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THE PROBLEM OF MASSIVE TOURISM ON SMALL ISLANDS
Ilchenko K.V.
Student of the Department of Printed Publications Technology
Kharkov National University of Radio Electronics
Nowadays every sixth habitant of
planet at least one time per a year drives
out to another country. Therefore, from
7,5 milliards of population a 1 milliard
230 millions are travelers. Such a great
amount of the travelers almost equals the
population of China. Now there is 10% of
world GDP on tourism. From times of the
Second World War the amount of tourists
grew up in 40 times, and analytics predict
that in 2050th every fourth person on the
Earth will already travel. But how does
this incessant progression change a planet? This essay will give an answer for the
question which advantages and disadvantages of mass tourism on distant islands
do exist nowadays? We should propose
the following definitions that are necessary for the setting up the framework of
our motion. [6]
So, tourism is the temporal departure
of person from the place of permanent
residence in healthcare, educative, professionally-business or other aims without
realization of a pay activity in the place of
the stay. Tourism is showed up as the
form of the public consumption of the
specific blessing, services and commodities, that objectively developed as a result
of socialization of reproductive function,
forming industry of activity from the
creation of this specific product and organization of his consumption that after
6

the eventual setting and character of activity belongs to the consumer industries
of the economy. The international tourism is determined as the important direction of international cooperation in certain activity on the basis of respect of the
national culture and history of every people and basic interests of each country. In
addition, the international tourism is defined as the sphere of development of the
mutual understanding between people
and acquaintance with the achievements
of other countries in different spheres.
A conception of the ‘mass tourism’ is
entered in the century XIX and used as an
alternative to the aristocratic tourism, to
the separate expensive type of tourism,
that oriented on the certain public, and
the tourism, in countries that are developing, where his development limits from
the low level of life of population. The
mass tourism it costs to distinguish from
the popular. The last is tourist activity that
purchased wide confession in society due
to the attractiveness and availability. Determination a “mass” in composition term
characterizes the quantitative side of concept, and word “popular” – quality. Unlike
the mass tourism elite one is counted on
solvent clients. For this category of consumers prices do not have the special
value, but they pull out increase requirements to the quality of offered commodi-
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ty and services. The elite tourism plays an
important role in the development of
tourist business on the whole, giving the
impulse of development to it. It assists the
introduction and distribution of new,
higher standards of service and, as a result, improvement of the quality of life of
people and afterwards – to the improvement of standards of infrastructure for
the mass business.
Scientists have been already discussed
the concept that ‘tourist revolution’ is the
real coup in industry. In fact the height of
the amount of tourists in the world for the
last decades exceeds all prognoses. Fifty
years ago international trips carried out
only 25 million people on the Earth. Today, as it has been marked before, a 1 milliard 230 million people travels (according to the statistics of the International
organization of tourism, Madrid).
“Counts brought by International organization of tourism disregard the fact that it
can be the same person, who crosses the
border more than one time per year. In
other words, the real numbers are a bit
less”, – says Christian Giraud, doctor of
the geographical science. Also it should
be stressed that in the conditions of globalization, when capitals, commodities,
services, move without difficulty, ideas
spread easily and their transmitters traverse freely, stimulating development of
modern institutes and polishing the
mechanisms of their cooperation, global
tourism becomes main strategic direction
of world economy.[10]
Nowadays the half of all travelers in
the world is Europeans, near 600 millions
of Europeans travel on a year. Over

300 million tourists are from Asia. It
makes 25% of tourist stream. Interestingly, that exactly the Chinese spend on a trip
most for all is a 261 milliard of dollars on
a year. It three times more than GDP of
Ukraine.[5]
So, we should examine positive aspects of the development of the mass
tourism. Firstly it should be noted that
tourism grows into the strategic sector of
development of economy, in fact zones
that succeed in the tourism get certain
prestige and positive image. Therefore,
without regard to all world financial crises and military conflicts in some parts of
the world, international tourism continues stably to grow annually on 4%. The
rates of height of tourist industry are
more stable of financial market and higher of production.
