конкурентоспроможних на міжнародному ринку.
4. Стратегія фірми, її структура та конкуренти,
тобто умови у країні, які визначають те, як утворюються та управляються фірми, і характер конкуренції на внутрішньому ринку.
Ці властивості національної конкурентоспроможності М. Портер назвав детермінантами [6].
Детермінанти національної конкурентоспроможності – це комплексна система, яка постійно розвивається. Майкл Портер назвав цю систему «ромбом» (в оригіналі – «diamond», тобто алмаз, діамант) (рис. 3).

Рис. 3 Національний «ромб» або детермінанти за М. Портером [4]
Першим важливим детермінантом національної конкурентної переваги у якій-небудь галузі є
факторні умови. На думку М. Портера, наділеність
країни тими чи іншими факторами виробництва,
безумовно, впливає на конкурентну перевагу фірм
країни, але роль факторів цим не обмежується. Фактори, які є найважливішими для конкурентної переваги у більшості галузей (особливо галузей, найважливіших для зростання продуктивності в розвиненій економіці), не дістаються у спадок, а
створюються у межах країни за допомогою процесів, які у різних країнах та галузях дуже різні.
Отже, важливий не стільки запас факторів на
даний момент, скільки швидкість, з якою вони
утворюються, вдосконалюються та пристосовуються до потреб галузей. Крім того, наявність деяких факторів у великій кількості може не посилювати, а, навпаки, зменшувати конкурентну перевагу. І навпаки, брак деяких факторів часто впливає
на стратегію та спонукає до оновлення, призводячи
до тривалої конкурентної переваги.
Другий детермінант національної конкурентної переваги у якій-небудь галузі – це попит на
внутрішньому ринку на товари чи послуги, що пропонуються цією галуззю. Майкл Портер виявив, що
практично у кожній із розглянутих галузей попит
на внутрішньому ринку впливає на конкурентну перевагу. Впливаючи на ефект масштабу, попит на
внутрішньому ринку визначає характер та швидкість впровадження новацій, що здійснюються фірмами країни. Він характеризується трьома важливими рисами:
1) структурою внутрішнього попиту (природа

купівельних потреб),
2) обсягом
та
характером
зростання
внутрішнього попиту,
3) механізмами, за допомогою яких переваги
на внутрішньому ринку передаються на закордонні
ринки.
Значення двох останніх властивостей залежить
від першої. Для конкурентної боротьби важливіший не кількісний, а якісний бік попиту на
внутрішньому ринку.
Третім важливим детермінантом, що визначає
національні переваги у галузі, є наявність у країні
галузей-постачальниць або суміжних галузей, які
конкурентоспроможні на світовому ринку.
Конкурентоспроможність деяких галузей-постачальниць дає перевагу національним організаціям в інших галузях промисловості, тому що вони
продукують елементи, які широко використовуються та відіграють важливу роль у інтернаціоналізації та інноваційних процесах.
Наприклад, виробництво напівпровідників,
програмного забезпечення, а також торгівля є тими
галузями, які мають значний вплив на інші.
Наявність у країні конкурентоспроможних
споріднених галузей часто веде до виникнення нових високорозвинених видів виробництва. Спорідненими називаються такі галузі, в яких фірми можуть взаємодіяти одна з одною у процесі формування ланцюжка цінності, а також галузі, які
мають справу із продуктами, що взаємно доповнюють один одного. Взаємодія може відбуватись у
сфері розвитку технологій, виробництва, маркетингу або сервісу.
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Наприклад, копіювальна та факсимільна техніка використовують багато однакових технологій
та компонентів, які можуть розповсюджуватися
тими самими шляхами.
Четвертим важливим детермінантом, що
визначає конкурентоспроможність галузі, є той
факт, що підприємство створюється, організується,
управляється залежно від характеру конкуренції на
внутрішньому ринку. У різних країнах підприємства організовуються по-різному, виробляють різні
стратегії та цілі. Національні переваги у промисловому виробництві є результатом правильного
співвідношення між їх вибором та джерелом конкурентоспроможності національної промисловості.
Те, як розвивається суперництво на внутрішньому
ринку, також відіграє велику роль у процесі впровадження новинок та у забезпеченні перспектив
міжнародного успіху.
Після теорії М. Портера у 1995 р. М. Трейсі та
Ф. Вірсема запропонували теорію, подібну до теорії
Портера, яка теж вимагала однозначно виявити
найсильнішу конкурентну позицію – «ціннісну дисципліну» і удосконалювати, з огляду на це, або виробництво, або продукт, або сервісне обслуговування (рис. 4). Недоліком цієї теорії є також необхідність безпомилкового вибору, що в динамічному
світі зробити важко [5].
На противагу розглянутим вище теоріям, теорія психолога Дж. Мура за основу розвитку бізнесу
брала приклад з природних екосистем – там присутня не лише боротьба за виживання, але
йспівпраця, взаємозалежність, еволюція.
За висловом Мура, фірмі варто бути «лісником
чи садівником» і вирощувати цю бізнес-екосистему, бо вона пов‘язана з іншими елементами –
споживачами, виробниками, суспільством.
Розвиток такої системи під впливом еволюції
та конкуренції Мур назвав «коеволюція». Основою
цієї стратегії є співпраця з іншими контрагентами,
тісні виробничі відносини. Подібну теорію запропонували А. Бранденбургер та Б. Нейлбафф, яку
вони назвали «співконкуренція», тобто вона
поєднувала конкуренцію та співпрацю. На основі
теорії ігор вони запропонували моделі, в яких, залежно від гнучкої поведінки гравців, вигоду можуть отримувати всі – у сфері обслуговування споживачів – конкуренти, але відносно спільних постачальників – партнери. Слабким місцем всіх
попередніх теорій є те, що вони торкаються
«сьогоднішніх ринків і умов», а не майбутнього. [5]
Іншою теорією, яка не мала недоліків, притаманних попереднім теоріям конкурентоспроможності, є ідея вчених Г. Хемела та К. Прахалада. Вона
полягала в тому, що лідерство фірм сьогодні, які
раніше були малими за розмірами, злиття та зміни
на ринках сьогодні означають, що переваги матимуть ті фірми, які вміють створювати ринки майбутніх товарів і домінувати на них. Г. Хемел та К.
Прахалад ввели поняття «стратегічні наміри» та
«стратегічна архітектура», тобто за цією теорією,
треба не обмежувати майбутні цілі сьогоднішніми
ресурсами, а уявляти майбутнє і рухатись до нього,
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пропонувати споживачу новий продукт, а не задовольняти нинішні потреби. Проте критики цієї теорії вважали, що вона надто складна для практичного застосування [2].
Таким чином, конкурентоспроможність, з його
точки зору, визначає успіх або неуспіх у конкретних галузях виробництва і те місце, що країна займає в системі світового господарства, а національна
конкурентоспроможність визначається здатністю
промисловості постійно розвиватися і впроваджувати інновації. Спочатку національні компанії досягають конкурентної переваги, змінюючи основу,
на якій вони конкурують. Утримати ж перевагу їм
дозволяє постійне вдосконалення товару, способу
виробництва та інших чинників, причому оперативно, щоб конкуренти не змогли їх наздогнати і перегнати.
Висновки. Отже, сучасні концепції дослідження економічних процесів та явищ ґрунтуються
на системному підході, згідно якого об’єкт дослідження спочатку слід представити у вигляді цілісної системи із подальшим аналізом його структури
та, відповідно, окремих елементів і взаємозв’язків
між ними. Це означає, що процес дослідження має
здійснюватись відповідно до принципу «від загального до часткового». З огляду на зазначене, при розробці механізму управління конкурентоздатністю
підприємства на початковому етапі необхідно спиратись на сучасні теорії, які засновані на поняттях
системності. Однак, через те, що ці теорії носять
узагальнений характер, дослідження окремих елементів механізму, як системи, варто здійснювати із
врахуванням основ більш конкретних ранніх концепцій, тобто створити ефективну систему управління конкурентоспроможністю можна лише застосовуючи теорії всіх періодів, оскільки вони, не заперечують, а доповнюють одна одну.
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Аннотация
В данной статье проводится анализ применения цифровых технологий на железных дорогах России
для повышения конкурентоспособности на международном транспортном рынке и расширения рынка
предлагаемых услуг. В рамках исследования рассматриваются проекты и решения, внедряемые в транспортном комплексе, повышающие эффективность перевозочного процесса.
Abstract
In this article, the use of digital technologies on Russian railways is analized in order to increase its competitiveness in the international transport market and expand the market for services offered. The study considers
projects and solutions implemented in the transport sector that increase the efficiency of the transportation process.
Ключевые слова: цифровые технологии, программа «Цифровая железная дорога», электронное запорно-пломбировочное устройство, блокчейн, смарт-контракт, электронная торговая площадка «Грузовые
перевозки», транспортный комплекс.
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В условиях перехода всех глобальных международных компаний на полностью электронные
процессы взаимодействия между участниками
транспортного рынка российским компаниям необходимо реализовывать проекты цифровой трансформации.
Анализ мировой практики внедрения цифровых технологий на транспорте показывает эффективность таких трансформаций. Для повышения
конкурентоспособности и расширения рынка
предлагаемых услуг, а также освоения новых потоков российским компаниям необходимы дальнейшее применение и разработка собственных
цифровых проектов.
Применение цифровых технологий на железных дорогах страны обусловлено выполнением
Указов президента РФ, в которых ставят задачи разработки и внедрения информационных технологий
в транспортный комплекс страны, повышения эффективности контроля и безопасности перевозок
грузов по территории страны автомобильным и железнодорожным транспортом.
В РЖД разработана и одобрена долгосрочная
комплексная программа «Цифровая железная дорога», представляющая собой совокупность бизнес-моделей, инструментов и средств автоматизации, услуг, базирующихся на принципах сквозной
цифровизации. Она охватывает самые разные аспекты, в том числе большие данные, промышленный интернет вещей, новые технологии передачи
данных, включая квантовые, распределенные реестры, виртуальная и дополненная реальность и
так далее. речь идет о появлении «умных» дорог,
которые позволят повысить эффективность и безопасность перевозок, снизить экологическую

нагрузку и ресурсопотребление, в частности энергопотребление. Процессы разработки цифровых
решений выстраиваются по методике Agile при
постоянной обратной связи и отслеживаемом прогрессе
Реализация данной программы предполагает
получение следующих эффектов:
- от повышения производительности локомотивов (влияние цифровых решений на средний
вес поезда и участковую скорость);
- от повышения транзитности вагонопотока;
- от повышения надежности доставки грузов
в установленный срок (снижения штрафных выплат);
- от роста полноты удовлетворенности спроса
(роста дополнительных доходов).
Применение смарт-контрактов на основе технологии блокчейн (платформа «Распределенный
реестр») в сфере грузовых перевозок в рамках создания единого информационного пространства
между участниками грузовых перевозок и обеспечения мониторинга будет способствовать повышению безопасности хранения данных и позволит реализовать потенциал Big data с точки зрения оптимизации бизнес-процессов.
Распределенный реестр - это база данных, которая хранится и обновляется независимо каждым
узлом в сети. Распределенный реестр динамически
обновляется и все узлы сохраняют свою идентичную копию реестра.
Смарт-контракт - алгоритм, реализованный в
виде компьютерного кода, исполняющий достигнутые между двумя либо более сторонами соглашения. При этом, каждая сторона доверяет алгоритму,
а блокчейн обеспечивает неизменность полученных данных.
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Блокчейн - это защищенный от несанкционированного доступа цифровой реестр общего пользования, который ведет учет транзакций в публичной или закрытой одноранговой сети. Распределенный между всеми узлами сети реестр непрерывно
записывает историю операций с активами между
одноранговыми (одного порядка) узлами сети в
виде блоков информации. Все утвержденные блоки
транзакций соединяются в цепочку. Для транспортной отрасли, где цепь поставок состоит из отдельных звеньев, задача фиксации состояния товара, сопроводительных документов, взаиморасчетов по
этому товару с помощью блокчейна решается эффективно.
К преимуществам применения смарт-контрактов в транспортной области можно отнести:
• отслеживание отгрузки в режиме реального времени с помощью множества динамических
событий, публикуемых непосредственного из источника их возникновения;
• безопасный обмен данными, единая доверительная среда, обеспечение неизменности данных.
Эффективность применения данной технологии заключается в следующем:
1. Интеграция в цифровую инфраструктуру.
2. Создание новых эффективных механизмов
управления спросом на товары и услуги для потребителей.
3. Достоверные данные в режиме реального
времени и введение актуальных данных во внешние
системы (BigData и ИИ).
4. Прозрачность цепочки поставок.
5. Возможность восстановления полной истории.
6. Снижение времени простоя транспортных
средств.
Полигоном для проведения тестирования системы и ввода программного обеспечения в опытную эксплуатацию был определён Октябрьский
территориальный центр фирменного транспортного обслуживания и Санкт-Петербургский ИВЦ
ОАО «РЖД».
Технология блокчейн способствует развитию
синхромодальных перевозок, где параметры перевозки определяются в режиме реального времени, а
не по плану.
Цифровая трансформация направлена не
только на использование новых технологий, но и
изменение бизнес-процессов и корпоративной
культуры
Успешен опыт работы АО «Федеральная грузовая компания» на электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП). Эта платформа позволяет в наибольшей степени удовлетворить клиентский спрос, особенно предприятий
малого и среднего бизнеса. Лидирующие позиции
ФГК на площадке объясняются развитой ITинфраструктурой компании, позволившей полностью автоматизировать продажи. В дальнейшем
электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) станет инструментом монито-
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ринга рынка грузовых перевозок, способным анализировать спрос и предложение на услуги по
предоставлению вагонов и раскрывать эту информацию пользователям площадки. Дальнейшее развитие ЭТП ГП расширит возможности для мультимодальных перевозок и внедрения дополнительных
сервисов. Клиенты компании имеют возможность в
режиме онлайн рассчитывать ставки, подписывать
протоколы согласования цены, оформлять заказы
по договорам оперирования и отслеживать их обеспечение вагонами, а также видеть полную информацию по предоставляемым услугам. Согласие на
условие перевозки грузовладелец подтверждает
электронной подписью.
Так как отечественная транспортная отрасль
является частью международного транспортного
рынка, дальнейшее освоение транзитных грузопотоков России невозможно без применения успешно
зарекомендовавших себя цифровых решений. Примером эффективного применения информационных технологий в этой области является проект
«ЭРА-Транзит» (технология АО «ГЛОНАСС»).
Данный проект позволяет осуществлять анализ и
контроль транзитных перевозок через территорию
РФ, обеспечивает сохранность грузов, возможность
отследить их перемещения и снижает опасения
иностранных партнеров. В рамках проекта «ЭРАТранзит» в течение 2016-2018 гг. было установлено
5700
электронных
запорно-пломбировочных
устройств (ЭЗПУ), из них 3700 ЭЗПУ - на железнодорожном транспорте [1].
Внедрение системы навигационных пломб является одним из наиболее перспективных решений
для обеспечения мониторинга перевозок для бизнеса и государственных органов. Оптимизация процессов достигается за счет использования поступающей в систему отслеживания информации о состоянии навигационной пломбы, — совершаемых с
ней действиях, о маршруте движения, — контролирующими органами и заинтересованным лицам (отправителям, получателям, транспортно-экспедиторским компаниям, владельцам грузов). В результате контролирующие органы могут оперативно
принимать необходимые решения, снизить объем и
количество физических проверок, а заинтересованные лица смогут реализовывать решения, направленные на оптимизацию логистики.
Актуально использование электронных пломб
в международных перевозках. Придание статуса таможенной пломбы обеспечит безостановочное движение грузов, ускорит прохождение таможенного
контроля, повысит безопасность грузов, сократит
административные процедуры, ускорив внедрение
электронного документооборота.
Обсуждается возможность применения электронных пломб разных производителей, что обеспечит конкуренцию среди предприятий малого и
среднего бизнеса, то есть реальную поддержку
предпринимательства.
Также заслуживает внимания инновационный
проект «Умный вагон» от АО «ГЛОНАСС». Данное решение позволяет владельцам вагонов отсле-
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живать его нахождение в режиме реального времени, получать информацию о нештатных ситуациях. Для производителя вагона данный проект поставляет информацию по эксплуатационным характеристикам, которые влияют на гарантийные
обязательства по отношению к владельцам вагона.
Особый интерес вызывает решение "Умный
вокзал". Проект обеспечивает создание удобных
сервисов для пассажиров в рамках доступной
среды, системы информирования, комфортное
нахождение в вокзале, отсутствие очередей у билетных касс, повышение безопасности и энергоэффективности инфраструктуры вокзалов.
Примером эффективного инновационного
решения может служить система "Интеллектуальный контейнерный терминал", позволяющая сократить простой вагонов и контейнеров, снизить
потребление электроэнергии и топлива, увеличить производительность терминала на 20%. Системы диспетчеризации инженерных систем жизнеобеспечения и интеллектуального освещения
на железнодорожных объектах позволяют сэкономить до 40 процентов электроэнергии.
Таким образом, внедрение инновационных
технологий – одна из приоритетных задач, стоящих
перед ОАО «РЖД». При этом в настоящее время
цифровые технологии и сервисы всё больше проникают в нашу жизнь, подстёгивая нас пересматривать имеющиеся подходы и перестраивая бизнеспроцессы для достижения наибольшей эффективности производственной деятельности. Инвестиции в цифровые технологии на железной дороге
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повысят безопасность перевозок, оптимизируют
логистику, снизят эксплуатационные расходы, в
частности удешевят техобслуживание и ремонт,
усовершенствуют расписания. Такие проекты
требуют больших затрат, но эти инвестиции
оправданны и за несколько лет окупятся, считают
эксперты.
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Анотація
Вивчення проблем аналітично - інформаційного забезпечення управління діяльністю підприємства
має як теоретичне, так і пряме практичне значення. Тому вивчення, розуміння кредиторської заборгованості дає змогу виробити ефективну економічну політику. Зважаючи на розвиток сучасних економічних відносин, поняття «кредиторська заборгованість» доцільно розглядати з врахуванням впливу на облікове
відображення господарських операцій економічного, податкового та управлінського підходів до трактування сутності досліджуваної дефініції. У здійсненні виробничо-фінансової діяльності суб’єктів господа-
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рювання задіяна велика кількість трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Мета кожного підприємства – ефективне використання цих ресурсів, що певним чином відображається у фінансових результатах
його діяльності. Розуміння сутності та удосконалення облікового відображення кредиторської заборгованості діяльності підприємств та прийняття ефективних управлінських рішень щодо подальшого їх розвитку – головна передумова підвищення ефективності діяльності підприємств. В умовах існуючої кризи не
платежів в Україні безконтрольне зростання кредиторської заборгованості стає поширеним явищем. Розрахунки з кредиторами за товарними операціями на вітчизняних підприємствах мають не зовсім позитивну
характеристику, оскільки мають місце значні суми заборгованості та тривалі терміни її погашення. Одним
із найбільш складних та суперечливих питань, які зумовлені проблемою не платежів, є постановка правильно організованого обліку та контролю кредиторської заборгованості, який перш за все, повинен сприяти
недопущенню прострочення термінів платежу, що веде за собою додаткові витрати у вигляді сплати штрафів та витрати на судові провадження. Дослідженням проблем організації облік у розрахунків з кредиторами у різні роки займалися такі вітчизняні науковці, як М. Д. Білик, Ф. Ф. Бутинець, І. Буфатина, Б. І.
Валуєв, С. Ф. Голов, В. І. Єфіменко, В. М. Костюченко, М. В. Кужельний, Ю. Я. Литвин, О. В. Лишиленко,
В. Г. Лінник, В. Я. Плаксієнко, В. В. Сопко, К. С. Сурніна, Н. М. Ткаченко та багато інших. Разом з цим,
треба відмітити, що має місце багатоаспектність дослідження, яка зумовлена складністю і різноманітністю
суб'єктів та об'єктів розрахунково-платіжних відносин. Все це вплинуло на рівень розробок окремих теоретичних і практичних аспектів бухгалтерського обліку та контролю кредиторської заборгованості. На підставі проведеного аналізу літературних джерел виявлено, що між науковцями та фахівцями як в економіці, фінансах, юридичних науках, так і в бухгалтерському обліку, не має єдності та однозначності до розуміння поняття «кредиторської заборгованості». Запропоновано визначення поняття кредиторської
заборгованості, як такого, що відображає вплив на облікові господарські операції. Такий підхід забезпечує
достовірність та зрозумілість інформації, що формується в системі бухгалтерського обліку, та передбачає
врахування інтересів різних користувачів господарської діяльності підприємства.
Abstract
Studying problems of analytical - information support of enterprise activity management has both theoretical
and direct practical importance. Therefore, studying, understanding of accounts payable makes it possible to develop effective economic policy. Given the development of modern economic relations, the concept of "payables"
should be considered in view of the impact on the accounting of economic transactions of economic, tax and
management approaches to the interpretation of the essence of the studied definition. A large number of labor,
material and financial resources are involved in the production and financial activity of economic entities. The
purpose of each enterprise is to make efficient use of these resources, which is reflected in some way in the financial results of its activities. Understanding the essence and improving the accounting records of accounts payable
of enterprises and making effective management decisions on their further development - the main prerequisite
for improving the efficiency of enterprises. In the current crisis of non-payments in Ukraine uncontrolled growth
in accounts payable is becoming widespread. Settlements with creditors on commodity transactions at domestic
enterprises are not entirely positive, as there are significant amounts of debt and long maturities. One of the most
difficult and contradictory issues that results from the problem of non-payment is the formulation of properly
organized accounting and control of accounts payable, which, first of all, should help to prevent late payment,
which entails additional costs in the form of fines and court costs proceedings. The study of problems of organization of accounting in payments with creditors in different years were engaged in such domestic scientists as
M.D. Bilyk, F.F. Butynets, I. Buffina, B.I. Valuev, S.F. Golov, V.I. Efimenko, V.M. Kostyuchenko, M.V. Kuzhelnyi, Yu.Ya. Lytvyn, O.V. Lishilenko, V.G. Linnik, V.Ya. Plaksiyenko, V.V. Sopko, K.S. Surnin, N.M. Tkachenko
and many others. However, it should be noted that there is a multidimensional study, which is due to the complexity
and diversity of subjects and objects of payment and payment relations. All this has affected the level of development of certain theoretical and practical aspects of accounting and control of accounts payable. Based on the analysis of literary sources, it is revealed that there is no unity and unambiguity between the scientists and specialists
in economics, finance, law, and accounting, as well as understanding of the concept of "payables". It is proposed
to define the concept of accounts payable as reflecting the impact on accounting business transactions. This approach ensures the accuracy and comprehensibility of the information generated in the accounting system, and
involves taking into account the interests of different users of the enterprise's business activities.
Ключові слова: заборгованість, кредитор, кредиторська заборгованість, класифікація, внутрішня звітність, розрахунки.
Keywords: debt, lender, accounts payable, classification, internal reporting, calculations.
Метою статті є вивчення теоретичних і практичних аспектів, розробка заходів щодо удосконалювання системи дефініцій, забезпечення достатньої
інформаційної бази для аналізу кредиторської заборгованості підприємств.
Управління кредиторською заборгованістю є
одним з найбільш складних завдань бухгалтерського обліку, що пов’язано з існуванням проблеми

не платежів.
Розрахунки між підприємствами і організаціями – це одна з необхідних складових розширеного
відтворення. Вони опосередковують розподіл і перерозподіл суспільного продукту, перехід його з товарної форми в грошову, і навпаки. Розрахунки ґрунтуються на економічній базі кругообігу коштів в
процесі виробництва і є суспільним визнанням
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усі різноманітні вживаних в даний час форм і видів
розрахунків, що призводять до припинення зобов'язань.
З позиції бухгалтерського обліку, характерною
особливістю розрахунків є одночасні з їх здійсненням зміни в структурі майна (дебіторська заборгованість) або зобов'язання (кредиторської заборгованості) організації. У першому випадку при погашенні дебіторської заборгованості відбувається
зменшення одного виду активу (права на отримання певної грошової суми) і збільшення іншого
(грошові кошти), валюта балансу при цьому залишається незмінною. У другому випадку при погашенні кредиторської заборгованості зменшується
валюта балансу з одночасним зменшенням не
тільки суми самої заборгованості, але й розміру
майна організації (грошових коштів або інших активів).
Розрахунки з контрагентами (від. contra –
проти та agens – той, хто діє) – це взаємовідносини
з юридичними і фізичними особами – сторонами
двостороннього договору, пов'язані спільними зобов'язаннями, які докладають спільних зусиль для
виконання взаємовигідних умов договору.
Розрахункові операції супроводжують діяльність будь-якої організації. В даний час існує безліч
варіантів здійснення розрахункових операцій як
всередині самої організації, так і з її контрагентами.
У табл. 1 подано класифікацію розрахунків
підприємства для цілей бухгалтерського обліку.
Таблиця 1
Класифікація розрахунків з контрагентами для цілей бухгалтерського обліку
Ознака
Види розрахунків
1. грошові
За формою розрахунків
2. негрошові
1.з фізичними особами
За категорією контрагентів
2.з юридичними особами
1. аванси (попередня оплата)
За моментом проведення платежів
2. подальша (наступна) оплата
1. розрахунки за товарними операціями
За економічним змістом
2. розрахунки за операціями нетоварного характеру
1. внутрішні
По відношенню до середовища підприємства
2. зовнішні
1. довгострокові розрахунки
За часовою ознакою
2. короткострокові розрахунки
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того, що підприємство-виробник тієї чи іншої продукції виконало свої виробничі зобов’язання і поставлені цілі.
При визначенні терміну «розрахунки» виникають дискусії, які можна виділити в три основні позиції. Відповідно до першої з них, розрахунки – це
система взаємовідносин. Прихильники другої позиції вважають розрахунки безпосередньо взаємовідносинами (без використання слова «система»).
Третя група вчених лише пояснює економічну сутність розрахунків без наведення їх визначення.
При дослідженні економічної сутності категорії «розрахунки» в різних літературних джерелах
було виявлено, що між науковцями і фахівцями у
галузях бухгалтерського обліку, фінансів, економіки та управління не має одностайної думки, а в
бухгалтерському обліку в період після початку його
реформування з 2000 р. взагалі відсутнє будь-яке
трактування власне поняття «розрахунки».
З погляду бухгалтерського обліку, розрахункові операції є об'єктом обліку, по-перше, як динамічний процес (проведення платежу до, одночасно
чи після одержання товарів, робіт, послуг) і, подруге, як статичний стан, тобто заборгованість між
суб'єктами розрахунків.
В економічній та юридичній літературі існують різні підходи до визначення зазначеного поняття, тобто виділяють правові та економічні точки
зору, але всі вони звужені до оплати боргу, причому
тільки грошовими коштами, ігноруючи тим самим

Отже, поняття «розрахунки» та «заборгованість» в переважній більшості містять посилання на
«зобов’язання»: розрахунки виникають за зобов’язаннями або зобов’язання витікають з розрахунків, заборгованість – це зобов’язання або навпаки. Тобто виникає необхідність визначити місце
кожного з понять та взаємозв’язки між ними.
Зобов’язання мають масштабний характер,
проникають в усі сфери діяльності підприємства та
виникають з моменту прийняття будь-якого рішення, але не кожне зобов’язання є дійсним. У разі
прийняття рішення про практичну реалізацію зобов’язання, яке передбачає обмін ресурсами, та набуття ним юридичного оформлення, його можна
вважати фінансовим. Виконання фінансового зобов’язання відбувається через систему розрахунків,

які виникають та припиняються в момент руху тих
чи інших ресурсів (або грошових коштів, або товарів, робіт, послуг).
Незважаючи на давню історію існування кредиторської заборгованості та стан її вивчення, в сучасній науковій літературі немає єдиної думки
щодо трактування цього поняття.
Так, Г.В. Булат, визначає кредиторську заборгованість як грошові кошти, які тимчасово підпорядковані підприємству, фірмі, які підлягають поверненню юридичній або фізичній особі, у яких
вони позичені і яким вони не виплачені [1].
Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. розглядають
кредиторську заборгованість як форму розрахунку
за товари і послуги, які придбаються у ході опера-
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цій компанії, що періодично повторюються і використовуються у виробництві (в якості сировини) чи
для перепродажу (інакше її називають рахунками
до сплати чи торговими рахунками до сплати) [2].
У свою чергу С.Ф. Голов та В.М. Костюченко
зазначають, що кредиторська заборгованість, рахунки до оплати (Accounts Payable) – це суми, які нараховуються постачальникам за купівлю у них товарів або послуг в кредит [4].
Партин Г.О. та Загородній А.Г. наголошують,
що кредиторська заборгованість – це заборгованість підприємства іншим юридичним і фізичним
особам, що виникла в результаті здійснених раніше
дій (подій), оцінена в гривнях і щодо якої в підприємства існують зобов’язання її погашення в певний
строк [6].
Цал-Цалко Ю.С. ідентифікує кредиторську заборгованість як тимчасове залучення активів у господарську діяльність підприємства за рахунок тимчасово безоплатного одержання майна інших
суб’єктів господарювання [13].
У великому економічному словнику під кредиторською заборгованістю розуміється заборгованість даної організації іншим організаціям, робітникам і особам, які називаються кредиторами.
Власова Н.О. стверджує, що кредиторська заборгованість – це тимчасово залучені суб’єктом у
власне користування грошові кошти, які підлягають поверненню юридичній або фізичній особі [3].
Як правова категорія, – пишуть Калюга Є.В. та
І.М. Ревизюк, – кредиторська заборгованість – це
особлива частина майна організації, що є предметом обов’язкових правовідносин між організацією і
її кредиторами. Організація володіє і користується
кредиторською заборгованістю, але вона зобов’язана повернути чи виплатити дану частину
майна кредиторам, що мають права вимоги на неї.
Дана частина майна – це борги організації, чуже
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майно, чужі кошти, що знаходяться у володінні організації-боржника [10].
Кредиторська заборгованість, на думку Е.Ф.
Югас, – це поточні зобов’язання підприємства, що
відображають його заборгованість перед господарськими партнерами з комерційних операцій; з розрахунків, нарахованих до оплати тощо [15].
Травінська С.І. вважає, що кредиторська заборгованість виникає (або погашається) при здійсненні організацією будь-яких операцій, пов’язаних
з рухом грошових засобів, матеріальних ресурсів
або прийняттям на себе відповідних зобов’язань
[12].
Отже, як бачимо, наведені трактування поняття «кредиторська заборгованість» підтверджують те, що існують певні розбіжності у визначені
даного поняття. В основному вчені розглядають
кредиторську заборгованість, як грошові кошти, деякі як частину майна або форму розрахунків за товари та послуги, але ніхто не наголошує на тому,
що кредиторська заборгованість є складовою кругообігу капіталу. Адже елементи кругообігу капіталу є частиною безперервного потоку господарських операцій. Закупівлі призводять до збільшення
виробничих запасів і кредиторської заборгованості,
виробництво – до збільшення готової продукції, реалізація – до зростання дебіторської заборгованості
і грошових коштів. Цей цикл операцій багаторазово
повторюється і в результаті зводиться до грошових
надходжень і платежів.
Тому, вважаємо, що кредиторська заборгованість – це складова кругообігу капіталу, котра виступає предметом обов’язкових правовідносин між
боржником і його кредитором, що виникли на стадії
постачання і мають гривневий еквівалент.
Зважаючи на існування різних підходів до розуміння суті кредиторської заборгованостей, результати їх міркувань наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Основні характеристики кредиторської заборгованостей з позиції підприємства
Підхід
Сутність кредиторської заборгованості
Юридичний
Боргове зобов’язання
Рахунки до сплати,
Бухгалтерський
Борги підприємства.
Пасив, елемент поточних зобов’язань,
Залучення коштів,
Юридичний
Отримання безвідсоткової позики,
Формування позитивних і негативних грошових потоків,
Сприяння збільшенню економічного потенціалу.
Система багатобічних економічних відносин з контрагентами з приводу виникнення
відстрочки платежу за продані або отримані продукцію, товари і послуги, які пов'яЕкономічний
зані з об'єктивними умовами виробництва, реалізації і організації розрахунків, і метою яких є одержання певних економічних вигод.

Розглянуті підходи і виділені характеристики
не суперечать один одному. Вони лише відображають одні і ті ж явища з різних сторін.
Економічна сутність кредиторської заборгованості полягає в тому, що це не тільки частина майна
організації, як правило кошти, але і товарно-матеріальні цінності, наприклад у зобов'язаннях по товарному кредиті. Як правова категорія кредиторська

заборгованість – особлива частина майна організації, що є предметом обов'язкових правовідносин
між організацією і її кредиторами. Організація володіє і користається кредиторською заборгованістю, але вона зобов'язана повернути чи виплатити
дану частину майна кредиторам, що мають права
вимоги на неї. Дана частина майна суть борги організації, чуже майно, чужі кошти, що знаходяться у
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володінні організації-боржника. Таким чином, кредиторська заборгованість має двоїсту юридичну
природу: як частина майна вона належить організації на праві володіння, чи навіть праві власності
щодо отриманих позичково грошей чи речей, визначених родовими ознаками; як об'єкт зобов'язальних правовідносин – це борги організації перед кредиторами, тобто вповноваженими на витребування
чи стягнення від організації зазначеної частини
майна [9].
Отже, поняття «розрахунки» та «заборгованість» в переважній більшості містять посилання на
«зобов’язання»: розрахунки виникають за зобов’язаннями або зобов’язання витікають з розрахунків, заборгованість – це зобов’язання або навпаки. Тобто виникає необхідність визначити місце
кожного з понять та взаємозв’язки між ними.
Зобов’язання мають масштабний характер,
проникають в усі сфери діяльності підприємства та
виникають з моменту прийняття будь-якого рішення, але не кожне зобов’язання є дійсним. У разі
прийняття рішення про практичну реалізацію зобов’язання, яке передбачає обмін ресурсами, та набуття ним юридичного оформлення, його можна
вважати фінансовим. Виконання фінансового зобов’язання відбувається через систему розрахунків,
які виникають та припиняються в момент руху тих
чи інших ресурсів (або грошових коштів, або товарів, робіт, послуг). Стан розрахунків в будь-який
момент їх існування характеризується дебіторською та кредиторською заборгованістю для кожного
учасника.
Довівши, що об’єктом бухгалтерського обліку
слід вважати саме розрахунки як первинну операцію, в результаті якої формуються об’єкти фінансової звітності, розрахунки з контрагентами слід характеризувати поняттями «зобов’язання» («кредиторська заборгованість»).
Під зобов’язаннями сторін у ЦКУ [14] розуміють усі дії, які кожна зі сторін договору повинна
здійснити на користь іншої сторони і які обумовлені договором, адміністративними актами та іншими підставами, що не суперечать законодавству.
На відміну від цього, зобов’язання виникають не у
момент укладання договору, а після здійснення однією зі сторін передбачених у ньому дій.
В широкому розумінні зобов'язання виникають як управлінський правовий акт замовлення або
державний контракт. У вузькому значенні – із господарського договору, укладеного за простою згодою сторін; з інших підстав, що не суперечать закону; за результатами конкурсу, тендеру, іншого
публічного торгу тощо.
Зобов'язання, що відображаються в бухгалтерському обліку, мають юридичний та економічний
зміст. Як юридична категорія господарське зобов'язання – це господарські відносини, що регулюються правом. В силу цих відносин одна сторона
уповноважена вимагати від іншої здійснення господарських операцій: передачі майна, виконання робіт, надання послуг тощо, а інша сторона зобов'язана виконувати вимоги щодо предмету зобов'язання і має при цьому право вимагати відповідну
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винагороду – сплату грошей, зустрічні послуги
тощо.
В бухгалтерському обліку поняття «зобов’язання» вужче, ніж в цивільному законодавстві: зобов'язання в бухгалтерському обліку виникає не тільки з Цивільного кодексу України, а й з
інших галузей права: фінансового, трудового чи окремих законодавчих актів, що регулюють економічні відносини; поняття «зобов'язання» в праві та бухгалтерському обліку мають різний зміст; договір –
тільки юридичний факт, тому в бухгалтерському
обліку відображаються договірні зобов'язання в момент їх виконання, а не виникнення [8].
Відповідно до НП(С)БО 1 [5], зобов'язання – це
заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому,
як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.
Зобов'язання підприємства характеризуються:
1) конкретними економічними ресурсами (поверненню підлягають ресурси, або їх грошовий еквівалент – залежно від умов договору);
2) адресністю (ресурси повертаються позикодавцю або іншій третій особі за дорученням позикодавця);
3) строком погашення заборгованості;
4) винагородою за користування ресурсами;
5) санкціями за порушення договірних зобов'язань за термінами і сумами погашення заборгованості.
Отже, всі підприємства, здійснюючи свою діяльність, вступають у взаємини з іншими підприємствами, які засновані на різних формах розрахунків,
головним з яких виступають розрахунки за товарними операціями, за результатами яких виникає
кредиторська заборгованість. Зважаючи на розвиток сучасних економічних відносин, вважаємо, поняття «кредиторська заборгованість» доцільно розглядати з врахуванням впливу на облікове відображення господарських операцій економічного,
податкового та управлінського підходів до трактування сутності досліджуваної дефініції. Однозначне розуміння сутності поняття «кредиторська заборгованість» для цілей бухгалтерського обліку
здійснено з метою підвищення інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання. Такий підхід забезпечує достовірність та
зрозумілість інформації, що формується в системі
бухгалтерського обліку, та передбачає врахування
інтересів різних користувачів господарської діяльності підприємства.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ ДЛЯ ДОСТАВКИ
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Milevich I.
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Аннотация
В статье предпринята попытка теоретически рассмотреть проблемы использования Северного морского пути в настоящее время в целях совершенствования намеченных перспектив развития транспортной
магистрали для международного сотрудничества.
Abstract
The article attempts to consider theoretical aspects of problems of using the Northern sea route at the present
time in order to improve the prospects for the development of international cooperation.
Ключевые слова: Северный морской путь, океан, море, навигация, виды транспорта, города-порты.
Keywords: Northern sea route, ocean, sea, navigation, modes of transport, port cities.
Постановка проблемы: Использование Северного морского пути более эффективно и экономически выгодно для Российской Федерации и привлечения иностранных инвесторов - актуальная
проблема, которая более остро встала на повестку
дня в связи с расширением международного сотрудничества.
Цель статьи - изучение функционирования
Северного морского пути (СМП) в качестве транспортной магистрали для международного бизнеса.
Метод исследования. Анализ документов был
использован как эффективный метод сбора первичной информации. Были исследованы печатные издания открытого доступа и интернет источники.
Кроме того, использовались кино- и фотоматериалы, географические карты.
Актуальность данной статьи обусловлена
тем, что грузоперевозки в настоящее время становятся основой международного бизнеса. Настала

необходимость уменьшить стоимость перевозок товаров между континентами и сократить сроки поставок. Если морское судоходство сможет найти
способ решить поставленные задачи, то это будет
способствовать развитию взаимовыгодного партнерства в международном бизнесе.
Немного истории. О возможности практического использования Северного морского пути (Северо-восточный проход) было высказано еще в
1525 году русским дипломатом Д. Герасимовым.
Это было не голословное и безосновательное высказывание, а результат его научных изысканий
плаваний поморов в Х111 веке. Следует напомнить,
что только в начале ХХ века вновь обратились к,
возможно, новой транспортной магистрали. Основанием к этому послужило развитие Норильского
комбината. 1971 год - считается годом рождения
Северного морского пути. В 1972 году был выполнен первый экспериментальный арктический
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рейс.[1]
Анализ современного состояния функционирования Северного морского пути. Следует отметить, что морской транспорт занимает одно из ключевых мест в транспортной системе всего мира, потому что он транспортирует 80% всех мировых
грузов и играет главную роль в мировой торговле и
бизнесе. Из разных уголков мира морской транспорт доставляет любые товары в другие страны,
практически гарантируя их безопасность. Кроме
того, с точки зрения экономики - это один из самых
эффективных и недорогих способов перевозить товары. Поэтому такой способ транспортировки составляет реальную конкуренцию остальным видам
транспорта. Отсюда возникает потребность в разработке новых морских маршрутов и судоходных магистралей.
Северный морской путь как судоходная магистраль протянулась по морям Северного-Ледовитого и частично Тихого океанов: Берингово море,
Баренцево море, Восточно-сибирское море, Карское море, море Лаптевых, Чукотское море - вдоль
всего северного побережья России. Административные границы Северного морского пути на западе ограничены входами в проливы территорий
Новой Земли, а также меридианом на севере от
мыса Желания и Беринговым проливом на востоке.
Северный морской путь позволяет связать незамерзающий порт Мурманск, порт Провидения (Чукотский Автономный округ), Владивосток и Санкт-Петербург. Нужно отметить, что у Северного морского пути есть главная особенность, осложняющая
процесс его освоения - это суровые климатические
условия и наличие льда на пути плавания.
Необходимо подчеркнуть, что в настоящее
время активно продолжается освоение и использование Северного морского пути. В настоящее время
самый часто используемый кратчайший судоходный путь между Европой и Азией пролегает через
Суэцкий канал, огибая полуострова Индокитай и
Индостан. Однако, благодаря новым технологиям и
развитию транспорта появилась возможность освоить новую транспортную артерию - Северный морской путь, движение по которому позволит значительно снизить длительность транспортировки грузов. Следуя по Суэцкому каналу, расстояние от
Санкт-Петербурга до Владивостока равно 23 000
километров, а через его альтернативу, северному
пути - 14 000.
Но есть осложняющие обстоятельства, только
в летний сезон доступ к арктическим широтам становится относительно свободным ото льда. Обычная навигация по СМП (без использования ледоко-
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лов) при сложившихся сейчас климатических условиях возможна в течение 5 месяцев в году - с июля
по ноябрь. Время прохождения СМП – 7-15 дней
при средней скорости движения 5-13 узлов (9-24
км/ч).
Если говорить об эксплуатации магистрали не
только в «летние» месяцы, то нужно отметить, что
на сегодняшний день есть положительный опыт.
Это проводки транспортных судов по СМП четырьмя ледоколами: атомоход "50 лет Победы"
мощностью 60 мегаватт, и более старые суда "Ямал", "Вайгач" и "Таймыр". Их мощность 40 мегаватт каждый, продленным ресурсом до 2027 года.
С 2020 по 2022 годы ожидается приход новых ледоколов - "Урал", "Сибирь" и "Арктика", два из которых уже спущены на воду. Их задача в 2024 году
обеспечить проводку судов по самой северной морской транспортной магистрали страны, грузооборот которой должен к этому времени составить 92,6
миллиона тонн. [2]
Как важное событие, следует отметить Международный арктический форум "Арктика - территория диалога". Ключевым на форуме стал доклад
Алексея Лихачева, генерального директора госкорпорации "Росатом". В своем выступлении он отметил, что до 2030 года должна быть сформирована
флотилия атомных ледоколов, которая позволит
круглогодично использовать Северный морской
путь. На Восточном экономическом форуме Алексей Лихачев подтвердил, что правительство обсуждает план развития Северного морского пути до
2035 года. К этому моменту ледокольная флотилия
составит пять универсальных атомных ледоколов
плюс "50 лет Победы" и ледокол "Лидер" мощностью 120 мегаватт. Он позволит двигаться во льдах
толщиной до двух метров со скоростью не менее
10-12 узлов в час, или 18-20 километров в час. По
прогнозам, к 2024 году грузопоток по Северному
морскому пути (СМП) составит 80 млн тонн.
Именно такая задача поставлена в указах президента России Владимира Путина. Неслучайно развитие СМП включено в нацпроект «Комплексный
план модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры». [3] По данным центра госкомиссии по вопросам развития Арктики инвестиции в
Северный морской путь к 2024 году превысят 1
трлн рублей за счет гарантий зарубежным партнерам, государственных субсидий и национальных
проектов. [4]
Если говорить об аналитических данных, то
нужно отметить, что в 2018 году товаропоток достиг отметки 18 млн тонн, а к концу 2019 года этот
показатель должен увеличиться на 45% - до 26 млн
тонн.
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Рисунок 1 Статистические данные из источника [1].
Таким образом, анализируя данные по грузопотоку, можно явно понять, что наблюдается стабильная тенденция его роста. Из этого следует, что
многие компании и предприниматели будут заинтересованы в использовании Северного морского
пути для ведения своего бизнеса. Речь идет о разных компаниях, как модели B2B (транспортные,
обслуживающие, строительные компании), так и
модели B2C (компании, занимающиеся продажей
разного рода товаров), а также B2G. По направлению с запада на восток возможно движение таких
ресурсов как сырая нефть, сжиженный природный
газ, газоконденсат; с востока на запад – уголь, рыба,
светлые нефтепродукты, медь и контейнерные
грузы. На сегодняшний день некоторые транспортные компании уже осуществляют грузоперевозки
по СМП в навигационный период. Среди перевозимых грузов не только спецтехника и горюче-смазочные материалы, но и легковые автомобили,
строительные материалы, личные вещи и продукты
питания. В НИИ Росгидромета предполагают, что к
2030 году период навигации может стать еще
больше, но точный ответ дать нельзя, так как с высоких широт возможно опускание массивов льда.
Из-за возможности перекрытия отдельных участков СМП даже в навигационный период невозможно будет обойтись без сопровождения ледокола.
Таким образом, главным результатом является
значительное уменьшение расстояния между ключевыми экономическими центрами мира, что позволяет сократить затраты на транспортировку, а
также уменьшить её сроки.
Именно поэтому уже сегодня как небольшим
частным компаниям, так и устоявшимся гигантам
рынка – корпорациям, следует при долгосрочном
стратегическом планировании своей деятельности
учитывать Северный морской путь как альтернативную магистраль для транспортировки грузов.
Необходимо осуществлять постоянный мониторинг и проводить анализ технико-экономических
показателей.
В связи с этим большое количество стран стало
проявлять интерес к этой магистрали. Особенный