Another important aspect is that travel becomes more affordable and time
consuming. The development of airways
allows you to reach any point of the globe
in two days. In the end, people began to
live longer, and therefore they have time
to travel on pensions, which leads to
qualitative changes in the infrastructure
of some sectors of tourism, in particular,
recreational.
Global tourism is a huge economy.
About 10% of global GDP accounts for
tourism. For comparison: agriculture accounts for 4% of global GDP, industry is
just over 30%. Tourists bring money to
the country and attract investors. In addition, the demand for the developed infrastructure of spa areas leads to the formation of new workplaces. This is hotel-restaurant industry, logistics sphere, places
7
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of art and culture, introduction of excursion projects, etc. This, undoubtedly, has
a positive effect on the development of
the world economy. [2]
Global tourism also changes the political map of the world. The regions that
receive the largest returns from the tourism business are quickly beginning to feel
like special, better than other regions of
the country. “The aspiration for independence or autonomy depends on a
huge influx of tourist money,” said Eugene
Ihelzon. – When tremendous funds are
concentrated in one place, it begins to
claim a special status.” On the one hand, it
positively affects the growth of profits in
the region and the improvement of the
standard of living of the population. On
the other hand, as it can be seen from the
example of Catalonia, such aspirations for
autonomy can lead to separatist sentiment.
The opposite is the situation with regions where hostilities or terrorist attacks
take place. “The regions where the war
lasts, of course, will never be tourist. This
is a problem in the Middle East countries, – said Christine Giroux. – Terrorism
also affects the tourist attractiveness of
the region. Syria, Iraq – all these countries
are covered by a war where there cannot
be tourists, although there are many cultural attractions that would be interesting
to travelers. “
Regarding remote regions and small
islands, it should be noted that the mass
tourism there contributes to the fast development of infrastructure and improvement in all spheres of life of the population: roads are being renovated, new
8

homes, hotels, restaurants, are being built,
local authorities invite skilled workers to
develop new projects, which saves injecting foreign capital and investing in startups.[1]
However, each medal has two sides
and it is impossible to avoid negative effects of mass tourism, particularly on the
islands. The main problem is that some
parts of the planet are literally saturated
by tourists, what make the nature and the
local population to suffer. For example,
Venice is turning into Disneyland for
tourists. Local masses leave the city –
move to the outskirts. Living in the city is
too uncomfortable. Finding a supermarket, kindergarten or school in Venice is
virtually impossible. The buildings are
rebuilt on souvenir shops, hotels and
apartments – for a daily rent.
“A souvenir for every taste is easy to
buy, but a liter of milk is a real problem,” –
complains one of the inhabitants of Venice, who protested against the dominance
of the travelers. Although the Venetians
earn on tourists, they are afraid that because of their excessive city, the city may
lose the authentic charm and turn into a
deserted open-air museum.
Consequently, there is a mix of cultures and people gradually lose their own
authenticity, the assimilation process is in
progress.
The highest peak of the world – Everest, where the permission to go up to costs
$ 11,000 – is covered with garbage leaving
by climbers. Because of extremely low
temperatures organic waste does not even
decompose there. Three years ago, the
authorities in Nepal obliged each moun-
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taineer, after climbing on the mountain
Everest, to carry not only his own, but
also another’s garbage – a total of 8 kilograms for each. As a result, 16 tons of
rubbish was taken from the mountain,
but Everest still remains clogged.
Could not withstand the influx of
holidaymakers and the island of Koh Taichi in Thailand which is also a favorite
country for tourists. Last year, in October,
the authorities closed the island for visitors for an indefinite period of time. The
reason is the threat to the unique ecosystem: coral reefs began to collapse. On the
beach, which accommodates only 70 people at a time, there are sometimes more
than a thousand people.