интерес наблюдается со стороны Китая, стремящегося открыть для себя Новый ледовый Шёлковый
путь, то есть путь через Арктику. В прошлом году
по соглашению с «Росатом» компания Maersk
успешно провела два судна по СМП от Иокогамы
до Роттердама и в этом году планировалось провести уже 14 судов в обоих направлениях. Пример,
доказывающий выгоды Северного морского пути:
чтобы добраться от Мурманска до Иокогамы через
Суэцкий канал, нужно преодолеть 24 000 км, а через Северный морской путь в два раза меньше – 11
000 км. [5] Навигация по СМП не для всех компаний может являться хорошей альтернативой Суэцкому каналу. Но сдерживающим фактором являются климатические риски, которые не могут гарантировать соблюдение требования доставки
«точно в срок» или «just-in-time delivery». Многие
компании в США, Европе и Японии придерживаются именно этого принципа. Но кроме этого "минуса", в остальном только положительные результаты и выгоды.
К выгодам использования СМП можно отнести:
1) экономию на топливе за счёт сокращения
пути движения;
2) уменьшение продолжительности рейса, за
счёт чего сокращаются расходы на оплату труда
персонала и стоимость фрахта судна;
3) в отличии от Суэцкого канала, не требуется
платить за проход судна и ждать очереди на прохождение через канал;
4) отсутствие рисков нападения пиратов.
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Анотація
Досліджено теоретичні основи до контролінгу фінансових ризиків для підвищення ефективності
прийняття фінансово-інвестиційних рішень. Запропоновано класифікацію підприємницьких ризиків на основі Уточнено дефініцію фінансового ризику та обґрунтовано його дуалізм. Уточнено сутність контролінгу фінансових ризиків та підкреслено його стратегічну направленість. Проведено критичнопорівняльний аналіз сучасної концепції управління ризиками та основних міжнародних і національних
стандартів управління ризиками підприємств. Обґрунтовано необхідність управління ризикаим на прикладі СФГ «Явір». Здійснено аналіз та оцінку основних несистематичних фінансових ризиків підприємства. Запропоновано підхід до стратегічного управління фінансовими ризиками підприємства на основі
збалансованої системи показників. Обґрунтовано управлінський підхід до оперативного управління ринковими ризиками на основі моделювання показника чистого доходу під ризиком.
Abstract
Theoretical foundations for controlling financial risks to improve the effectiveness of financial investment
decision making are investigated. The classification of entrepreneurial risks based on the definition of financial
risk is proposed and its dualism is substantiated. The essence of controlling financial risks is specified and its
strategic orientation is emphasized. A critical comparative analysis of the modern concept of risk management and
the main international and national standards of enterprise risk management is conducted. The necessity of risk
management based on the example of SFG «Yavir» is substantiated. The analysis and assessment of the main nonsystematic financial risks of the enterprise. An approach to strategic financial risk management of an enterprise
based on a balanced scorecard is proposed. The management approach to the operational management of market
risks is substantiated on the basis of modeling the net risk indicator.
Ключові слова: управління, ризик, фінансовий ризик, контролінг, збалансована система показників,
вартість під ризиком, грошовий потік, аудит, СФГ «Явір».
Keywords: management, risk, financial risk, controlling, balanced scorecard, value at risk, cash flow, audit,
SFG «Yavir».
Вступ. В умовах нестабільності факторів зовнішнього середовища та адаптуються до них внутрішніх умов здійснення фінансових операцій збільшується ймовірність виникнення кризи підприємства, який може завдати реальної шкоди його
функціонування та розвитку. При цьому фінансова
криза компанії є об'єктивним економічним процесом, що дає імпульс до інтенсифікації її діяльності.
Можливі два принципово відмінних варіанти
виходу з кризової ситуації: припинення функціону-

вання збанкрутілого підприємства або успішне подолання кризи ефективної бізнес-структурою. В
кінцевому рахунку, саме цій меті підпорядкована
система методів, підходів і заходів, іменована ризик-контролінгу. Найбільш поширена думка, що
цей інструмент управління необхідний для виведення підприємства з кризового стану. Однак таке
трактування сутності контролінгу послаблює попереджає спрямованість цієї підсистеми управління
підприємством. Стратегічно її застосування необ-
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хідно вже з моменту вибору місії, вироблення концепції і цілей діяльності фірми для формування і
підтримки на належному рівні її фінансово-економічного потенціалу, щоб забезпечувати протягом
тривалого періоду конкурентоспроможність компанії як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Більшість науковців, які займаються проблематикою контролінгу, зокрема Ю.В. Алескерова, Л.О.
Вдовенко, Г.М. Калетнік, М. Дідерігз, А.М. Кармінський, Т. Райхман, Х. Кюппер, Р. Манн, Д. Хан, П.
Хорват підкреслюють важливість такої підсистеми
фінансового контролінгу як "контролінг ризиків",
однак цілісна парадигма контролінгу фінансових
ризиків, як інноваційної системи методичної, консалтингової та інформаційної підтримки ризик-менеджменту підприємств, у вітчизняній літературі
досі відсутня. Водночас практика засвідчує важливість постійного оновлення методів та інструментів
управління
фінансовими
ризиками
підприємств.
Актуальність теми дослідження обумовлена
необхідністю удосконалення методичних підходів
до управління фінансовими ризиками на підприємствах реального сектору економіки, зокрема методів ідентифікації та кількісної оцінки фінансових
ризиків, інструментарію стратегічного та оперативного планування і прогнозування ризиків,
внутрішнього контролю та оцінки ефективності системи ризик-менеджменту загалом.
Мета дослідження. Метою дослідження є
аналіз управління контроолінгом фінансових ризиків підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Бурхливий розвиток науково-технічного прогресу
вивів світову економіку на межу постіндустріального суспільства, в таких умовах значно посилився
вплив невизначеності на фінансово-господарську
діяльність підприємств. Динамічність зовнішнього
та внутрішнього середовища змушує суб’єктів господарювання ретельніше підходити до управління
ризиками, підвищувати оперативність прийняття
рішень та шукати нові підходи до своєчасного виявлення впливу ризиків на основні показники
діяльності підприємств. Особливо гостро проблема
ефективного управління ризиками стоїть перед
Україною, коли геополітичні та фінансові ризики
на пряму загрожують суверенітету країни. Досліджуючи сутність фінансового ризику, необхідно
визнати, що саме поняття ризику є таким, що охоплює практично всі області життєдіяльності суспільства, а не лише економіку, його дослідження
можна знайти в літературі, психології, техніці,
юриспруденції, медицині та філософії.
І. А. Бланк зазначає, що термін "ризик" має доволі давню етимологію, що бере свій початок від
первіснообщинного ладу, наприклад, первісні
люди, граючи в азартні ігри, оцінювали ризики.
Сцени таких ігор часто можна зустріти, як в єгипетських похованнях, так і на античних вазах. У початковій своїй трактовці він згадується ще Гомером
як "небезпека лавіювання між скелями". З таким
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його визначенням пов’язаний грецький термін
"ridsikon", латинський – "ridsicare", французький –
"risdoe" тощо.
Початком теоретичного дослідження економічних ризиків можна вважати праці основоположників класичної теорії політичної економії: А.
Сміта, Д. Рікардо, Дж. Ст. Мілля та С. Сеніора, в
яких, по суті, була розроблена класична теорія економічного ризику. Серед основних постулатів класичної політичної економії в контексті сприйняття
та управління ризиками вказані автори виділяють
наступні:

- прибуток підприємства складається з відсотків на вкладений капітал, заробітної плати
підприємця та плати за ризик;
- прибуток зростає поряд із ризиком, але
меншими темпами;
- найманий працівник не ризикує, тому отримує не прибуток, а фіксовану заробітну плату;
- ризик трактується як очікувана величина
втрат.
В неокласичній теорії ризику підприємець,
приймаючи рішення в умовах невизначеності, враховує розмір очікуваного прибутку та величину
його можливих коливань, тоді як класична теорія
розглядає лише від’ємне значення результату,
тобто збиток.
Наступний етап розвитку теорії ризику
пов’язаний із формуванням кейнсіанської теорії.
Дж. М. Кейнс виділив третій вид ризику, а саме ризик інфляції та в рамках критики "невидимої руки
ринку", відстоював обов’язковість посилення втручання держави в економіку з метою зниження ризиків, що пов’язані зі зменшенням купівельної
спроможності національної валюти [7].
Вищезгадані теорії не розмежовували поняття
"ризик" та "невизначеність", вперше такий поділ запропонував Нобелівський лауреат Ф. Х. Найт, який
розглядав ризик, як оцінену будь-яким способом
ймовірність, а невизначеність, як ситуацію за якої
неможлива жодна оцінка, в тому числі і суб’єктивна [8]. Очевидно, що таке трактування невизначеності іде в розріз із більшістю сучасних теорій
ризик-менеджменту, проте, в процесі своїх досліджень йому вдалося встановити кореляційну залежність між прибутком і ризиком, яка в подальшому поклала основу сучасній теорії фінансового
ризику. Загалом, Ф.Х. Найт вважається основоположником розробки проблеми економічної невизначеності, а його аксіома про те, що усунути невизначеність майбутнього у підприємницькій
діяльності неможливо, залишається актуальною й
досі.
Сучасний економічний словник Б. Райзберга
трактує невизначеність як недостатність відомостей про умови в яких буде відбуватися економічна
діяльність, низький рівень передбачуваності цих
умов.
Очевидно, що ефективність організації управління ризиком багато у чому визначається правильною класифікацією ризиків. Сьогодні, у вітчизняній економічній літературі можна знайти велику
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кількість різноманітних варіантів класифікації ризиків: І.О. Бланка, В.В.Вітлинського, В.В.Ковалева,
О.О. Лобанова, Я.І. Невмержицького тощо.
На основі аналізу та узагальнення розглянутих
підходів можна зробити ряд висновків:

- спектр ризиків залежить від складності організаційної структури підприємства, кількості
його зовнішніх зв’язків та стану ринкового середовища;
- найбільш повні класифікації є громіздкими
та незручними у користуванні;
- під однією назвою різні автори часто розуміють зовсім інші ризики, при чому розбіжності
у поглядах є досить значними;
- більшість класифікаторів є штучно збільшені за рахунок суто теоретичних класифікаційних
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ознак, які неможливо використати в практичній роботі;

- не існує універсальної класифікації
підприємницьких ризиків, однак є цілий ряд ознак,
що є спільними для більшості субєктів господарювання.
У практиці ризик-менеджменту існує ряд базових класифікаційних ознак які однаково можна застосовувати практично для всіх бізнес-ризиків, такі
ознаки допомогають краще ідентифікувати та
структурувати ризики, а також уникати дублювання повноважень та відповідальності в процесі
управління ними. Перелік основних класифікаційних ознак, що дозволяють групувати підприємницькі ризики наведено у табл. 1.
Таблиця.1

Класифікатор ризиків
Класифікаційна ознака

Види
Прості
1. За комплексністю
Складні
Систематичний (ринковий)
2. За джерелом виникнення
Несистематичний (специфічний)
Прогнозовані
3. За можливістю передбачення
Не прогнозовані
Динамічні
4. За характером
Статичні
Короткострокові
5. За тривалістю дії
Середньострокові
Довгострокові
Мінімальні
Незначні
6. За ступенем впливу на фінансово-господарський стан
Помірні
підприємства
Критичні
Катастрофічні
Такий, що можливо застрахувати
7. За можливістю страхування
Такий, що неможливо застрахувати
Розглянемо більш детально кожну класифікаційну ознаку:
1. За комплексністю виділяють наступні
групи ризиків:
- простий, тобто той, який неможливо
поділити на складові;
- складний – що складається із сукупності
простих ризиків.
Усі перелічені у класифікаторі ризики є складними і тому можуть ділитися на певні підвиди.
2. За рівнем реалізації:
- макроекономічні. Ризики, що виникають в
макросередовищі, наприклад: ринковий, інфляційний, ризик певної країни, державного регулювання,
регіональні, ризики з цінними паперами тощо.
- мікроекономічні. Ризики що безпосередньо пов’язані з фінансами підприємств.
3. За можливістю передбачення:

- прогнозовані. Ризики пов’язані із очікуваними тенденціями на ринку, зміною законодавства,
входу на ринок нових гравців, зміною ринкової
кон'юнктури, діями уряду, тобто ті ризики, що за

існуючими даними і тенденціями можна спрогнозувати в короткостроковому періоді з високою точністю;

- не прогнозовані. Це так звані форс-мажорні обставини.
3. За характером:
- динамічні. Такі ризики постійно
змінюються та потребують щільної уваги та
моніторингу, цим ризикам притаманна мобільність
та зміна впливу на ситуацію;
- статичні. Ця група ризиків зустрічається
досить рідко та характеризується постійністю у
своїх проявах.
4. За тривалістю дії:
- короткострокові – ризики операційного
дня;
- середньострокові – ризики в рамках бюджетування (до року);
- довгострокові – ризики притаманні стратегічним цілям підприємства.
5. За ступенем впливу на фінансово-господарський стан підприємства:
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- мінімальний. Іншими словами – це ризик

вплив якого прямує до нуля, або взагалі не притаманний даному виду бізнесу;
- незначний. Ризик, вплив якого на показники діяльності підприємства знаходиться в запланованих межах;
- помірний. Пов’язаний із загрозою повної
або часткової втрати прибутку від реалізації того чи
іншого фінансового проекту або фінансової діяльності підприємства в цілому. В цьому випадку
втрати можливі, але їх розмір менший за очікуваний прибуток. Втрата прибутку від однієї, двох або
кількох операцій є припустимою, тому що може
покриватись позитивним результатом від інших
операцій. Таким чином, даний вид фінансової
діяльності або конкретна фінансова угода, не зважаючи на ймовірність ризику, зберігають свою економічну доцільність;
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надприбутків;

- кризовий. Вплив цього ризику на стільки
сильний, що може спричинити навіть банкрутство
підприємства.
6. За можливістю страхування:
- такий, що можна застрахувати. До них
відносяться ризики, що можуть бути передані на
страхування зовнішній страховій компанії у
відповідності із номенклатурою фінансових ризиків, що приймаються до страхування;

- такий, що неможливо застрахувати. До них
відносяться ті види ризиків, які страхувальники не
розглядають.
Західні вчені, зазвичай, не акцентують свою
увагу на деталізації класифікаційних ознак фінансових ризиків, вважаючи цей процес індивідуальним для кожного підприємства.
Загальновживаними є дві класифікації: на ос- критичний. Такий вид ризику може спри- нові банківського стандарту Базель ІІ та рекоменчинити системну кризу підприємства та завдати дацій Товариства Актуаріїв майнового страхування
важких фінансових втрат, або навпаки, отримання (CAS).
Таблиця 2
Порівняльна характеристика основних теоретичних концепцій управління ризиками підприємств
Назва концепції
Основні
Інтуїтивна
Фрагментарна
Комплексна (ERM)
характеристики
Використання висхідних можЗахист від негативного впливу
Мета управління Уникнення ризиків
ливостей створюваних неризиків
визначеністю
Ризики, що
Мінімальна
підлягають
Обмежена кількість ризиків
Всі ризики підприємства
кількість ризиків
розгляду
Підхід до
Хаотичний (розгляд Дезінтегрований підхід (окремий Комплексний підхід (портфель
управління
окремих ризиків) розгляд ризиків)
ризиків фірми)
Стратегічні можливості та
Аспекти управління Фінансові наслідки Фінансові наслідки
наслідки, що проходять через
всі функції фірми
Орієнтований на процес іденОрієнтований на
Процес управління
Орієнтований на продукт
тифікації характеристики ризахист
зику
Характер взаємодії Реактивний
Реактивний
Проактивний
Зниження волатильності приЗростання вартості фірми в коРезультат
Повне або часткове
бутку, виручки, грошових поротко- і довгостроковій перуправління
уникнення ризику
токів або вартості фірми.
спективі.
Вплив на діяльність
Обмежений вплив на стратегії
Підтримка стратегічного і
Мінімальний вплив
фірми
фірми
бізнес-планування
Основні методи
Відмова
Використання переваг високої
Страхування
управління
/страхування
волатильності
Примітка. Складено автором.
Варто відзначити, що система інтегрованого управління сучасного зразку виникла на західних
підприємствах не раптово, традиційно виділяють чотири етапи її розвитку (табл. 3).
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Таблиця 3
Історичні етапи становлення контролінгу на підприємствах
Пріоритетний
Методи
Основна функція
напрямок

Початок 50-х I початок 60-х рр. Виробництво
XX ст.
Початок 60-х-поПродуктовий
II чаток 70-х рр.
маркетинг
XX ст.

Розрахунки витрат, каль- Реєстрація фактів господарської
кулювання
діяльності
Рентабельність окремих
продуктів

Початкова навігація підприємства

Розвиток інформаційних
технологій форсує страПрогнозно-аналітична
тегічне планування
підприємства
Комплексна: координація діяльГарантія існування Операційне та стратегічне
Початок 80-х рр.
ності на всіх рівнях управління;
підприємства у дов- планування в аспекті ствоIV і до теперішньаналітична: досягнення рентагостроково му
рення економічної доданої
ого часу
бельності в умовах гарантованої
періоді
вартості
ліквідності
Початок 70-х III початок 80-х рр. Маркетинг клієнта
XX ст.

Д.Хан визначає контролінг як одну з функцій
первісного управлінні або однією з найважливіших
функцій підтримки управління підприємством, яка
полягає в його інформаційному забезпеченні орієнтованого на результат.
А.Аткінсон під контролінгом має на увазі інтегральну систему інформації щодо організації та використання ресурсів, моніторингу та вимірювання
їх та сукупність заходів для покращення діяльності
так, щоб повернути активи в русло їх оптимального
застосування; систему надання інформації виконавчим органам для досягнення максимально позитивного результату.
Хорнгрен визначає управлінський облік, тобто
контролінг, складовою системи обліку, що являє
собою систему збору та групування фінансової та
нефінансової інформації, на основі якої менеджери
приймають рішення стосовно досягнення цілей організації. Р. Ентоні та Д. Янг, включають до компетенції управлінського контролю інформаційне забезпечення менеджменту, планування та контроль.
Дж. Гекерт та Дж. Вільсон вперше виокремили
контролінг в окрему структурну одиницю на
підприємстві, інтерпретуючи контролінг як певний
інститут, тобто певний рівень на підприємстві
(наприклад, певний відділ керівництва чи сфера
прийняття управлінських рішень керівництвом);
крім цього надали контролінгу і певну теоретичну
функцію, тобто визначення нормативів завдяки
яким здійснюється контроль. Як бачимо, в середині
50-х років, до компетенції контролерів входив контроль, тому йому і виокремили у своєму визначенні
вказані вище науковці.
К. Друрі, як наслідувач Дж. Гекерта та Дж.
Вільсона, вважає, що управлінський облік, є частиною загального обліку та є підсистемою підготовки

інформації для менеджерів (керівників) в середині
компанії.
Основним завданням контролінгу фінансових
ризиків суб’єктів господарювання є інформаційноаналітична та методична підтримка ризик-менеджменту і керівництва в процесі ідентифікації ризиків.
Інформаційно-аналітична підтримка виражається в систематичному зборі та аналізі
зовнішньої інформації на предмет виявлення можливих ризиків чи можливостей. Така підтримка повинна надавати керівництву та ризик-менеджменту
чітку картину того, що відбувається в країні та поза
її межами, в галузі та регіоні, у постачальників та
покупців.
Згідно стандарту управління ризиками ISO
31010:2009, кроком, що передує процесу ідентифікації ризиків підприємств є аналіз внутрішнього
та зовнішнього середовищ функціонування
підприємства. Зовнішній контекст, в свою чергу,
стосується ситуації на вітчизняному та світових
ринках. Завданням контролінгу фінансових ризиків
підприємств, на даному етапі, вважаємо інформаційне забезпечення ризик-менеджменту шляхом
підготовки звітів щодо існуючих тенденцій фінансової діяльності. Так, втрата ринків збуту, інфляція
та різка девальвація національної валюти значно
знизили ефективність діяльності сільськогосподарських вітчизняних підприємств.
Розглянемо управління контролінгом фінансових ризиків підприємства на прикладі СФГ «Явір».
СФГ «Явір» займається виробництвом зернових, зернобобових та технічних культур. Основною
культурою за обсягами виробництва є кукурудза на
зерно, питома вага якої складає 58,54% від загального обсягу виробництва.
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Таблиця 4

Структура виробництва СФГ «Явір» у 2018 році
Обсяг виробництва
Назва культури
Площа посіву, га
ц
ра
%
Культури зернові та зернобобові
299,27
32612,4
79,84
- пшениця озима
100
8700
21,3
- кукурудза на зерно
199,27
23912,4
58,54
Культури технічні
180
8231
20,16
- соя
80
4560
11,16
- ріпак озимий
100
3671
9,00
Всього:
479,27
40843,4
100
*Примітка. Розраховано на основі звітності СФГ « Явір»
В Україні більшість фермерських господарств,
які займаються виробництвом продукції рослинництва є прибутковими і найближчими роками дана
тенденція продовжуватиме зберігатися, оскільки існує високий попит на продукцію рис.. Як видно за

таблиці, рівень рентабельності в цілому скоротився
у порівнянні з 2016 роком, але цей показник є достатньо високий відносно інших видів сільськогосподарської продукції.

10%

Прибуткові
Збиткові

89,7; 90%

Рис. 1. Співвідношення прибутків та збитків фермерських господарств України у 2018 році.
*Примітка. Розраховано на основі статстичних даних
Рентабельність продукції рослинництва
в Україні , %
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Вирорблено зернових та зернобобових…
2017
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Рис. 2. Рентабельність продукції рослинництва в Україні, %
*Примітка. Розраховано на основі статистичних даних
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Таблиця 6.
Динаміка рентабельності продукції рослинництва в Україні,%
Показник
2016
2017
2018
Відхилення 2018р від 2016р, (+;-)
Зерно
37,8
25,0
24,7
-13,1
Насіння соняшнику
63,0
41,3
32,4
-30,7
Цукрові буряки
24,3
12,4
-11,4
-35,7
Картопля
-3,2
10,0
6,8
+10,0
Овочі відкритого ґрунту
19,7
15,6
16,7
-3,0
*Примітка. Розраховано на основі статистичних даних
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Аналізуючи показники рентабельності окремого підприємства, рекомендується при здійсненні
фінансового контролінгу порівнювати їх з показниками в цілому по Україні.

Рентабельність – один із головних вартісних
показників ефективності виробництва, який характеризує рівень віддачі активів і ступінь використання капіталу у процесі виробництва.

Рентабельність активів
(сукупного капіталу) =
Рентабельність власного капіталу =
Рентабельність оборотного капіталу =

Прибуток до сплати відсотків та податків
Середньрічна вартість активів
Чистий прибуток

Середнньорічна вартість власного капіталу
Чистий прибуток

Середньорічна вартість оборотного капіталу

Рентабельність продукції =

(1.)
(2.)

(3.)

Валовий прибуток
Србівартість реалізованої продукції

(4.)

Таблиця 7.
Динаміка показників рентабельності СФГ «Явір»
Показник
2016 2017 2018 Відхилення 2018р від 2016р, (+;-)
Рентабельність активів за чистим прибутком 14,6 10,4
5,2
-9,4
Рентабельність власного капіталу
34,0 20,5
9,6
-24,4
Рентабельність оборотного капіталу
22,6 13,4
6,6
-16
Рентабельність продукції
14,8
9,0
3,3
-11,5
*Примітка. Розраховано на основі звітності СФГ «Явір»
Аналіз даних таблиці свідчить, що рентабельність активів за досліджуваний період зменшилася.
Це пояснюється тим, що у 2018 році зменшився загальний прибуток підприємства в 2 рази у порівнянні з попереднім періодом, а середня величина
активів відповідно збільшилася.
Рентабельності
власного
капіталу
характеризує рівень прибутковості власного
капіталу, вкладеного в дане підприємство. Цей
показник найбільший інтерес представляє для
наявних і потенційних власників, показує величину
одержаного прибутку в розрахунку на одну гривню
капіталу власників. За досліджуваний період на
СФГ «Явір» рентабельність власного та оборотного
капіталу зменшилась. Рентабельність продажів господарства теж зменшилася (в 4,5 рази порівняно з
2016 роком). Це пояснюється збільшенням суми витрат на 1 грн. товарної продукції.
Слід зазначити, що у 2016-2017 роках рентабельність виробництва зернових та зернобобових демонструє стабільність та ефективність виробництва. Порівнюючи показники рентабельності СФГ
«Явір» з показниками по Україні в цілому, можна

стверджувати про економічну доцільність виробництва.
Важливим завданням контролінгу фінансових
ризиків на даному етапі є опис ринків, на яких проводить свою діяльність підприємство та підготовка
рекомендацій щодо прийняття основних фінансових рішень. Наприклад, враховуючи помітне зниження рентабельності продажів продукції, слід провести додатковий аналіз основних статей витрат виробництва, і, у випадку різкого збільшення окремих
статей, відмовитись від вирощування окремих культур. Враховуючи ситуацію на ринку СФГ повинно розглянути вирощування інших сільськогосподарських культур.
Виробництво зернових культур є важливою
складовою сільськогосподарського виробництва,
яка тісно пов’язана з великою кількістю різноманітних фінансових ризиків, перед усім зовнішніх. Це
пов’язано з тим, що значна частина зернових культур експортується, що сприяє надходженню валютної виручки в країну та стабілізації національної валюти.
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Таблиця 8.

Товарна структура зовнішньої торгівлі (зернові культури), дол.США.
Відхилення 2018р
2016
2017
2018
від 2016р, (+;-)
Експорт
6073915,3
6501134,3
7240558,1
+1166642
До загального обсягу експорту,%
16,7
15,0
15,3
-1,4
Імпорт
148799,7
176756,1
191116,7
+42317,0
До загального обсягу імпорту, %
0,4
0,4
0,3
-0,1
*Примітка. Розраховано на основі статистичних даних
Валютні ризики є подібними до інфляційних
ризиків, оскільки виникають внаслідок коливання
курсів валют і впливають на всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Так, імпортуючи сировину і матеріали, підприємство програє від підвищення обмінного курсу відповідної іноземної валюти по відношенню до національної. Зниження ж
цього курсу визначає фінансові втрати підприємства при експорті готової продукції. Враховуючи
те, що СФГ «Явір» купує засоби захисту рослин,
добрива, техніку, коливання валютного курсу негативно впливають на його платоспроможність. Цей
вид ризику проявляється в недоотриманні передбачених прибутків в результаті зміни курсу іноземної
валюти, що використовується в зовнішньоекономічних операціях підприємства, на очікувані грошові
потоки від цих операцій.
Взагалі експорт для економіки України має винятково важливе значення (табл. 8). Сільськогоспо-

дарські підприємства, які займаються вирощуванням продукції рослинництва теж нарощують експорт своєї продукції, так у 2018 році він складав
7240558,1 тис. дол. США, та у порівнянні з 2016 роком збільшився на 17%.
Крім того, всі сільськогосподарські підприємства потребують постійних інвестицій в оновлення
основних засобів, що також безпосередньо
пов’язано з фінансовими ризиками, адже середньозважена вартість капіталу компанії прямо пропорційно залежить від волатильності відсоткових ставок.
Оцінити фінансову діяльність СФГ «Явір» можна за допомогою показника доходності, який відображає його фінансовий стан.
Отримання доходів свідчить про те, що продукція знайшла своїх споживачів, що вона відповідає
вимогам та попиту на ринку за ціною, якістю, іншим характеристикам.
Таблиця 9.
Динаміка чистого дохіду СФГ «Явір»
Показник
2016
2017
2018
Відхилення 2018р від 2016р, (+;-)
Чистий дохід,тис.грн.
14028
16952
24637
+10609
*Примітка. Розраховано на основі звітності СФГ « Явір»

Одержання доходів створює основу ля самофінансування підприємства за умови, що їх розмір достатній для покриття витрат підприємства з виробництва та реалізації товарів, виконання зобов’язань
перед бюджетом та утворення чистого прибутку.
З табл.2.6. видно, що СФГ «Явір» генерує з кожним роком значну кількість сумарного доходу,

так на протязі досліджуваного періоду він збільшився на 10609 тис.грн.
Чистий прибуток (збиток) — це алгебраїчна
сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності після оподаткування та надзвичайного прибутку,
надзвичайного збитку і податків з надзвичайного
прибутку. Проаналізуємо динаміку чистого прибутку СФГ «Явір».

Таблиця 10.
Динаміка чистого прибутку СФГ «Явір»
Показник
2016
2017
2018
Відхилення 2018р від 2016р, (+;-)
Чистий прибуток,тис.грн.
2089
1526
826
-1263
*Примітка. Розраховано на основі звітності СФГ « Явір»
Дані таблиці 10 свідчать про те, що всупереч
стратегічному значенню виробництва сільськогосподарської продукції, а особливо виробництва зернових культур, для економіки України ситуація в
господарстві продовжує погіршуватись, зокрема,
протягом всього досліджуваного періоду сукупний
чистий прибуток зменшився на 1263 тис.грн.
На нашу думку великий вплив на ефективну діяльність підприємства здійснюють інвестиційні ризики, які проявляються через невизначеність у майбутньому економічної ситуації та поведінки індивідуумів, через об’єктивний і / або суб’єктивний

вплив на інвестиційні проекти. Відповідно до видів
цієї діяльності розрізняють ризик реального інвестування і ризик фінансового інвестування. Ступінь
ризику для СФГ збільшується по мірі нарощування
невизначеності, а також у зв’язку з швидкою зміною загального стану економіки в країні. Нажаль на
СФГ «Явір» цього цей вид інвестування не здійснюється.
Одним з вагомих видів ризиків діяльності СФГ
«Явір» є кредитний ризик. Він пов’язаний з можливістю невиконання підприємством своїх фінансо-
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вих зобов’язань перед інвестором через використання для фінансування діяльності підприємства
зовнішньої позики. Кредитний ризик виникає в
процесі ділового спілкування підприємства з його
кредиторами: банком та іншими фінансовими установами, контрагентами, постачальниками і посередниками, а також з акціонерами.
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СФГ «Явір» у процесі своєї діяльності залучає
тільки короткострокові кредити банків, сума яких
за останні три роки зменшилась у 2 рази. Сума кредиторської та дебіторської заборгованостей є незначними у валюті балансу.

Таблиця 11.
Динаміка короткострокових кредитів СФГ «Явір»
Показник
2016
2017
2018
Відхилення 2018р від 2016р, (+;-)
Короткострокові кредити банків
1424,6 924,6 763,5
-661,1
*Примітка. Розраховано на основі звітності СФГ «Явір».
Одночасно із виникненням кредитного ризику
виникає і процентний ризик, який полягає у непередбаченій зміні процентної ставки на фінансовому
ринку (як депозитної, так і кредитної). Причиною
виникнення даного виду ризику є зміна кон'юнктури фінансового ринку під впливом державного
регулювання, зростання чи спаду пропозиції вільних грошових ресурсів та інші фактори.
Оцінюючи динаміку облікової ставки НБУ за
даними офіційної статистики, можна відмітити, що
у 2016-2018 роках є тенденція до удорожчення окремих кредитів. Отже, процентний ризик у взаємозв'язку зі не значною часткою позикових коштів на
балансі СФГ «Явір» не утворюють чинників погрішення фінансового становища досліджуваного господарства.

На нашу думку, на СФГ «Явір» може впливати
ризик зниження фінансової стійкості підприємства.
Він зумовлений недосконалістю структури капіталу (велика частка позикового капіталу спричиняє
значний відтік грошових потоків підприємства в
періоди повернення боргу та сплати відсотків), що
породжують незбалансованість обсягів фінансових
потоків підприємства. У складі фінансових ризиків
за ступенем небезпеки (загрози банкрутства
підприємства) цей вид ризику відіграє значну роль.
В пасиві СФГ «Явір» містяться власні та позикові кошти. Від того, наскільки оптимальне співвідношення власного і позикового капіталу, багато в
чому залежить фінансова стійкість підприємства. У
таблиці відображено динаміку капіталу за аналізований період.
Таблиця 12.
Динаміка складу фінансових ресурсів СФГ «Явір»
Показники
2016
2017
2018
Абсолютне відхидення 2018 до 2016 р. тис.грн.
Власний капітал
6334
8502
8679
+2345
Позиковий капітал
6173
8154
6000
-173
Всього
12508 16656 14679
+2172
*Примітка. Розраховано на основі звітності СФГ «Явір»

З таблиці 12 видно, що структура капіталу протягом всього періоду аналізу є задовільною,
оскільки власний капітал становить більше половини всього капіталу. При цьому СФГ «Явір» у
2016 - 2018 роках демонструє стабільне нарощування фінансових ресурсів (+2172 тис.грн.).
Як видно з розрахованих даних, основну частку у фінансових ресурсах в 2018 році має власний
капітал. Його частка у 2016 році складала 51 % та
поступово збільшувалася, а у 2018 році становила
відповідно 59 %. Отже, структуру капіталу СФГ
«Явір» можна вважати задовільною з чіткою тенденцією до покращення, що свідчить про малу ймовірність даного виду фінансового ризику. Динаміка
структури капіталу свідчить про те що СФГ є фінансово стійким, та намітилася тенденція до подальшого зміцнення фінансової стійкості. Основною
причиною означеної тенденції є зменшення суми
позикового капіталу.
Податковий ризик, тобто ймовірність введення
нових видів податків і зборів на здійснення окремих
видів господарської діяльності; ймовірність збільшення ставок діючих податків і зборів; зміна строків і умов сплати окремих податків; ймовірність
відміни діючих податкових пільг тощо.

Позитивним моментом у податкових змінах є
зменшення
податкового
навантаження
по
нарахуванню ЄСВ на ФОП з 38% до 22%. Решта
змін не торкнулись досліджуваного господарства.
Тому в цілому можна сказати, що податковий ризик
у складі фінансового ризику не виявив суттєвого
негативного впливу на досліджуване господарство.
Також на ефективну діяльність підприємства
впливають інші види фінансових ризиків. До цієї
групи ризиків зазвичай відносять ризики стихійних
лих та інші аналогічні "форс-мажорні" обставини,
що можуть призвести не лише до втрати очікуваного доходу, але й частини активів підприємства, а
також ризик несвоєчасного здійснення розрахункових операцій; емісійний ризик тощо.
Дослідивши всі можливі фінансові ризики
СФГ «Явір», можна стверджувати що підприємство
стабільно працює на ринку виробництва продукції
рослинництва. Але всі зовнішні та внутрішні ризики необхідно ретельно моніторити та прогнозувати.
Кількісний аналіз дає можливість чисельно визначити розмір окремих фінансових ризиків і оцінити рівень ризику як окремої фінансової операції,
так і діяльності підприємства в цілому.
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Рівень фінансового ризику є головним показником оцінки фінансової рівноваги підприємства,
рівня фінансової безпеки, й характеризує ступінь
захисту його фінансової діяльності від загроз зовнішнього та внутрішнього середовища. Саме тому
оцінка рівня ризику в процесі управління фінансовою діяльністю підприємства є обов’язковим елементом системи управління і супроводжує підготовку практично всіх управлінських рішень.
Рівень фінансового ризику характеризує вірогідність його виникнення під впливом певного чинника ризику (або групи таких чинників) і можливих
фінансових втрат при настанні ризикової події.
Серед ідентифікованих систематичних фінансових ризиків СФГ «Явір», можна виділити
наступні:
- підвищення ціни на насіння, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, паливо – мастильні
матеріали;
- зменшення світових цін на зернові;
- значна волатильність курсу долара США по
відношенню до національної валюти.

39
Дані фінансові ризики відносяться до категорії
ринкових і є характерними для всіх виробників
сільськогосподарської продукції в Україні. Підвищення ціни на основні та допоміжні матеріали та
зменшення світових цін на зернові культури, є
серйозною проблемою для всіх світових виробників, адже частка основних та допоміжних матеріалів в собівартості продукції рослинництва становить 45 - 65%.
Розглянемо ці два ризики в комплексі, взявши
за основу ціни у доларах США на зернові культури
за період 2009-2018 рр. Для оцінки систематичного
фінансового ризику використаємо аналітичний підхід, який в літературі часто називають дельта-нормальним або параметричним.
Світовий ринок зерна показує в останні роки
помітне скорочення цін. Це пов'язано як зі збільшенням обсягу виробництва зернових, так і з економічними причинами, при цьому ціни падають
швидше, ніж зростають запаси зернових у світі.
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Середні світові ціни на зернові культури
Рис.4. Динаміка світових цін на зернові культури
*Примітка. Розраховано на основі SMIDA
На протязі досліджуваного періоду найвища
ціна зернових була зафіксована у 2011-2012 роках 240,9$/т, і починаючи з цього року спостерігалося
падіння світових цін аж до 2015-2016 років. У 2172018 роках ціна пшениці зменшилася на 17%, а приріст врожайності склав лише 7-8%. Динаміка цін на
кукурудзу обумовлюється зростанням врожайності
і обсягів виробництва, але в цьому секторі також
зростає і попит на зерно, особливо на кормові різновиди. У 2017-2018 м. р. досягнуто рекордного

рівня світового обороту в 143 млн. тон. Такі тенденції створюють високі світові ціни на кукурудзу.
Світовий ринок зерна складається із двох сегментів – продовольчого і кормового. Продовольчий
формує ринок пшениці і рису, тоді як другий – зернові культури кормового використання (кукурудзу
та ячмінь). У структурі світового виробництва зернових у 2017-2018 м. р. найбільша частка припадає
на кукурудзу – 40%, пшеницю – 29%, рис – 19% та
інші зернові – 12%.
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Рис. 5. Структура світового виробництва зернових у 2017-2018 м. р.
*Примітка. Розраховано на основі SMIDA
Світовий обсяг споживання пшениці у 20172018 м. р. склав 734 млн. тон, що на 1,5 млн тон
(0,2%) більше, ніж минулого сезону. Споживання
фуражного зерна збільшилося майже до 1,365 млрд
тон, що на 28 млн тон (2,1%) вище рівня попереднього сезону. Обсяги виробництва кукурудзи перевищили обсяги виробництва пшениці і впродовж
останніх 3-4 років з кукурудза займає лідируючі позиції. Це обумовлено тим, що значно зріс попит і
світові ціни на кукурудзу. Крім цього, річні темпи
приросту світового споживання рису склали 1,2%.
Таким чином можна стверджувати що за останні 10
років ринок був схильний до значних коливань вартості на тлі зміни експортних цін і врожайності
зернових культур.
У загальній вартісній структурі вітчизняного
експорту зернових культур переважали три основні
сільськогосподарські культури – кукурудза (62%),
пшениця (29,8%) і ячмінь (7,1%). На їх частку припадало майже 93,7% усіх валютних надходжень від
експорту продукції зернової галузі України. Впродовж останніх років структура експорту зазнала
певних змін, а саме стала переважати частка
експорту кукурудзи, що зумовлено значним ростом
цін на дану культуру порівняно ростом цін на пшеницю і ячмінь.
Використовуючи дані по погнозу розвитку світового ринку зерна до 2021року, необхідно відмітити, що коефіцієнт кореляції між індексами цін
ФАО та індексами споживчих цін вітчизняного
продовольчого ринку протягом 2010–2018 рр. становив 0,843. Коефіцієнт детермінації – 0,711, тобто
зміни в цінах на продовольчі товари у нашій країні
визначалися їх змінами на світовому ринку на
71,1%. Іншими чинниками визначалися лише 28,9%
цих змін. Таким чином, ступінь залежності цінової
ситуації в АПК країни загалом найтіснішим чином
пов’язана з її динамікою на світовому агропродовольчому ринку.