The island decided to close until the
nature is restored; otherwise, the unique
beauty of Kach Tachayu would be destroyed forever. A similar fate can be expected on the island of Phi Phi – extremely popular among tourists thanks to the
Hollywood band “Beach”. He barely deals
with the flow of tourists, each of whom
dreams of seeing untouched beauty, while
joining its destruction.
In addition, skilled labor is not always
available to work. The most often work
abroad is people without higher education and specialization in positions without official employment, which increases
the percentage of the shadow economy in
the countries.
In addition, there are more illegal enterprises that do not have a legally authorized residence permit and do not pay
taxes, which provoke a shortage of state
budget. A striking example can be the incident in the Balearic Islands in Spain.

According to The Guardian, according to
the new rules, only 623,624 beds can be
provided to tourists on the Spanish islands. And in the next few years they are
planned to be reduced by 120 thousand.
About 70% of the reserved seats are located in Majorca, more than half of which
are provided by hotels. The new law will
forbid property owners to rent their
homes without a license through services
such as Airbnb or Homeaway. In case of
violation of the prohibition, the owner
will have to pay a fine of up to 400 thousand euro. The services will also face
similar penalties for facilitating the lease
of objects that do not have the appropriate
license, Interfax reports. At the same
time, new licenses will not be issued during the year. This, according to supporters
of the new rules, will contribute to the
stability and transparency of the tourism
industry in the Balearic Islands. Earlier,
similar restrictions were announced by
the authorities of Barcelona. [7]
Critics of innovation believe that such
rules will redistribute the tourist flow in
favor of large hotel chains. Among the
causes of the “tourist boom” are the redistribution of tourist flows due to security
issues at other popular resorts. The radical youth group Arran has already held a
series of events in Barcelona and in Mallorca. Activists leave a message – “mass
tourism kills Mallorca.” Minister of Tourism of Spain Alvaro Nadal said that the
authorities are concerned about the shares
of Arran and will act as rigorously and
coordinated against violations of the order. Market experts noted that the illegal
lease in Mallorca was a result of high de9
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mand and lack of placement. Moreover,
for the local tourist business, more damage to the infrastructure and the image of
the islands is the surplus of tourists, rather
than the competition created by such a
lease, since it does not affect the price
level.[8,9]
Mass tourism also causes the development of crime, as it becomes easier to
cross the border. The ideas of criminal
gangs are spreading, which increases the
number of acts of terrorism etc.
Summing up, it can be noted that mass
tourism has positive and negative seams
in all corners of the world. Tourism as a
sphere of economic activity is extremely
profitable. He brings funds to the state
budget and has a large share in world
GDP. In addition, countries are developing infrastructure that is extremely useful
and convenient for the local population in
order to improve the tourist base. All
these changes lead to the improvement of
the image of the state in the international
political arena, which promotes the development of relations between the countries
and cooperation in political and economic aspects. [4] On the side of raising
the economy, war and tourism are leading
today, but if war is beneficial only for the
government, then in the case of tourism,
it’s beneficial booth for the government
and for the population of the country. So,
although the mass tourism causes some
cultural problems and environmental dis-
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asters, it is the great way for developing
economy on the small island destinations
as it provides foreign investments and infrastructure extension and, therefore, the
standard of living rises.
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THE INFLUENCE OF IBM’S TECHNOLOGICAL ADVANCES
ON MARKETING, HRM AND ACCOUNTING PRACTICES
Hrynova M.O.
Student of the Department of Software Engineering
Kharkov National University of Radio Electronics
In the modern world, the number of
producers of substitute goods of this or
that good is growing every day. As a result, most markets become monopolistically competitive. In order to have nonnegative average costs in the long term
(and this factor is one of the most important factors in deciding whether to stay in
the industry), it is necessary to take into
account in the business vision many nonprice factors such as marketing, human
resources management, innovative improvements, social responsibility of business and others. This was the reason for
the emergence of a large number of special software products (such as the IBM
Marketing Platform) and various trainings, the main purpose of which is to
teach beginning entrepreneurs to pay attention to all sorts of key points. Based on
this, it was decided to consider the impact
of these factors on the company’s development and on its economic performance
by the example of the world-famous IBM
Corporation.