Проаналізувавши структуру та динаміку розвитку світового ринку зернових, варто зазначити,
що основною ознакою сучасного світового ринку є
підвищення обсягів виробництва та споживання зернових. Тому вважаємо, що обраний напрям виробництва продукції рослинництва (пшениця та кукурудза на зерно) на СФГ «Явір» є найменш ризикованим. Зерновий ринок в світі є швидкозростаючим
серед всіх сегментів економіки, тому йому приділяється найбільша увага в бізнес – середовищі України.
Окрім вищезазначеного систематичного фінансового ризику великого впливу чинить валютний ризик. Найчастіше у літературі зустрічаються
наступні види валютного ризику: ризик, пов’язаний
зі змінами обмінного валютного курсу, що впливають на статті балансу; ризик, що виникає при укладанні та виконанні зовнішньоекономічних контрактів; ризик, пов’язаний зі зміною обмінного валютного курсу на макроекономічному рівні та впливає
на майбутній фінансово-економічний стан підприємства.
Сільськогосподарські підприємства України
для виробництва продукції купують насіння, засоби захисту рослин, добрива, паливно - мастильні
матеріали, які зазвичай імпортуються з інших країн
світу. Таким чином він суттєво впливає на ціноутворення продукції рослинництва. Тому висока волатильність валютного курсу спричиняє певні фінансові ризики.
Відносна валютна стабільність у країні впродовж 2012-2014 років змінилася поступовим і постійним зростанням курсів гривні щодо долара , тоді
як у 2015 році були зафіксовані дуже різкі та стрибкоподібні коливання курсів зазначених валют за
короткі проміжки часу. Зміни курсів гривні щодо
валют представлено на рисунку.
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Рис. 6. Динаміка курсів валют 2014-2018 роки.
*Примітка. Розраховано на основі звітності НБУ
Щодо сучасної ситуації на валютному ринку
України, як бачимо з рис., національна валюта –
українська гривня, знецінюється по відношенню до
валюти світу – долара США. Для експортерів, з однієї сторони, складається позитивна ситуація, коли
ризик зростання курсу валюти впливає на зростання експортного доходу. Однак, з іншої сторони
збільшується вартість експортованого товару, що
негативним чином позначається на конкурентоздатності українських підприємств на зовнішніх
ринках товарів і послуг.
Таким чином, частка імпортної сировини, засобів захисту рослин, добрив, яка використовується
для експортної продукції суттєво впливає на іі собівартість. Тому це в свою чергу призводить до суттєвих коливань цін реалізації сільськогосподарської продукції.
Таким чином, важливо досліджувати не тільки
вплив валютних ризиків на конкретного суб’єкта,
який може зазнати збитків, а також і з позиції їх
впливу на макроекономічну ситуацію в країні, що
може завдати шкоди економіці країни в цілому.
При виникненні мікроекономічних валютних
ризиків втрат можуть зазнати тільки певні учасники
валютного ринку, але виникнення макроекономічних валютних ризиків може призвести до макроекономічних дисбалансів. До таких макроекономічних дисбалансів можна віднести порушення пропорцій між секторами економіки, дисбаланс попиту та
пропозиції на валютному ринку, порушення пропорцій між товарним та грошовим ринком, тобто реальним та фінансовим сектором економіки, між споживанням та заощадженнями, дефіцит бюджету,
дисбаланс між ринковими цінами та доходами населення, між пропозицією та попитом, зниження інвестиційної активності.
Макроекономічні валютні ризики супроводжуються різними макроекономічними ефектами, які
несуть в собі вплив на функціонування національної економіки в цілому, що супроводжується інфля-

ційними процесами, падінням грошової ліквідності, відтоком капіталу за кордон, зміною вартості
золотовалютних резервів, падінням кредитоспроможності країни, зростанням кількості проблемних
кредитів, внаслідок зниження реальних доходів населення, зростанням розміру державних запозичень
та, як наслідок, підвищенням розміру державного
боргу, зниженням доходів бюджету паралельно зі
збільшенням видатків на підтримку дестабілізованих сфер економіки, падінням обсягів іноземних інвестицій, відсутністю економічного зростання.
Висновки. На основі проведеного аналізу основних фінансових ризиків підприємств вибіркової
сукупності можна зробити наступні висновки:
1. Сільське господарство України, а особливо
виробництво продукції рослинництва, є одним з
найменш ризикованих сегментів вітчизняної економіки. Сприятливі зовнішні умови та ефективне
управління призвели до того, що основні виробники продукції рослинництва отримують стабільні
прибутки.
2. Ідентифікація ризиків є дуже важливим
етапом управління ризиками, а особливо фінансовими, на даному етапі закладається фундамент процесу управління ризиками на підприємстві. Проаналізовано вплив систематичних та несистематичних ризиків на діяльність СФГ.
3. Виробники продукції рослинництва не мають можливості впливати на світові ціни, однак,
оцінювати та управляти фінансовими ризиками, що
пов’язані з волатильністю вказаних цін можливо.
4. Сучасна практика оцінки ризиків фінансового стану підприємств є обмеженою, тому автором
було запропоновано розширений аналіз основних
показників фінансової стійкості та платоспроможності на основі використання статистичних показників.
5. Роль якісних показників діяльності
підприємства є недооціненою при розрахунку інтегрального показника фінансового стану підприєм-
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ства. Зроблено висновок, що ефективність концепції управління ризиками на підприємстві також
впливає на ймовірність банкрутства підприємства.
Зокрема, побудова ефективної системи контролінгу
ризику дозволить не лише ефективно мінімізовувати ризики, а й використовувати ризики для отримання додаткового прибутку в майбутньому.
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Аннотация
В статье предлагается рассмотреть одно и из самых значимых событий ХХ века- распад СССР, анализ
основных геополитических процессов конца XX – начале XXI веков, вызванных распадом СССР. Особое
внимание уделяется изменению мира после распада СССР, влияние этого события на страны «третьего
мира».
Abstract
The article proposes to consider one of the most significant events of the 20th century - the collapse of the
USSR, analysis of the main geopolitical processes of the late XX - early XXI centuries caused by the collapse of
the USSR. Special attention is paid to the change of the world after the collapse of the USSR, the impact of this
event on the countries of the "third world."
Ключевые слова: Распад СССР, «Третий мир», Биполярная система.
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Введение
Распад СССР стал не просто ключевым моментом в истории ХХ века, но и завершением одной
эпохи и приходом новой. С исчезновением Союза
перестает существовать и вся послевоенная геополитическая система, блоковый биполярный политический мир рушится, что приводит к новому разделу сфер влияния и глобальным изменениям в политической карте мира. Ведь вместе распадом
СССР исчезает и само понятие «социалистического
лагеря», все налаженные схемы экономической и
политической интеграции между социалистическими странами по всему земному шару стремительно теряют актуальность. В то же время противоборствующий этому «лагерю» капиталистический блок и его союзники сталкиваются с не менее
опасным процессом – политическая доктрина западного мира также теряет актуальность, как и восточная, поскольку она была не менее зависима от
блокового противостояния, чем аналогичная доктрина стран коммунистической идеологии. Само
понятие идеологии как необходимого элемента геополитики отпало ввиду отсутствия реальных противников у единственной оставшейся на мировой
арене сверхдержавы.
Но как же изменился мир после распада СССР?
Везде ли прекращение идеологической войны позволило странам отказаться от ведения военных или
политических действий по отношению к соседям?
Привело ли разрушение биполярной системы к исчезновению военно-политических блоков в их старом понимании? Какие новые объединения и претенденты на звание сверхдержавы появились на мировой арене? Наконец, что стало с самим СССР,
точнее, с так называемым теперь «постсоветским
пространством», имеет ли оно шансы на воссоединение в рамках одного государства?

Для того, чтобы ответить на все эти вопросы,
целью работы следует утвердить анализ основных
геополитических процессов конца XX – начале XXI
веков, вызванных распадом СССР.
Актуальность проблемы общих тенденций
формирования постсоветской геополитической системы трудно переоценить – ведь четкого представления о результатах данного процесса ни в отечественной, ни в зарубежной историографии еще не
сформировано. Вероятно, и сам процесс называть
завершенным пока рано, поскольку многие проблемные моменты, возникшие в годы краха старой
системы, до сих пор остаются нерешенными.
Влияние распада СССР на «третий мир»
В этой статье речь пойдет о странах Африки,
Азии и Латинской Америки, на которые крах биполярного мира оказал значительное влияние. При
этом обратить внимание следует не только на
страны «Движения неприсоединения», но и в целом
на государства, не входящие ни в НАТО, ни в Организацию Варшавского Договора, но, тем не менее, принимавшие участие в противостоянии капиталистической и социалистической систем. Потому
что именно такие страны в условиях военного паритета политических блоков становились основной
ареной противостояния для сверхдержав.
В Азии, несмотря на то, что с 1950-х годов у
СССР здесь существовал полноценный геополитический конкурент в виде Китайской Народной Республики, положение Москвы в регионе было относительно благополучным. Несмотря на близость с
Китаем все местные социалистические республики:
Лаос, Вьетнам и КНДР в большей степени ориентировались на СССР, нежели чем от Китая. Вьетнам и
вовсе не имел фактического выбора, так как в конце
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1970-х годов страна пережила открытый вооруженный конфликт1 с Китаем. Тем не менее, с началом
политики «Перестройки» в Советском Союзе Лаос
и Вьетнам пошли по пути осторожных и умеренных
рыночных преобразований. Лаосская программа по
переходу к «новому экономическому механизму» и
вьетнамская программа «Дой Мой» имели чрезвычайно много общего, обе они предполагали активное привлечение иностранных инвестиций и общую либерализацию экономической деятельности,
при этом как в Лаосе, так и Вьетнаме не произошло2серьезных политических реформ и монополии
местных коммунистических партий не были нарушены. По иронии судьбы, деятельность Вьетнама и
Лаоса структурно совпали с реформами, проводимыми Дэн Сяопином в Китае. При этом отношения
между КНР и Социалистической Республикой
Вьетнам остаются непростыми, а с начала 1990-ых
Вьетнам активно наращивает как экономические,
так и политические связи с Соединенными Штатами.
Совершенно иначе сложилась ситуация в другой азиатской социалистической стране. КНДР,
также как и Вьетнам, Северная Корея серьезно зависела от Советского Союза. Поэтому его распад
вкупе с отказом от каких-либо реформ и консервации местного политического строя, привели к тяжелейшему кризису. На фоне нескольких неурожайных лет к настоящему голоду в КНДР, унесшего
жизни сотен тысяч человек3. И сейчас, спустя почти
тридцать лет после распада Советского Союза, Северная Корея так и не пошла на какие-либо значительные реформы и в целом находится в тяжелом
состоянии, создавая огромный пласт нестабильности во всем Азиатском регионе.
Сама же Китайская Народная Республика
практически с конца 1950-х годов находилась в состоянии постоянной конфронтации с СССР. В
1980-е годы под руководством Дэн Сяопина в
стране начались масштабные экономические реформы, также, как и во Вьетнаме и Лаосе они были
направлены на либерализацию экономики и совершенно не коснулись политики. Несмотря на формальную многопартийность в КНР, Коммунистическая партия продолжает сохранять всю власть в
стране в своих руках. Сторонники демократизации
политической сферы в высших эшелонах партии
были «вычищены», а в свою очередь попытка демократизации страны «снизу» была утоплена в крови,
события на площади Тяньаньмэнь в июне 1989-ого
года явно показали, что Коммунистическая партия
совершенно не собирается оставлять свое главенствующее положение в Китае. Казалось бы, с падением главного конкурента по социалистическому
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лагерю Китай сразу попытается стать альтернативой мировому гегемону в виде США, однако, на
протяжении следующих десятилетий КНР был сосредоточен на развитии своей экономики,4 начав
бросать вызов США лишь в последние несколько
лет. Тем не менее, говорить о Китае как о полноценном противнике США, коим являлся СССР в годы
Холодной войны, пока несколько преждевременно.
Китай хоть является второй по размерам экономикой мира, а также ведет активную экспансионистскую торговую политику по всему миру, особенно
в Африке. Тем не менее, Китай возможно пока и
сам не готов полноценно противопоставить себя
Соединенным Штатам, как когда-то это делал Советский Союз.
Довольно необычный путь для постсоциалистической азиатской страны проделала Монголия.
Являющаяся отчасти «буфером» ранее между
СССР и Китаем, а ныне Российской Федерацией и
Китаем, эта небольшая (по населению – не многим
больше 3 миллионов человек) страна смогла добиться стабильности и стать хоть и достаточно бедным, но демократическим государством, с регулярной сменяемостью властей, которое поддерживает
добрососедские отношениями с обеими своими
сильными и влиятельными соседями и активно пытается развивать торговые отношения. Напротив,
ситуация для Афганистана с крахом СССР стала
ещё более тяжелей, фактически в стране уже на
протяжении 40 лет продолжается гражданская
война. С распадом СССР в стране окончательно
рухнул социалистический режим, существовавший
во многом благодаря поддержке Москвы, власть в
Афганистане захватила разношерстная коалиция
моджахедов, ранее воевавших против советских
войск и социалистического правительства. Подобная широкая коалиция оказались неспособны
надолго удержать в стране власть и в 1996 году
были свергнуты радикальным фундаменталистским движением «Талибан», которое вело политику неприкрытого террора, уничтожала немусульманские культурные памятники и установившая режим жесткой теократической диктатуре. В
конечном итоге, режим талибов был свергнут в
ходе операции «Несокрушимая свобода» при участии коалиции государств во главе с Соединенными Штатами. Однако вторжение стран коалиции
не привело к установлению стабильности в стране,
в которой с новой силой возобновилась гражданская война между новым правительством и исламскими фундаменталистами, которая идет и по сей
день. В связи с планами президента США Дональда
Трампа5 значительно сократить американский военный контингент в стране и организовать начало
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открытых многосторонних переговоров официального Кабула и «Талибана» будущая судьба Афганистана представляется довольно сложной.
Значительные изменения коснулись и Ближнего Востока, где вместе с крахом биполярного
мира Соединенные Штаты получили полный картбланш на проведение устраивающей их политики.
Для арабских стран Советский Союз являлся одним
из главных союзников в рамках арабо-израильского
конфликта, тем не менее, ещё в 1970-е годы многие
арабские страны, например, Египет, пошли на перемирие с Израилем. После распада Советского Союза практически все не поддерживающие Вашингтон арабские страны оказались в условиях фактической изоляции. США провели на Ближнем Востоке
несколько крупных военных операций, в том числе
вторжение в Ирак в 2003 году, в ходе которого был
свергнут авторитарный режим Саддама Хуссейна.
Вместе с этим, в стране началась гражданская
война, которая привела к последующему появлению Исламского Государства. В 2011 году начались события, получившие названия «Арабской
весны», которые вели к дальнейшей дестабилизации региона, в Сирии, Йемене и Ливии начались затяжные гражданские войны, в других арабских
странах произошли и стали возможны из-за отсутствия какого-либо государства, способного активно
противостоять Соединенным Штатам на международной арене. Кроме того, действия США показали
постепенное ослабление влияния и авторитета международных организаций, таких как, например,
ООН, когда три из пяти членов Совета Безопасности (Россия, Китай и Франция) выступили против6
военного вторжения коалиции в Ирак, но данная
позиция была фактически проигнорирована. Как
видно из анализа ситуации в Азии, распад Советского Союза очень неоднозначно повлиял на ситуацию, тем не менее, остается неоспоримым одно –
влияние Соединенных Штатов значительно возросло и несмотря на наличие у Америки серьезных
конкурентов в регионе, Вашингтон не откажется от
идеи расширения своего влияния здесь совершенно
разными путями, от чисто экономических до военных.
Распад СССР в значительной мере повлиял и
на ситуацию в Латинской Америке, много лет бывшей «задним двором» Соединенных Штатов. К
концу 1980-ых в Латинскую Америку пришли тенденции демократизации, на задний план отходили
как правые, так и левые диктаторские режимы.
Фактически после распада СССР в западном
полушарии существовало лишь одно социалистическое государство – Куба. Для Кубы СССР являлся ключевым экономическим, политическим и
военным партнером, а потому распад соцлагеря

45
сильно ударил по «острову свободы». Кубинское
руководство отказалось от проведения реформ и
либерализации режима, пойдя на его фактическую
консервацию, что привело к значительному обеднению населения и изоляции острова. Постепенное
сворачивание связей Кубы с внешним миром характеризуется закрытием7 в 2001-ом году российской
военной базы на Кубе, несмотря на это, место СССР
в качестве союзника для левых движений в Латинской Америки пытается занять Китай, активно
вкладывающий деньги как в Кубу, так и, например,
в Венесуэлу. В конце 1990-х начале 2000-х в Латинской Америке поднялась так называемая «левая
волна», в ходе которой к власти во многих странах
(Венесуэла, Никарагуа, Боливия, Эквадор) пришли8
левые силы, которые открыто заявили о своем оппозиционном курсе по отношению к Соединенным
Штатам и призвали к солидарности с Кубой. Однако в настоящий момент эксперты склонны считать, что «левая волна» оказалась в кризисе, так во
многих странах левых политиков сменили правые,
настроенные на активное сотрудничество с США.
А крупнейший и самый известный левый режим
Латинской Америки – Венесуэльский, последние
несколько лет находится в жестком кризисе, фактически балансируя на грани гражданской войны. Последние изменения на Кубе, связанные с уходом в
отставку Рауля Кастро, оставляют возможность9
для проведения на «острове свободы» целой волны
реформ, как экономических, так и политических
сфер жизни общества. Несмотря на значительные
пертурбации последних лет, прошедших с распада
СССР, в целом влияние США на события в Латинской Америке остается решающим и пока ни одна
из стран мира не может на этом поле бросить Соединенным Штатам серьезный вызов.
Перемены, связанные с распадом СССР также
постигли и «чёрный континент». В 1970-1980-х годах в Африке проходили гражданские войны между
местными правыми движениями, которым оказывали помощь Соединенные Штаты и левыми движениями, бывшие союзниками для Советского Союза. Крупнейшими из подобных войн стали вооруженные конфликты в Мозамбике, Анголе и
Эфиопии. В ходе этих войн тысячи человек погибли, а экономике государств, где они проходили
был нанесен значительный ущерб. Тем не менее, по
ходу того, как СССР все меньше и меньше оказывали поддержку просоветским силам, тем быстрее
инициатива переходила либо в пользу проамериканских сил, либо все яснее становилась идея необходимости компромисса между различными политическими группировками. Так именно подобный
компромисс был достигнут был в Анголе и Мозам-
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бике, где правительство пошло на амнистию оппозиции, которые стали мирными, насколько это в целом возможно в непростых условиях африканской
политики, политическими движениями. В Эфиопии
же война, длившаяся с 1974-го года, закончилась
падением режима «африканского Сталина» Хайле
Менгисту, который был свергнут совместными
действиями оппозиции (парадоксальным является
тот факт, что противники Менгисту сами по большей части занимали левые политические позиции).
В тоже время было бы совершенно неправильно говорить, что вместе с уходом СССР из региона в Африке наступил мир. Уход из Африки СССР привел
к фактическому распаду Сомали как государства,
на множество воюющих между собой государств,
во главе которых были различные полевые командиры. В 1994-м году в Руанде произошел настоящий геноцид, жертвами которого по разным оценкам стали от 500 тысяч до миллиона представителей народа тутси. В 1998-2003 году бушевала
Конголезская война, получившая название «Великой африканской войны», в которой принимало
участие девять африканских государств, а жертвами стало около 5 миллионов человек, сделав этот
конфликт самым масштабным со времен завершения Второй мировой10.
Вместе с падением режима апартеида в ЮАР,
большая часть африканского континента потеряла
значительную часть интереса для США. Как в экономическом, так и в военном плане влияние США
на происходящее в Африке было довольно умеренным. Вместо этого активную роль в жизни «чёрного континента» стал играть Китай, который
начал активно наращивать торговлю с африканскими странами и за прошедшие годы ставший
ключевым экономическим партнером для большей
части «чёрного континента». Пожалуй, единственной частью Африки, которой США активно интересуется, остается север континента, населенный преимущественно арабами и богатый своими нефтяными запасами. Как мы уже писали об этом ранее,
эту часть арабского мира также затронула «арабская весна», самым большим изменением стал фактический крах Ливии как государства, в результате
гражданской войны и ограниченной интервенции
сил NATO. Кроме того, в ходе ряда революцией и
переворотов, под сомнением оказался весь старый
порядок вещей в регионе, что фактически привело
к проникновению как в Африку, так и весь арабский мир большого числа исламских фундументалистских организаций.
Как в целом видно по тенденциям, которые
стали основными в странах так называемого «третьего мира», вслед за распадом СССР влияние Соединенных Штатов на страны подобных регионов
стало практически доминирующим. Несмотря на
логичность данного процесса для «третьего мира»,
оно отчасти имело негативный эффект, так как по-
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терявшая своего важнейшего геополитического соперника Америка начала вести в регионах во многом авантюристскую политику, предпочитая сиеминутные интересы более глобальному планированию. Подобные действия нового мирового
гегемона привели к нестабильности в целом ряде
регионов, так, например, свержение пусть и диктаторских, но секулярных режимов привело к распространению на Ближнем Востоке исламского фундументализма, опасного для всего региона. Поэтому
не удивительно, что все больше стран в наше время
стремятся оспорить американскую политику и влияние в «третьем мире», в котором распад Советского Союза произвел не такой однозначный эффект, как, например, в Восточной Европе.
Заключение
Вне всякого сомнения, именно распад СССР
стал отправной точкой создания современного мирового устройства. Его исчезновение с политической арены сказалось на развитии всех частей
света, в том числе и на Западном полушарии. К сожалению, устранение биполярной системы не привело к воцарению мира во всем мире, а напротив –
активизировало локальные конфликты по всему
миру, убрав фактор сдерживания, обеспечиваемый
странами соцлагеря.
Само постсоветское пространство оказалось
разделенным на несколько зон со схожими политическими процессами, и объединение государств,
если оно вообще возможно, может состояться
только в пределах этих зон, поскольку социальнополитические процессы внутри них создали три совершенно разных пути развития. Прибалтийская
зона полностью ориентирована на Запад и интеграцию с Центральной Европой, Кавказская зона охвачена рядом замороженных локальных конфликтов,
сдерживающих развитие каждого государства по
отдельности. Российская же зона до недавних событий на Украине могла бы стать неким глубоко
интегрированным формированием в рамках СНГ,
однако и это проект не увенчался успехом.
Оставшийся блок Холодной войны – НАТО теперь изменил свою основную цель. Направленное противостояние коммунистической угрозе заменено обеспечением безопасности внутри блока,
защитой политических и экономических интересов
его членов за его пределами в локальных конфликтах и содержание компактного набора вооруженных формирований для экономии средств на ВПК.
Что касается претендентов на звание «сверхдержавы» в понимании этого термина времен Холодной войны – то даже сегодня объективно ни Россия, ни Китай не могут находиться на одном уровне
с США по технологическому, экономическому и
военному развитию. К тому же, за этими «претендентами» не стоит ни одного военно-политического блока, по масштабам сопоставимого с Североатлантическим альянсом.
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что процесс распада биполярной системы и
формирования нового мирового устройства еще не
завершен, поскольку основные процессы, запущенные распадом СССР, еще не пришли к логическому
завершению. Несомненно, главное вызванное распадом изменение в мире после самого распада – передел Европы и формирование Европейского союза, может называться одним из важнейших результатов советского краха, однако и этот процесс
не завершен и вопрос о формировании единой европейской конфедерации до сих пор остается открытым.
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Институт административно-правового рецидива занимает важное место в российском праве.
Механизм его воздействия на общественные отношения в любой сфере жизни общества принципиально одинаков, в связи с чем, законодатель включает его элементы в систему трудового, финансового,
экологического,
градостроительного,
социального страхования и других законодательств. Между разнообразными формами противоправного поведения, как отмечает В.В. Лунеев,
существует «статистическая зависимость, отражающая связи состояния общего правопорядка (правосознания) с «правонарушаемостью» и преступностью. Но более тесная связь существует между однородными правонарушениями и преступлениями,
например, между нарушениями правил дорожного
движения и автотранспортными преступлениями»
[1].
При этом особо следует выделить уголовное
право, что предопределено тесным соприкосновением его норм с нормами административного законодательства [2]. По мнению Т.Г. Понятовской,
элементы иной отраслевой принадлежности становятся «клеточками» уголовно-правового механизма. Независимо от их происхождения и характеристики (как уголовно-правовых норм, норм иной
отраслевой принадлежности или особых межотраслевых нормативных образований), они определяют
основания, пределы и формы реализации уголовной ответственности в такой же мере, в какой эту
функцию исполняют собственно уголовно-правовые нормы» [3].

Отрасль административного права обладает
достаточными ресурсами для исполнения функций
государственного контроля и принуждения, в том
числе в тех случаях, когда они привлекаются для
решения уголовно-правовой задачи предупреждения преступлений [4]. Поэтому четкая нормативная
характеристика административно-правового рецидива и разработка эффективных мер по его противодействию является необходимой предпосылкой
общего предупреждения преступлений.
Вплетение административно-правового рецидива в Уголовные кодексы РСФСР, а затем в Уголовный кодекс РФ проходило нестабильно, с различной интенсивностью в те либо иные периоды
жизни страны. Так, в УК РСФСР 1922 и 1926 гг. законодатель не использовал в законотворческой технике административно-правовой рецидив (административную преюдицию) для конструирования составов преступлений. Ситуация изменилась после
принятия Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., в который с 1971 по 1996 год было включено 33 статьи,
содержащие составы преступлений, построенные
на основе административно-правового рецидива.
Это были преступления, посягающие на политические и трудовые права граждан, хозяйственные
преступления, против порядка управления, общественной безопасности, общественного порядка и
здоровья населения. Широкое использование аналогичных уголовно-правовых норм обусловлено
тем, что, по мнению законодателя, они обладают
достаточно высоким предупредительным потенци-
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алом. Это подтверждала и статистика, фиксировавшая тенденцию к некоторому сокращению количества соответствующих правонарушений с введением отмеченных норм.
Но при подготовке Уголовного кодекса РФ
1996 г. законодатель в соответствии с новой уголовно-правовой доктриной отказался использовать
институт административно-правового рецидива
правонарушений при конструировании составов
преступлений. Однако тенденция количественного
роста преступности в стране и обострение проблем
практики противодействия общественно опасным
посягательствам постепенно подталкивали законодателя к изменению этой законотворческой концепции. Динамический стереотип общественно
опасного поведения, складывающийся из аналогичных деяний, начинает представлять уже достаточно
высокую степень опасности в той либо иной области общественных отношений. Срабатывает один
из основных законов философии – переход количества в качество и, в результате, в систему Особенной части УК стали включать составы преступлений, построенные на основе административной
преюдиции. Масштабная корректировка системы
законодательства России, в том числе уголовного и
административного, была осуществлена в июле
2016 г. В числе новелл были и подходы к обеспечению корреляции норм уголовного и административного права, влияющие на дифференциацию ответственности за преступления и административные правонарушения.
В системе административного законодательства имеет место достаточное количество норм,
формирующих институт административно-правового рецидива правонарушений. КоАП РФ содержит описание нескольких видов рецидива, отличающихся, во-первых, способом его описания, а вовторых, последствиями совершения повторного
деяния. Можно выделить несколько вариаций законотворческой техники.
Первый вид административно-правового рецидива закон характеризует как повторное совершение административного правонарушения без указания промежуточного срока. Он встречается в кодексе наиболее часто, поэтому правоприменителю
необходимо руководствоваться ст. 4.6 КоАП, определяющей, что лицо считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу
постановления о назначении административного
наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.
Второй вид административно-правового рецидива определен как повторное совершение административного правонарушения в течение года. В
этих случаях правовая норма содержит подробное
описание признаков нарушения и определяет конкретный временной период «состояния его опасности», т.е. срок «административной судимости»,
истечение которого лишает деяние общественной
опасности и потенциальной возможности влиять на
квалификацию вновь совершенного аналогичного
деяния. Количественный и временной критерии для
признания наличия административно-правового
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рецидива законодатель предусмотрел, например, в
ч. 6 ст. 14.40 КоАП. Эта норма регламентирует ответственность за повторное совершение в течение
года административного правонарушения, связанного с нарушением антимонопольных правил, установленных федеральным законом, при осуществлении торговой деятельности.
Третья разновидность формулировки административно-правового рецидива связана с тем, что
законодатель усиливает административную ответственность лица, ранее подвергнутого административному наказанию за аналогичное административное правонарушение.
Часть 7 ст. 5. 27 КоАП закрепляет дополнительное требование, чтобы «эти действия не содержали уголовно наказуемого деяния» [5].
Четвертый вариант формирования административно-правового рецидива правонарушений
характерен тем, что повторное его совершение порождает основание уголовной ответственности. В
данной ситуации особо проявляется корреляционная зависимость норм административного и уголовного законодательства. Административное правонарушение непосредственно граничит с уголовно наказуемым деянием и в определенных
случаях предполагает трансформацию административной ответственности в уголовную. Так, Федеральным законом от 21.07. 2011 г. № 253-ФЗ была
введена ст. 1511 УК, установившая ответственность
за неоднократную розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции. При этом
законодатель в примечании к данной статье указал,
что неоднократность будет иметь место в случае,
если продавец ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние в
течение ста восьмидесяти дней. В 2015 г. редакция этого примечания была скорректирована. Неоднократная продажа – это розничная продажа
несовершеннолетнему алкогольной продукции лицом, подвергнутому административному наказанию за аналогичное деяние в период, когда лицо
считается подвергнутым административному
наказанию. Понятие неоднократности сформулировано так же, как и в ст. 1511 УК.
Несколько иную дефиницию неоднократности
законодатель включил в ч. 2 ст. 3141 УК – неоднократное несоблюдение административных ограничений лицом, в отношении которого установлен административный надзор, будет иметь место в случае,
если
оно
ранее
привлекалось
к
административной ответственности за аналогичное
деяние 2 раза в течение одного года.
Наиболее четкая корреляционная зависимость
наблюдается между нарушениями правил дорожного движения и транспортными преступлениями
[6]. Увеличение числа правонарушений, совершенных лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, объективно связано с ежегодным ростом количества дорожно-транспортных
происшествий [7]. Результатами уже этих преступлений является гибель несколько десятков тысяч
человек, сотни тысяч раненых, причинение колоссального материального ущерба.
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Поэтому вполне логичным было решение законодателя включить в УК РФ ст. 2641, в основу построения предусмотренного в ней состава преступления положено состояние опьянения лица, управляющего автомобилем, трамваем либо иным
транспортным средством. При конструировании ст.
2641 УК законодатель использовал 4 варианта построения состава названного в ней преступления.
Вместе с тем при общей позитивной оценке этого
решения законодателя в формулировке состава преступления имеют место уязвимые положения, которые уже отмечены в литературе.
В заключение необходимо отметить, что реальная возможность трансформации административной ответственности в уголовную требует от законодателя более унифицированного изложения
формулировки видов административно-правового
рецидива правонарушений, положенных в основу
уголовной ответственности. Административное
наказание является установленной государством
мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях
предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими
лицами (ст. 3.1 КоАП). В связи с этим положением
наличие корреляционной зависимости норм административного и уголовного законодательства следует учитывать также и при организации предупреждения рецидивной преступности.
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ГЕНЕЗА НАУКОВО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ ПРО СТВОРЕННЯ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ
ВОЄНІЗОВАНИХ І ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ
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THE GENESIS OF THE SCIENTIFIC AND LEGAL OPINION ON THE CREATION OF
UNMEDIATED LAWS OF MILITARY AND ARMED FORMS
Kots E.
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Lviv State University of Internal Affairs
Анотація
Досліджено позиції науковців щодо створення не передбачених законом воєнізованих та збройних
формувань, проблеми кримінальної відповідальності, прикметні особливості, кримінологічні ознаки,
проте відсутнє ґрунтовне комплексне дослідження з основ методики розслідування створення не передбачених воєнізованих або збройних формувань.
Abstract
The positions of scientists on the creation of non-statutory paramilitary and armed formations, problems of
criminal responsibility, notable features, criminological features have been investigated, but there is no thorough
comprehensive study on the basis of the investigation methodology for the creation of non-provided paramilitary
or armed formations.
Ключові слова: Не передбачені законом воєнізовані формування, збройні формування, незаконні
формування, кримінальна відповідальність, організаційна структура, єдино начальство, підпорядкованість, злочинні спільноти.
Keywords: Not provided for by law are militarized formations, armed formations, illegal formations, criminal responsibility, organizational structure, unified superiors, subordination, criminal communities.
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Українська держава знаходиться у нелегкому
часі реформ, внутрішньополітичних протиріч та нестабільної економіки. Тому складаються сприятливі умови для виникнення воєнізованих або збройних формувань, як засіб досягнення цілей, тобто як
інструмент впливу на будь-які державні органи або
суспільство. У юридичній літературі відсутнє комплексне теоретичне дослідження складу злочину
створення не передбачених законом воєнізованих
або збройних формувань, його кваліфікації та методики розслідування, тому у слідчій та судовій практиці виникає чимало труднощів, пов’язаних із застосуванням ст.260 Кримінального Кодексу
України (далі – КК України).
Перші застереження щодо неприпустимості
діяльності незаконних воєнізованих та збройних
формувань згадується в Указі Президента СРСР
№373 від 25 липня 1990 року «Про заборону створення збройних формувань, не передбачених законодавством СРСР та вилучення зброї у випадку її
незаконного зберігання»[1]. Згідно цього нормативно-правового акту у СРСР заборонялись будь
які дії для створення воєнізованих або збройних
об’єднань, незалежно від їхньої мети діяльності.
Функція створення таких об’єднань покладали на
вищі органи державної влади СРСР.
Після розпаду Радянського Союзу, незаконні
воєнізовані та збройні формування значно посилюють свої позиції у суспільному житті пострадянських держав, в тому числі і в Україні. Активізація
їхньої діяльності вкрай негативно впливає на законні інтереси людини, суспільства і держави.
Тому, 18 вересня 1991 року Верховна Рада України
прийняла Закон «Про відповідальність за створення
не передбачених законодавством військових або інших збройних формувань чи груп»[2], який став
підставою для внесення змін до чинного на той час
Кримінального кодексу УРСР, затвердженого 28
грудня 1960 року. У 1993 році цей нормативно-правовий акт був доповнений ст. 187-6, яка визначала
кримінальну відповідальність за створення не передбачених законодавством воєнізованих формувань чи груп. Під воєнізованими слід розуміти
формування чи групу, які мають організаційну
структуру військового типу, а саме: єдиноначальність та підпорядкованість, дисципліну, а також у
яких проводиться військова або стройова чи
фізична підготовка. Крім того, до Кримінального
кодексу було внесено ст. 187-7, яка встановлювала
кримінальну відповідальність за участь без дозволу
відповідних органів державної влади у збройних
конфліктах інших держав без мети отримання матеріальної винагороди або іншої особистої вигоди
[3].
У 2001 році Верховна Рада України ухвалила
КК України, у якому також визначила кримінальну
відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. У ст.
260 КК України збережено визначення незаконних
воєнізованих формувань, надане у попередньому
Кодексі. Проте доповнено визначенням поняття
«незаконні збройні формування», під яким розуміються воєнізовані групи, які незаконно мають

51
на озброєнні придатну для використання вогнепальну, вибухову чи іншу зброю [4]. Зважаючи на
особливу небезпечність незаконних воєнізованих і
збройних формувань, ст. 7 Законом України «Про
основи національної безпеки України» визначено
загрози національним інтересам і національній безпеці України у сфері державної безпеки спроби
створення і функціонування незаконних воєнізованих збройних формувань та намагання використати
в інтересах певних сил діяльність військових формувань і правоохоронних органів держави [5], даний нормативний акт втратив свою чинність,
оскільки 21.06.2018 прийнятий Закон України «Про
національну безпеку України». У ст. 3 даного закону визначено, що загрози національній безпеці
України та відповідні пріоритети державної
політики у сферах національної безпеки і оборони
визначаються у Стратегії національної безпеки
України, Стратегії воєнної безпеки України, Стратегії кібербезпеки України, інших документах з питань національної безпеки і оборони, які схвалюються Радою національної безпеки і оборони
України і затверджуються указами Президента
України [6].
Відповідно до ст. 37 Конституції України утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом,
порушення суверенітету і територіальної цілісності
держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення
державної влади, пропаганду війни, насильства, на
розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняються. Політичні партії та
громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань. Не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій в
органах виконавчої та судової влади і виконавчих
органах місцевого самоврядування, військових
формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних
установах і організаціях [7].
Згідно ст.5 Закону України «Про політичні
партії в Україні», політичні партії не можуть мати
воєнізованих формувань. Діяльність політичної
партії може бути заборонена лише за рішенням
суду [8].
У ч.2 ст.4 Законі України «Про громадські
об’єднання» визначено, що громадські об’єднання
не можуть мати воєнізованих формувань [9].
Ст. 260 КК України не визначено цілі, які переслідують члени незаконних воєнізованих і збройних формувань, проте, як доводить практика, їхня
діяльність може спрямовуватися на участь у масових заворушеннях, групових порушеннях громадського порядку, скоєння терористичних актів,
захоплення адміністративних і державних установ,
здійснення спроб насильницької зміни конституційного ладу, порушення територіальної цілісності
України або інші явно злочинні цілі. Водночас активісти окремих окремих незаконних воєнізованих
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і збройних формувань можуть здійснювати й суспільно корисну діяльність, наприклад забезпечувати охорону громадського порядку, а в деяких
випадках і брати безпосередню участь в організації
відсічі країні-агресору. Однак за формально-юридичними ознаками існування таких формувань перебуває поза правовими нормами [10, с. 22].
Важливу роль у висвітленні проблеми кримінальної відповідальності за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань відіграла дисертаційна праця В.А. Робака.
На його думку криміналізація створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань є цілком обумовленою і повністю
відповідає загальним підставам криміналізації суспільно небезпечних діянь. Підставами криміналізації таких формувань виступають: високий
ступінь суспільної небезпечності; несприятлива динаміка виникнення та існування вказаних об’єднань; об’єктивна необхідність кримінально-правової охорони суспільної безпеки у зв’язку із створенням не передбачених законом воєнізованих або
збройних формувань; необхідність кримінальноправової гарантії конституційних прав та проголошених Конституцією України цінностей, а також
реалізація положень законів України; необхідність
виконання зобов’язань за міжнародними угодами;
можливість доведення факту вчинення діяння кримінально процесуальними засобами [11, с. 9].
Український науковець С. Гавриш вважає
«…якими б не були причини створення окремого
воєнізованого формування поза правовим полем
держави і на вчинення яких злочинів не був би
спрямований їхній задум, вони становлять потенційну загрозу для громадської безпеки й мають
визнаватися незаконними» [12, с. 40].
Окрему увагу варто приділити праці В.П.Тихого «Проблеми кримінально-правової безпеки»
[13]. Попри те, що на момент проведення цього дослідження створення злочинних об’єднань та
участь у них не належало до злочинів проти громадської безпеки, вказана наукова розвідка має вагоме значення для дослідження родового об’єкта
злочинів проти громадської безпеки. У подальшому вчений продовжив розробляти означену проблематику і після прийняття Кримінального кодексу України 2001 року ґрунтовно розкрив особливості кримінальної відповідальності за створення
злочинних об’єднань та участь у них. У науковопрактичному коментарі Кримінального кодексу
України, професор Тихий В.П. зазначає, що незаконними є і ті воєнізовані або збройні формування,
які всупереч Конституції України та Законам
України створюються за рішеннями органів влади
або органів місцевого самоврядування. Під створенням не передбачених законом воєнізованих або
збройних формувань необхідно розуміти їх утворення (організацію, заснування). Як зазначає автор,
створення незаконного воєнізованого або збройного формування може виявлятися в різних діях, які
призвели до його організації: у підшуканні зброї
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або співучасників, вербуванні їх до не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, розподілі ролей між ними [14, с. 723].
П.В. Агапов наводить прикметні особливості
незаконних воєнізованих і збройних формувань, а
саме схожість за кількістю учасників, озброєність,
підготовка, дисципліна та здатність до виконання
бойових або інших завдань. Також розглядає незаконні воєнізовані та збройні формування як стійкі
об’єднання, що мають власну структуру, розподіл
обов’язків, зокрема, управління та підпорядкованість, місце базування, розпізнавальні знаки і
форменний одяг. Вони здатні виконувати завдання,
притаманні законним збройним формуванням,
наприклад, щодо забезпечення оборони, охорони,
реалізації заходів примусу[15, с. 42].
І.С. Смірнов цілком обгрунтовано вважає, що
суспільна небезпека діяльності не передбачених законом воєнізованих та збройних формувань полягає в їхній здатності створювати негативні для суспільства наслідки. До них він зараховує адаптацію
членів не передбачених законом воєнізованих і
збройних формувань до соціуму через злочинну
діяльність шляхом пристосування властивостей
соціального середовища для цієї діяльності та негативні зміни основних сфер людського буття, що супроводжуються завданням шкоди політичним, економічним, управлінським, майновим інтересам людини, суспільства і держави[16, с.35-36].
А.В. Савченко констатує, що непередбачені законом воєнізовані або збройні формування є окремим типом злочинних спільнот і посідають особливе місце в структурі групової та озброєної злочинності, проте зазначає про схожість цих
угруповань із легально діючими формуваннями
[17, с. 21].
Т.А. Бекботова вважає, що злочинні дії незаконних воєнізованих та збройних формувань загрожують суспільно значущим цінностям, як громадська безпека і порядок, нормальна діяльність
органів влади й управління, функціонування на належному рівні господарських об'єктів та недержавних формувань. Ці формування перешкоджають
оптимальному розвитку інститутів державної
влади, порушують стабільність у суспільстві, спричиняють значні людські жертви і завдають значної
матеріальної шкоди [18, с. 3].
Ж.К. Оспанова у своєму дослідженні зазначає,
що діяльність незаконних воєнізованих та збройних
формувань призводить до виникнення паралельних
нелегальних і владних структур, сприяє активізації
сепаратиських тенденцій в окремих регіонах країни
та розгортанню діяльності окремих терористичних
угруповань. Економічне підґрунтя виникнення незаконних формувань обумовлюється протиріччями
та незбалансованістю у економічних відносинах.
До правових причин виникнення незаконних формувань, автор відносить неефективність діяльності
правоохоронних органів та недосконале законодавство [19]. Зазначені тези знаходять своє практичне
підтвердження в подіях, які відбуваються сьогодні
в непідконтрольних районах Донецької та Луганської областей.
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Намагаючись дослідити історію розвитку кримінального
законодавства
України
щодо
відповідальності за створення стійких злочинних
обєднань, І.С. Шапкін зробив висновок про те, що
встановлення відповідальності за створення та
діяльність стійких злочинних обєднань у чинному
кримінальному законі є історично зумовленим фактом. На території України перші згадки щодо встановлення відповідальності за створення зазначених
обєднань наявні в «Артикулі воїнському», прийнятому 1715 р., який містив норму, що передбачала
відповідальність за створення непередбачених законом збройних формувань [20, с. 193].
З огляду на високий ступінь суспільної небезпеки не передбачених законами воєнізованих і
збройних формувань, у сучасній правовій літературі чільне місце посідають проблеми визначення
кримінологічних ознак та криміналізації діяльності
цих структур. А.Хлєбушкін у своєму дослідженні
зазначає, що ці формування мають бути досить
стійкими, за своїми основними параметрами (кількістю учасників, озброєністю, підготовкою, дисципліною) схожими на військову частину і здатними
до виконання бойових або інших завдань [21, с.
384]. Проте у своєму дослідженні автор переважно
використовував зарубіжне кримінальне законодавство станом на 1999-2003 рр., тому не розкриває актуальні проблеми сьогодення.
Останнім часом у науковій літературі стали актуальні питання пов’язані з дослідженням форм і
методів діяльності незаконних воєнізованих та
збройних формувань, виробленням заходів щодо
їхньої локалізації та нейтралізації. У межах цих
праць аналізуються способи дій військових
угрупувань під час блокування діяльності та знешкодження незаконних воєнізованих і збройних
формувань, визначаються шляхи упередження
їхньої розвідувально-диверсійної діяльності, тощо.
Повертаючись до загально-правових проблем
вітчизняний науковець В.В. Робак, зазначає, що незаконні воєнізовані та збройні формування мають
відповідати ознакам легально існуючих військових
об’єднань, діяльність яких закріплена чинним законодавством, а створення цих формувань повинне
суперечити положенням чинного законодавства,
що визначає порядок створення, діяльності та
підконтрольності легальних воєнізованих формувань[23, с.60].
А.Д. Аджиєв акцентує свою увагу на специфічних проблемах кримінальної відповідальності
за організацію незаконних воєнізованих та збройних формувань або участі в них, таких як визначення кількісного складу, встановлення ознак
воєнізованості та озброєності , відмежувань цих
формувань від інших суб’єктів організованої злочинності, тощо[24,с.4].
У дисертаційній роботі А.А. Вознюк, високо
оцінюючи значення і роль, позитивну спрямованість у протидії створенням не передбачених законом воєнізованих і збройних формувань кримінально-правових норм, які регламентують
спеціальні види звільнення від кримінальної
відповідальності учасників незаконних воєнізованих та збройних формувань, визнає, що окремі положення зазначених правових норм недосконалі та
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потребують доопрацювання [25, с.1]. За результатами дослідження автором вироблені доволі
обґрунтовані висновки, пропозиції та рекомендації,
спрямовані на подальше удосконалення правових
положень і практики застосування інституту
спеціальних видів звільнення від кримінальної
відповідальності учасників організованих груп і
злочинних організацій. Здійснено спробу розроблення нових концептуальних підходів до кримінальної відповідальності за створення злочинних
об’єднань та участь у них. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення системи кримінально
правових ознак злочинних об’єднань, об’єктивних і
суб’єктивних ознак складів злочину, передбачених
ст.255, 257, 258, 260 КК України, а також реалізація
кримінальної відповідальності за ці делікти.
Дискусійною та невизначеною залишається
природа не передбачених законом воєнізованих або
збройних формувань. Позиція Пленуму Верховного суду України відносно цих злочинних об’єднань є не зовсім зрозумілою. Так, він відносить їх
до спеціальних видів організованих груп і злочинних організацій [26, с.2-6], однак не визначає, чи
вказані об’єднання є організованими групами та
злочинними організаціями, чи вони можуть бути
лише організованими групами або ж лише злочинними організаціями. У науковій літературі з цього
питання також немає однозначної позиції. Ю.В. Баулін такими формуваннями називає групи з двох чи
більше осіб [27, с.251], а А.С. Беніцький відносить
їх до спеціальних видів злочинних організацій [28,
с.343]. В.А.Робак констатує, що вказані формування є не різновидами злочинних організацій, а
стійкими злочинними об’єднаннями [11, с.5].
У примітці ст. 260 КК України воєнізованими
названо формування, які мають організаційну
структуру військового типу (їм притаманні єдиноначальність, підпорядкованість і дисципліна) та в
яких здійснюється військова або стройова чи
фізична підготовка. Водночас збройні формування
тлумачать як воєнізовані групи, які незаконно мають на озброєнні придатну для використання вогнепальну, вибухову чи іншу зброю.
Описане в диспозиції ст. 260 КК України створення цих формувань та участь у них свідчать про
попередню змову його учасників на вчинення злочину, передбаченою цією статтею. Для того щоб
створити не передбачене законом воєнізоване або
збройне формування, необхідно, щоб як мінімум
дві особи домовились про це між собою [25, с.142].
На думку С.О. Єфремова, можливість розгляду
як
окремого
організованого
злочинного
угрупування не передбаченого законом збройного
формування підтверджується криміналізацією
участі в цьому об’єднанні [29, с.53-58]. Таку позицію слід визнати слушною, адже, оскільки законодавець криміналізував власне факт створення та
керівництва таким формуванням, раціонально говорити про розподіл ролей, який притаманний як
організованій групі, так і злочинній організації.
Цікавою є думка О.В. Фесенко, який доводить,
що найпоширенішими злочинами, які вчиняють
судді та працівники правоохоронних органів на
тимчасово окупованій території, які виявили бажання не виїжджати на не окуповану територію

54
України, є сприяння створенню терористичної організації або участь у ній, а також створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їхній діяльності, про що
йдеться в ст.258-3 та 260 КК України [30, с.122125].
Значний доробок наукових праць становлять
дослідження, де діяльність незаконних воєнізованих та збройних формувань розглядається як компонент терористичної активності. Об’єктом злочинних посягань цих формувань є конституційний
лад і суспільні цінності, що підлягають конституційному захисту. Серед притаманних їм кримінологічних характеристик виокремлюються використання насильства і методів кримінального терору,
які передбачають акти диверсій, підпалів, погромів
із метою залякуванні населення та вчинення в такий
спосіб впливу на процес ухвалення рішень органами державної влади й управління. Такі специфічні особливості взаємозв’язків суб’єктів тероризму з незаконними воєнізованими та збройними
формуваннями знайшли своє відображення в дослідженнях В. Антипенка, Ю.Антоняна, Г.Белокурова, А.Боковікова, Ю.Марченка, О.Половко, Р.Тамаєва, В.Ткача та інших.
У межах соціально-філософського та соціального підходів діяльність незаконних воєнізованих
та збройних формувань доцільно розглядати як
анормативне явище або форму девіації, орієнтовану
на свідоме порушення наявних соціальних норм,
нормативів, принципів, правил поведінки тощо.[10,
с.30]
Серед найвагоміших чинників, які активізують
діяльність досліджуваних об’єднань, є, безумовно,
ексцеси у сфері етноконфесійних відносин та їх
швидка політизація. Підвищена конфліктність і
спрямованість незаконних воєнізованих та збройних формувань на насильницькі форми досягнення
поставлених цілей актуалізують значущість наукових праць М, Вебера, Е.Геллнера, Е.Гідденса, р. Дарендорфа та інших у яких обґрунтовується сутність
соціального конфлікту, зокрема, його етнонаціональних форм, аналізується причини його виникнення, розвитку та згасання, досліджується роль
конфлікту в суспільних процесах.
Серед комплексних соціальних досліджень,
присвячених
проблемам
функціонування
соціально-деструктивних спільнот, варто відзначити наукові праці Т.Боргоякової, Є.Кубякіна,
Є.Куликова та інших. З-поміж новітніх тенденцій
розвитку цих об’єднань вищезгадані автори особливо відзначають вплив глобалізованого інформаційно-комунікативного середовища на процеси
радикалізації свідомості депривованих прошарків
населення, які згодом можуть стати соціальною базою для виникнення і поповнення лав незаконних
воєнізованих та збройних формувань.
Вагомий внесок у дослідження не передбачених законом воєнізованих та збройних формувань
стали російські науковці, оскільки на території
Російської Федерації це розповсюджена проблема.
А.В. Дмитренко у своїй дисертаційній роботі одна
із перших провела комплексне дослідження організації незаконного воєнізованого формування з
широким використанням порівняльного метода.
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Прийшовши до висновку, що самий реальний метод вирішення проблеми злочинності в Східно-Кавказькому регіоні – це повне роззброєння населення,
ліквідація бандитських угрупувань та розформування всіх незаконних воєнізованих формувань[31].
Підсумовуючи ретроспективний аналіз проведених досліджень, варто наголосити, з одного боку,
на існуванні потужного й чисельного масиву наукового матеріалу з проблем кримінальної
відповідальності за створення не передбачуваних
воєнізованих та збройних формувань, а з іншого –
на відсутності ґрунтовного комплексного дослідження з основ методики розслідування створення не передбачених воєнізованих або збройних
формувань. У переважній більшості досліджень
розглянуто лише окремі аспекти і запропоновано
шляхи розв’язання проблем, що не відповідають
системі кримінально-правових норм, які встановлюють кримінальну відповідальність для учасників
не передбачених законом воєнізованих і збройних
формувань. Чимало робіт ґрунтуються на положеннях застарілого вітчизняного або зарубіжного кримінального законодавства.
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Аннотация
Рассматриваются доктринальные и прикладные аспекты выстраивания правовой политики в сфере
легитимации государственной службы Российской Федерации. Сопоставляются точки зрения различных
ученых по вопросу совершенствования государственной службы в современных условиях. Делаются авторские выводы о возможностях выстраивания эффективной правовой политики в названной сфере.
Abstract
The article discusses the doctrinal and applied aspects of building a legal policy in the field of legitimization
of public service of the Russian Federation. The points of view of various scientists on the issue of improving
public service in modern conditions are compared. The author draws conclusions about the possibilities of building
an effective legal policy in this area.
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В условиях, проводимых в современной России преобразований особую роль призвана играть
правовая политика как одна из наиболее важных
разновидностей государственной политики, имеющая собственное юридическое содержание и самостоятельное значение в правовой жизни общества.
Как справедливо отмечает А.В. Малько, сегодня
правовая политика выходит на передние рубежи
жизнедеятельности общества [1, с. 142]. Не является исключением и такая сфера как легитимация
государственной службы.
Государственная служба как объект профессиональной мотивации имеет свои особенности, так
как кроме материальных и социально-статусных
стимулов содержит еще и общегражданский компонент. Поэтому гражданские качества, включая их
морально-этические составляющие, гражданственность, осмысление человеком ценностей общественного блага и прогресса, должны быть признаны
главными при приеме на государственную службу.
Вполне естественно, что «все процессы, связанные с формирующимся правовым государством
и гражданским обществом в Российской Федерации становятся объектом пристального внимания
политиков, ученых, всех рядовых граждан, которым небезразлична судьба собственного государства, перспективы его развития» [2, с. 293].
Как известно, эффективность функционирования государственных структур по реализации социально-правовых ценностей, интересов и потребностей общества выступает важнейшим элементом в
проблеме легитимации государственной власти.

«Государственная власть должна быть легитимной как по происхождению (установлению), так
и по способам и методам реализации своих функций. Как известно, любая государственная власть
ищет поддержки в обществе. Однако не всегда поддержка большинством населения политической деятельности властных структур есть благо. Очень
важно, чтобы деятельность политической власти
получила одобрение международного сообщества,
не ущемляла права соседних государств, не противоречила морали» [2, с. 294].
Сегодня власть, имеющая все признаки легитимности, тем не менее, может оказаться нелегитимной с точки зрения международного сообщества и не получить международного признания.
Кроме того, власть должна быть основана не на
принуждении, а наоборот, заинтересованности и
духовной близости народа, который она представляет.
Стабильный, высокий уровень легитимности
государственной власти, может позволить Российской Федерации стать высокоразвитым государством, в котором бы обеспечивались достаточный
уровень социальной защищенности всех граждан
по средством активной деятельности государства
по регулированию социальной, экономической и
иных сфер жизнедеятельности общества, установлению в нем справедливости и солидарности, а
также позволит формировать личность с активной
жизненной позицией, осознающей свою значимость для государства и общества и стремящейся
своим поведением улучшить как собственную
жизнь, так и жизнь своего народа.
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Одними из основных и важнейших факторов в
политической жизни государства на пути к легитимности политической власти и нормализации
правовой жизни общества признается реализация
основных правовых фундаментальных положений
в политике, установление эффективного взаимодействия государства и личности, создания гражданского общества, повышение правовой активности граждан, воспитание духовно-нравственных основ в обществе, а также решения ряда иных
актуальных задач [3, с. 6].
Основными критериями, которые бы смогли
обеспечивать процесс легитимности государственной власти в Российской Федерации в настоящее
время и будущей перспективе должны на наш
взгляд стать следующие направления:
- формирование грамотной и адекватной ценностям, интересам и потребностям общественной
жизни населения правовой политики государства;
- проведение комплекса организационно-правовых технологий направленных на формирование
государственного демократического стиля управления, также выработки национальной идеи в обществе;
- обеспечение национальной безопасности, а
также дальнейшее совершенствование процесса активного гражданского участия в формировании органов государственной власти, а так же властных
структур на местном уровне.
Государственная служба как мощный потенциал государственной власти, к сожалению, далеко
не всегда полностью используется в целях развития
и совершенствования государства. Это длится уже
на протяжении многих лет, причем в настоящее
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время организацией деятельности госслужбы занимаются десятки федеральных, региональных и муниципальных структур, начиная от президентских,
правительственных и заканчивая небольшими муниципальными образованиями. Эту проблему обсуждают ученые, объектом многолетних исследований которых является госслужба, организация ее
деятельности и кадровый потенциал [4].
В заключение можно сделать вывод о том, что
исследование вопроса легитимности государственной службы имеет не только теоретическое, но и
приобретает большое практическое значение, поскольку, рассматривая и изучая данную проблему,
формируются определенные политико-юридические знания и опыт, которые можно реализовывать
на практике для совершенствования политической
деятельности государственных служащих, а также
органов государственной власти в Российской Федерации на благо общества и государства.
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Законодательные решения о криминализации
и декриминализации соответствующих деяний, как
представляется, лежат в основе формирования уголовно-правовой политики, что требует особого
внимания при их принятии. На особенности этого
процесса в свое время рекомендовал обращать внимание профессор М.П. Чубинский. При рассмотрении вопросов уголовной политики еще в начале ХХ
века он отмечал: «Переходя к тем специальным требованиям, которые могут быть предъявлены уголовному законодателю, мы, прежде всего, встречаемся с основным и имеющим громадную важность
вопросом о том, как должна быть в данную историческую эпоху проведена демаркационная линия
между преступным и непреступным. Он является
вопросом исходным и первоначальным, а потому
решить его нужно раньше, чем мы будем говорить
не только о применении наказаний, но и о предупреждении преступлений». Демаркационная черта
между преступным и непреступным важна для поставления карательной деятельности государства в
надлежащие границы [1].
Отмеченные рекомендации М.П. Чубинского к
подходу криминализации и декриминализации соответствующих деяний ценны, так как деятельность законодателя по осуществлению этого процесса является крайне важной и ответственной. Мы
согласны с мнением А.Д. Антонова, что «процесс
криминализации должен быть ориентирован на социальную реальность и, прежде всего, на учет социально-психологических издержек [2].
Рассматриваемая деятельность законодателя, в
первую очередь, должна отвечать требованиям
принципа законности, исключающего применение
закона по аналогии (ст. 3 УК РФ). В случае распространения на территории России опасных деяний,
причиняющих существенный вред общественным
отношениям, возникает необходимость соответствующего реагирования законодательных органов. Следовательно, решение законодателя о признании деяния преступным или, наоборот, о лишении «звания» преступного уже предусмотренного
уголовным законом деяния, т.е. о признании утратившей силу соответствующей уголовно-правовой
нормы, в полной мере зависит от характера и степени общественной опасности этих деяний. В характеристике общественной опасности важную
роль играет и распространенность соответствующих правонарушений. Например, в 2014 г. в России
совершено 200 тысяч ДТП, в результате которых
погибло более 27 тыс. человек и около 250 тыс. причинен тяжкий и средней тяжести вред здоровью.
Повышенная общественная опасность этого
вида преступлений должна накладывать отпечаток
и на подход к дифференциации уголовной ответственности за их совершение, что, в свою очередь,
создает необходимые предпосылки для формирования подхода судебной практики к индивидуализации наказания. Для иллюстрации сложившегося
подхода мы выборочно изучили рассмотренные судами Краснодарского края 17 уголовных дел, возбужденных по статье 264 УК РФ в первой половине
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2011 г. Совокупные последствия совершенных преступлений следующие: а) 20 потерпевших погибли
на месте происшествия; б) десяти был причинен
тяжкий вред здоровью; в) троим причинен вред здоровью средней тяжести; г) 17 разбитых автомашин,
не подлежащих восстановлению, 2 мотоцикла и 1
велосипед. В пяти ДТП виновные находились в состоянии алкогольного опьянения.
Судами за все эти преступления назначено 42
г. лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения, а также 3,5 г. ограничения свободы и в качестве дополнительного наказания
назначено лишение права управлять транспортным
средством сроком на 38 лет. Подобная правоприменительная практика вызывает недоумение. Ценность жизни человека сведена к минимуму. Например, Анапский районный суд признал Ч. виновным
в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибли 2 человека. В соответствии с
ч. 5 ст. 264 УК РФ суд назначил ему наказание в
виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил его
права управлять транспортным средством сроком
на 2 г. [3].
Еще более странное решение принял Курганинский районный суд по уголовному делу С., признанного виновным в нарушении правил дорожного движения. С. выехал на полосу встречного
движения и допустил столкновение с автомобилем
под управлением Т. В результате водитель и ехавшие в машине пассажиры Т., В. и Т.О., находившаяся на сроке 14-ти недельной беременности, погибли на месте. Суд квалифицировал совершенное
преступление по ч. 5 ст. 264 УК РФ и назначил С. 3
г. лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и с лишением права управлять
транспортным средством сроком на 1 г. и 6 мес. [4].
Виновный в совершении такого жуткого преступления получил за это, можно сказать, символическое наказание. Возникает вопрос, насколько подобное решение суда отвечает принципам уголовного закона и можно ли считать в данном случае,
что цель наказания – восстановление социальной
справедливости – была достигнута.
Проблемам криминализации и декриминализации как естественному процессу уголовного законодательства в настоящее время уделяется чрезвычайно много внимания и в теории, и на практике.
Причем нельзя не отметить, что особую активность
в этом проявляет Верховный Суд Российской Федерации в лице его председателя В.М. Лебедева. В
ряде интервью он обращает внимание на необходимость пересмотра ряда уголовно-правовых норм на
предмет декриминализации предусмотренных в
них преступлений.
Концепция Верховного Суда РФ представляет
практический интерес, однако при ее реализации,
как представляется, необходимо учитывать, во-первых, законодательное определение категорий преступлений (ст. 15 УК РФ) и, во-вторых, формулировки отдельных видов преступлений в Особенной
части УК РФ. Прежде всего, это относится к дея-
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ниям, сопряженным с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. По
воле законодателя они отнесены к неосторожным
преступлениям и к категории небольшой или средней тяжести. Так, 21 сентября 2010 г. инспектор
ГИБДД УВД г. Кемерово погубил семью (отца,
мать и их восьмилетнюю дочь). На огромной скорости он просто «разметал» находившуюся на разделительной полосе семью и даже скорости после
этого наезда на потерпевших не сбавил [5]. Совершено преступление средней тяжести! Санкция ч. 5
ст. 264 УК за совершение такового предусматривает максимальное наказание лишение свободы на
срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет. Следовательно,
за гибель десятков человек суд может назначить виновному 2 месяца лишения свободы, не нарушив
при этом требования ст. 60 УК о назначении наказания в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части.
При оценке оперативной обстановки в исследуемой сфере Л.А. Прохоров и М.Л. Прохорова
употребили оборот «война на дорогах России» [6].
Мы бы несколько скорректировали это выражение.
Война предполагает противодействие воюющих
сторон, а в рассматриваемой ситуации есть только
одна сторона – водители автомобилей, уничтожающие беззащитных людей. Представленные выше
факты довольно широко распространены, более
того, они имеют тенденцию к количественному росту. Имеющий место достаточно либеральный подход законодателя к регламентации уголовной ответственности за убитых и искалеченных людей в
сложившейся ситуации, даже без реализации предложений Верховного Суда РФ, трудно объяснить.
К сожалению, этот подход законодателя предопределяет и судебную практику назначения наказания. Например, К. нарушил Правила дорожного
движения, в результате чего один человек погиб,
двум причинен тяжкий вред здоровью. К. после
наезда на граждан остановился, вышел из машины,
подошел к лежащему в бессознательном состоянии
несовершеннолетнему М. и похитил из его куртки
телефон и деньги (ущерб составил 3139 руб.), после
этого сел в автомобиль и скрылся с места ДТП,
оставив потерпевших без помощи. Суд приговорил
его по совокупности преступлений (ст. 125, ч. 2 ст.
158, ч. 3 ст. 264 УК РФ) к 4 годам лишения свободы
[7].
В юридической литературе уже было отмечено, что в данном случае речь идет уже не об индивидуализации наказания только за совершенное
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конкретное преступление, когда могут быть различные обстоятельства смягчающего или отягчающего характера. Речь идет уже о сложившейся стойкой тенденции, характерной для всей Российской
Федерации. Самое трагичное в том, что виновными
зачастую оказываются представители власти, депутаты, работники прокуратуры и даже профессиональные водители автобусов, маршрутных такси,
нередко совершающие преступления в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения.
Процесс криминализации деяний, сопряженных с нарушением правил безопасности дорожного
движения, пережил 6 этапов, связанных с конструированием составов, построением санкций и редакцией примечаний к ст. 264 УК. Анализ этого процесса, правоприменительной практики, криминологической
характеристики
и
социальноэкономических последствий рассматриваемого
вида преступлений позволяет сделать вывод об
осложнении криминальной ситуации в рассматриваемой сфере общественных отношений. Мы поддерживаем мнение Л.А. Прохорова и М.Л. Прохоровой о том, что необходимо законодательно изменить категорию этих преступлений, внеся
соответствующие коррективы в ст. 15 УК. Нарушения правил дорожного движения, подпадающие
под признаки частей 4, 5, 6 УК, должны быть отнесены к категории тяжких преступлений [8].
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Literature is one of various means of understanding the reality. The continuing interest of the readers as
well as the philologists is kept to the modern literature
and one of its brightest representatives – James Joyce,
an Irish novelist, short story writer, poet, teacher and
literary critic. The story under consideration –
“Eveline” – is a part of his short stories’ collection
“Dubliners” published in 1914, a volume that was not
an initial commercial success. Now “Dubliners” is
viewed as a classic work of modernist fiction, and all
the fifteen stories explore the relationship between the
past and the future through the character’s attitude to
the life in Dublin.
The story is a good example of the literary text for
the students to analyse. In his work, James Joyce gives
a truthful picture of British society at the beginning of
the 20th centuries that lets the readers get acquainted
with British literature and culture.
The linguistic analysis lets us penetrate into the
spiritual world of the literary work and includes the
identification of the plot structure, the research of its
symbolic part [7,9] and linguostylistic features
[1,3,4,5,6]. Time structure [8,10] and narrative perspective [11] also arouse the interest of researchers.
In the article we are going to discuss the story from
the point of view of the narration and analyse the main
character.
In the short story "Eveline" the author describes
the life of an 19-year-old girl. One evening different
flashbacks appear in her mind as the flashes before her
eyes, she remembers all the difficulties and hardships,
which she has experienced before this moment. We
trace the inner monologue of a person who grasps at the
past, and at the same time sees the light in her nearest
future. The story begins with the memories of a distant
childhood, in which Eveline recalls the wasteland,
where she played in the evenings with other children.
She remembers the little cripple Keogh and his elder
brother Ernest. Ernest did not play, because he was already mature, and his father was constantly chasing
him with a stick, but little Keogh always looked at both
and had time to shout when he saw his father. The girl
concludes: "Still they seemed to have been rather happy
then"[2]. The author shows us children's paralysis and

innocence, comparing it with the harsh treatment of
adults, in particular, the girl's father.
Then Eveline examines the room, things familiar
and dear to her heart. Maybe she would never have to
see those things again, things she had never thought to
part with. Such details underline the fact that many people live in a familiar place, without thinking even for a
moment about the possible changes in their lives. The
more detached the material becomes, the more powerful and depressing impression is produced. Emotional
experiences of the main character are transmitted
mainly with the help of an improper-direct speech:
"Home! She looked round the room, reviewing all its
familiar objects, which she had dusted once a week for
so many years... Perhaps she would never see again
those familiar objects... She had consented to go away,
to leave her home. Was that wise? In her home, anyway, she had shelter and food; she had those whom she
had known all her life about her. What would they say
of her in the Stores when they found out that she had
run away with a fellow?" [2].
The heroine considered her decision to leave her
home from a reasonable point of view. Eveline believed
that although she had to work hard, at least at home she
had a roof over her head, a piece of bread and close
people nearby. We see how the main character didn't
wish to part with her family. This is an example of an
internal conflict - a dispute with the mind and the desire
for a change. In the story "Eveline" James Joyce refers
to a turning point in a person's life. Eveline, who has
experienced enough suffering and humiliation, constant
reproaches of her father," bickering in the store"," hard
work", wants to find a way to liberation. The main conflict is connected with moral and psychological nature.
In the soul of the heroine there is a struggle: "But in her
new home, in a distant unknown country, it would not
be like that... It was hard work - a hard life but now that
she was about to leave it she did not find it a wholly
undesirable life" [2].
Eveline hopes that in the new house, in a distant
foreign country with her beloved man, things will be
different. She'll be married very soon. People will respect her. She will not be treated as her father treated
her. Her father is rude to her, beats her brothers, but
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does not touch her because she is a girl and in the honour of her dead mother. Eveline always gives her father
all the money she earned and he gave it to her with difficulty and reproach. The heroine of the story thinks
about a new life and a bright future, comparing it with
the life of her mother. With rudeness and rigidity of the
father, the author shows us the insignificance of human
life, and if a person lives in such a miserable society,
then he obeys the laws of this society.
Yet, Eveline decided to go along with her beloved
Frank (a sailor, the minor character) in a search of another life. She would go away with him and become his
wife, live with him in Buenos Aires, where he had a
house waiting for him to come. Eveline remembers
their first meeting and love, which was born in her
heart. At first, the girl just liked the courtship of a young
man. Eventually, she feels a certain spark and starts
thinking about the bright future that awaits her. Here
the heroine remembers her father, and notices how old
he is, thinks how he will miss her. Eveline recalls:
"Sometimes he could be very nice. Not long before,
when she had been laid up for a day, he had read her
out a ghost story and made toast for her at the fire"
[2].Then Eveline remembers her mother, her promise
which she gave to her (a promise not to leave the house
for as long as possible). The life of her mother pierced
with sorrow her whole existing (it was a life full of inconspicuous victims, which ended in madness) and she
understands that she has to escape: "Run! You have to
run! Frank will save her!" [2]. The author gives the heroine a choice between a bright future and the shadows
of the past (life with her father and mother). The main
character tries to remember something good about her
childhood and it awakens internal doubt whether to
keep the promise given to her mother or not. On the one
hand, these thoughts are a stream of consciousness and
uncountable questions, which cannot help the main
character to choose the right decision. On the other
hand, it is a kind of inner monologue because it is always appealing to her mind. However, both of these
points merge together, showing the experiences of the
heroine.
Further to the pier, the author depicts the struggling in the soul of the heroine and her doubts: "She felt
as pale and froze her cheeks, and, lost in her despair,
prayed to God that he makes her, showed her what was
her duty. Eveline's inner feelings, like the waves of all
the seas, raged around her heart. He pulls her into this
abyss; he will drown her. She gripped the iron railing
with both hands. It's unthinkable. Her hands gripped the
railing convulsively. And into the abyss that swallowed
her, she cried out in despair" [2].
At the very last moment, already standing on the
pier, the girl feels that she cannot step on the ladder,
cannot fight with the past. She feels a sense of duty,
blind devotion to the family, and disbelief in Frank's
sincerity. However, it is the inability to go beyond the
vicious circle. The environment and setting that formed
Eveline, paralyzed her will to live. Joyce reveals the
dramatic conflict between a person's desire for happiness and "paralysis", fate, fatum, dampening the will to
act.
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The reader understands that Eveline treated Frank
with unjustified caution. It is not just a delusion, but one
of the manifestations of her "paralysis". Eveline belongs to the world of spiritual death. Exploring "the various manifestations of the spiritual crisis in the little
man," [2] Joyce in this story refers to the man of the
"good soul" [2], Eveline, and therefore the ending of
the story is particularly bitter. The readers learn that
Eveline decides to stay and thus doom himself to a
lonely living without love and happiness: "her eyes
looked at him (Frank) without loving, without saying
goodbye, without knowing" [2]. Not coincidentally,
Joyce compares the sight of Eveline with a look of
"helpless animal" [2] that doesn't sound scathing assessment of the character, but tragically, sympathetically. The heroine tries to find the bright sides of her
past to justify her decision to stay. Further on the dock,
we see how the heroine struggles and doubts in her
soul:”She felt how her cheeks turned pale and cold in
her face, and, lost in her despair, prayed that God would
enlighten her, show her what her duty was. Eveline’s
inner feelings, as the waves of all the seas raged around
her heart. He pulls her into this abyss; he will drown
her. She clutched the iron rail with both hands. It is unthinkable. Her hands convulsively gripped the railing.
And into the abyss that devoured her, she cried out with
a cry of despair” [2]. This is the tragedy of women’s
destinies, their sacrifices for the sake of their family.
The author's estimation of her character is quite
complex. It seems latent sympathy for the main character of the story, whose life-a constant struggle for daily
bread, sounds in the author's description and his intonation. The girl’s appearance is not mentioned in the text,
so it may be the sign of considering the character as the
prototype for the human whose stifling family life becomes a metaphor for the trap. Speaking about Frank
and her father, the young man is both the symbol, the
idea of freedom the girl obsessed with and the destiny
to remain lonely and suffer from unfilled wish. The figure of her father who is described as a rather domineering and unfair man, ungrateful parent, keeping his
daughter’s wages represents a real dismal Eveline’s future.
In the end, the author shows that people as helpless
animals live according to old laws and customs, without seeing ahead the best and light road. In addition,
when the door of the future opens for Eveline and the
last step remains, then we see all the human weakness
and worthlessness. The author depicts a psychological
portrait of the main character for us. James Joyce
touches upon the main themes of his time - mutual understanding, dumbness, alienation of people from each
other and from the world, loneliness, painful search for
their "I" or even inner world. The story is all about the
woman’s position, the problem of women’s rights or
moral standarts, a sense of duty, the family relationship
that are so widespread and vital even nowadays. Moreover, all the characters are described very realistic that
helps the reader to immerse into the atmosphere created
by the author and feel sympathy to the main character
and imagine her story vividly. Thus, the author creates
a thought-provoking set of themes. The story makes us
think about our life and the choices we make following
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the shadows of the past or momentary impulses or desires.
Summing up, we can say that for each time there
is a rebel. And yet, the form of the stream of consciousness in the work allows each reader of those years and
the present to see and find something personal in the
story, as an everyday life of ordinary people is depicted
in small details making this short story so valuable and
interesting today.
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Творчество основоположников адыгейской
детской литературы было связано с фольклором.
Писатели использовали фольклорные сюжеты,
мотивы, образы, на их основе создавая литературные произведения, наполняя фольклорные элементы новым содержанием, расширяя социальные
горизонты фольклора. Из прозаических жанров
фольклора писатели чаще всего обращались к сказкам, находя в них четко выраженные симпатии и
антипатии народа. Привлекал и сочный народный

язык, богатая фантастика, отражение национального характера. Эти мотивы определили преимущественные предпочтения писателей бытовым сказкам и сказкам о животных. Известно, что Максим
Горький, познакомившись с образцами адыгейских
сказок, высоко оценил сказку «Зайчиха, лиса и
волк», которая «больше всего обнажает социальные отношения людей» [2].
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Впервые к народным сказкам с целью их художественной обработки обратился Ибрагим Цей. Характер этой работы был выявлен С.Ш. Аутлевой в
исследовании «Особенности художественной обработки сказок в современной адыгейской поэзии»
[1]. Так, в созданной И. Цеем поэтической сказке
«Зайчиха, лиса и волк» конкретизируются детали,
используются многочисленные этнографические
подробности, направленные на усиление смысла
некоторых эпизодов или с целью поэтизации животного и птичьего мира. После И.Цея нужно отметить А. Хаткова, М. Паранука.
Мурат Паранук является одним из адыгейских
писателей, создавших немало произведений для детей. Как свидетельствует М. Кунижев, М. Паранук
«вошел в адыгейскую поэзию стремительно и
бурно и сразу обратил на себя внимание» [3: 107]
своими поэмами «НэкIмаз» («Ураза», 1929),
«Сакъ» («Будь бдительным», 1934). За сорок лет
творческой деятельности М. Паранук выпустил десятки сборников стихов и поэм. Многие стихи поэта стали народными песнями. Немало занимался
М. Паранук и переводческой деятельностью – перевел на адыгейский язык произведения А. С. Пушкина, Н.А. Некрасова, К. Хетагурова и др.
Та часть творчества М. Паранука, которую
принято относить к детской литературе, представлена книгами на адыгейском и русском языках, относящимися к 50-60-м годам ХХ в. Это – «Хэт нахъ
лъэшыр?» («Кто сильнее?», 1956), «Рыу, сибэщ!»
(«Бей, дубинка!», 1960), «Чабаненок» (1962), «Мамин лес» (1962), «Мои подарки» (1963), «Храбрая
птичка» (1963).
Различные аспекты творчества М. Паранука не
раз становились предметом научного интереса адыгейских литературоведов [16]. Необходимо отметить, что в большинстве работ, где исследуется
творчество М. Паранука, рассматриваются чаще
всего его поэмы, с которых и начинается путь поэта
в литературу. Исследователи (М.Кунижев, К.Паранук , К.Шаззо,) отмечали творческую эволюцию М.
Паранука от неизбежной декларативности литературы тех лет к рефлексивности и некоторой романтизации изображения, что М. Кунижев в статье
«Мурат Паранук» [3] весьма убедительно прослеживает. Критик подчеркивает изменения в творческой манере поэта, рост его литературного мастерства от идеологизированности, подражательности
русским поэтам (к примеру, В. Маяковскому), ориентированности на традиции национального фольклора и созерцательности к выработке индивидуального поэтического «почерка», делающего произведения
М.
Паранука
узнаваемыми
и
неповторимыми. Немало внимания М. Кунижев
уделяет и басням, определяя их функцию в творчестве М. Паранука как «средство создания сатирических характеров» и материал для детского чтения.
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Поэмы-сказки М. Паранука стали предметом научных изысканий Ж. Шоровой [17].
Произведения, вошедшие в различные стихотворные сборники М. Паранука, и книги, адресованные конкретно детской аудитории, отличаются
разнообразием жанров (стихи, песни, сатира, басни,
фельетоны, поэмы, сказки, слова-стрелы), традиционным для литературы тех лет, когда поэт начинал
создавать свои детские стихи, подходом к выбору
сюжетов (мотивы народных сказок и произведений
русской литературы), тем (стихи, посвященные
определенным датам, отважным космонавтам или
простым труженикам) и форм их художественного
освоения (пейзажные зарисовки, стихотворениярассуждения). Однако при скрупулезном анализе
детских произведений М. Паранука обращает на
себя внимание и наличие в его поэзии не только
традиционных, но и новаторских черт. К примеру,
М. Кунижев верно отмечает, что М. Паранук «стремился придать адыгейской басне национальный характер, в чем ему помогли традиции устного народного творчества, на основе которых он достиг яркой индивидуальности собственных басен», а
«сентенции, вытекающие из сюжетного хода рассказа, содержат глубокие нравоучительные мысли»
[3].
Если взять за основу содержательную сторону,
классификация произведений, вошедших в сборники 90-х годов: «Тызэгъусэу тежъугъадж», «Почитаем вместе» - будет выглядеть следующим образом[12]:
 стихотворения, посвященные праздничным датам и символам эпохи;
 стихотворения о людях труда;
 поэзия природы;
 авторские размышления, выраженные в
различных жанровых формах.
С точки зрения жанра среди детских произведений М. Паранука можно выделить оды, баллады
и лирические новеллы.
Как отмечали исследователи творчества поэта,
большинство его произведений (в том ряду и те, что
адресованы детям) отражает реалии современной
поэту эпохи и создано в соответствии с известными
литературными традициями своего времени, что,
однако, нисколько не исключает их художественно-эстетической ценности. Рассмотрим 4 стихотворения с одинаковым названием «Май», поскольку все они объединены не только общим заголовком, но и являются инвариантами первого из
них (если исходить из возрастного принципа
усложнения содержания, обогащения текста новыми образами и изобразительными средствами
для их создания, возрастанием количества строк в
стихотворениях).
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Вот первый «Май» [12: 65]:
Гъатхэм идэхэгъум,
ЧIыгум икIэлэгъум –
Къэгъагъэр къытфехьышъ,
Маир къытфыкъокIы,
КIэракIэр тигохьышъ,
Маим тыпэгъокIы.
В этом лирическом стихотворении-миниатюре, предназначенном для детей трехлетнего возраста, есть только описание красоты земли, весны и
радости людей, ее встречающих. Автор здесь использует традиционные образы-атрибуты весны
(цветы, нарядность, молодость земли) и создает
картину пробуждающейся природы.
Сравним его с другим «Маем» [12: 52], адресованным четырехлетним детям и начинающимся с
уже знакомых по первому стихотворению строк, но
дополненных еще четырьмя:
ЗэкIэ мы дунаир
Тыгъэм къегъэшIэты,
ЗэкIэ чIыгу хъураер
Маим зэлъеIэты.
Весь этот мир
Сверкает от солнца,
Весь земной шар
Охвачен Маем.
(подстрочный перевод наш)
В этом инварианте картина весны укрупняется
до масштабов всего земного шара, «сверкающего»
мира и, пусть не совсем отчетливо, намечается новая мысль – о Первомае.
Третий «Май» [12: 64] помещен в разделе для
пятилетних читателей (цикл стихов о весне) и во
многом совпадает (по образной системе, по общему
эмоциональному настрою) с первыми двумя, однако данное стихотворение на «майскую» тему
наполняется уже элементами декларативности. В
тексте нет прямого упоминания Первомая, но сам
одический стиль стихотворения, новые образы –
праздника, справедливой страны, людей, заслуживших славу, – на наш взгляд, недвусмысленно говорят об «идеологической» составляющей стихотворения:
Гъатхэм идэхэгъур Красота весны
Непэ тимэфэкI,
Сегодня наш праздник,
КIымэфэ щыгъыныр Зимние одежды
Тиунэ укъимыкI!
Не выходите из дома!
(подстрочный перевод
наш)
Завершая характеристику стихов М. Паранука
из «майского» цикла, рассмотрим еще один
«Май»,[12: 78] в котором, творчески переработав
созданные ранее варианты (помимо упомянутых
выше, появляются образы птицы, реки, поля) и прибегнув к олицетворению («весна шепчет», «речка
говорит»), М. Паранук рисует в воображении маленького читателя картину пробуждающейся после
зимы природы, наполняя стихотворение эмоциональной декларативностью (радостью охваченная
страна, ликующие труженики и т.д.), продиктованной теми идеологическими установками, которые,

В пору красоты весны,
В пору молодости земли
Принося нам цветы,
Май к нам приходит,
Оттого, что нарядность нам по нраву,
Май мы встречаем.
(подстрочный перевод наш)
впрочем, отражали истинное душевное состояние
поэта, что способствует ощущению искренности
патриотических чувств автора.
Причем изменяется (в сторону возрастания) не
только количество строк, но и их содержательная
сторона – она усложняется по мере взросления
предполагаемого читателя, постепенно дополняясь
новыми мыслями, образами и изобразительными
средствами. Как видно из вышесказанного, М. Паранук непрестанно помнит о главном принципе, необходимом при создании детских произведений:
необходимости учета возраста читателя. Кроме
того, поэт осознает и ту высокую ответственность,
которая возложена на детского писателя: воспитание своих маленьких читателей в духе патриотизма, как того требовала эпоха.
Стихотворения М. Паранука о людях труда отличаются от проанализированных выше произведений возрастающим лиризмом изображения героев и
ослаблением идеологической направленности. К
примеру, в коротком стихотворном рассказе
«ГъукIэ Iаз» («Искусный кузнец») поэт создает образ собственного деда-кузнеца, обучающего своего
внука этому сложному ремеслу. Сразу бросается в
глаза одна существенная деталь, способствующая,
на наш взгляд, созданию особой, доверительной атмосферы – маленький герой-повествователь сообщает читателю, что этого чудо-кузнеца люди зовут
Орзамес, а внуки – просто «тэтай» (дедуля) – так М.
Паранук делает своих персонажей близкими и понятными маленьким адресатам стихотворения.
Даже при самом внимательном прочтении в «Искусном кузнеце» невозможно обнаружить прямого
прославления труда и труженика, но оно содержится в самой интонации (любовно-восторженной), с которой говорит о своем «дедуле» ребенокповествователь, в том, с каким удовольствием и
благодарностью внук принимает уроки кузнечного
мастерства.
Это же возрастание рефлексивного настроя
наблюдается и в стихотворениях М. Паранука о
временах года. Так, два стихотворения о весне –
«Гъатхэр» («Весна»), «Гъатхапэ» («Начало весны»)
– также можно обозначить, как вариации на тему
возрождения природы. Однако, если в первом произведении в восьми строках поэтического текста заключена лишь мысль о красоте весны, пении птиц
и едва уловимое упоминание о Первомае, то во второй - «весенней» зарисовке наблюдается тенденция
к усложнению содержания, обогащению образной
системы (появляется образ побежденной зимы с ее
крутым нравом, земного шара, облачающегося в
красивые наряды, ветра, леса, птиц, реки), т.е. в
этих 16 строках создана картина пробуждающейся
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природы, несущая на себе большую смысловую и
эмоциональную нагрузку: добро (его символ –
весна) всегда побеждает зло (зиму). Этот оптимистичный заряд стихотворения еще раз подтверждает мысль о вдумчивом отношении М. Паранука
к созданию литературы для детей, чье сознание всегда настроено на позитивное мировосприятие.
Необходимостью подчинения тематики детского произведения особенностям психологии ребенка и осознанием главного предназначения литературы вообще, а детской – в особенности – функции воспитания и познания окружающего мира
продиктованы и своеобразные авторские размышления, для художественного воплощение которых
М. Паранук избирает разнообразные жанровые
формы – это и стихотворения, и басни, и поэмысказки.
Итак, анализ некоторых детских произведений
М. Паранука позволяет сделать заключение о творческой индивидуальности поэта как одного из создателей детской литературы. Эта специфика адыгейского писателя, на наш взгляд, выражается в
умении автора творчески переработать известные
сюжеты, дополнив их новыми красками, деталями,
тщательным отбором художественных средств при
создании образов, особым синтезом национального
фольклора и традиций современной поэту литературы и, безусловно, ориентированностью на возраст читателя, с учетом его психологических и интеллектуальных возможностей и потребностей.
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