Why was this company chosen for research? IBM is one of the world’s largest
producers of software and hardware for
various tasks. They have been on the market for more than a century and have always positioned themselves as innovators.
Since the 1990s, IBM has taken a course

in developing serious consulting software
for its own use and mass sale. They have
successfully coped with the task and today are leaders not only in the field of
software and hardware, but also hold
summits for the effective management of
the enterprise for world-class executives
(IBM HR Summit 2017, June 14, London).
Based on the company’s activities, we
can safely say that IBM is the best choice
for analysing the impact of technological
advances on the proposed practices, as
they not only use technologies effectively – they are their producers. Let’s pass to
the analysis of activity of the company.
1.Marketing
International Business Machines were
not the first to manufacture universal
computers. Remington Rand was the first
with the computer UNIVAC.
But with the help of a massive advertising company, IBM is considered to be
the founders of this industry in the market. As Jack Trout [2] said in his book
“The 22 Immutable Laws of Marketing”
(to which we will refer in this section):
“IBM was the first to enter consciousness
and quickly won a computer battle.” In
the future, the emergence of more manufacturers of computer equipment, IBM
11
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management decided to occupy a certain
segment of the computer market, to date,
this company is a manufacturer of large
and powerful machines designed for
more operations to process certain information.
Over time, IBM has been trying to
expand its business, so the company was
engaged in personal computers, tablet
computers, workstations, software, networks, telephones, and so on. IBM even
tried to enter the home computer market
with its PCjr. In this way, the company
lost millions on copiers (later sold to
Kodak), Rolm (sold by Siemens), satellite
business systems (the project was closed),
Prodigy networks (there is no particular
success), SAA, TopWiew, Office Vision
and OS / 2. This shows that if the approach to expanding the manufactured
products is incorrect, especially if the
company has been highly specialized before, more money may be lost.
In connection with the loss of money
in the early 90’s, it was decided to replace
the CEO with Louis Gerstner. In his book
Marketing as Strategy, renowned marketer Nirmalia Kumar says: “Gerstner’s skillful leadership during the transformation
period played an important role in the
process of changes in IBM. Focusing on
the development of technology management company, rather than technology as
the final product, he filled IBM with lifegiving intellectual capabilities. “During
his time in the leadership position, Gerstner carried out the following series of reforms:
• Termination of production of market
failures (OS / 2);
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• Concentration on the needs of clients,
rather than on domestic policy (creating
effective programs for market analysis);
• Gradual abandonment of PC production in favour of developing consulting
programs and concepts (purchase of a
consulting division of the auditing company Pricewaterhouse Coopers for $
3.5 billion in 2002)
• Creation of a unified IBM brand. Gerstner believed that IBM’s unique competitive advantage lies in the ability to provide
customers with integrated solutions and
that the company should become a leading technology integrator.
Thanks to these and other reforms,
IBM’s market capitalization grew from $
29 to $ 168 billion at the time of its departure in 2002. In the future, it was decided
to focus on consulting, without leaving
(as was said earlier) the development of
large computers, such as IBM Watson.
To date, IBM’s consulting division
brings about half of the company’s total
revenue. It was also decided to send some
funds for the development of quantum
computers, a study on cybersecurity and
cloud computing. This reorientation of
the company’s activities can serve as an
example of how the competent work of
the marketing department in the analysis
of the market was able to take the company out of the permanent state of loss of
funds that were observed in the early 90’s
due to incorrect management and unnecessary marketing solutions to expand the
types of products.
Today IBM is the creator of one of the
main technologies of analytical marketing – “Watson Analytics”. The concept of
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this product was applied by the British
company Mears Group, whose annual
turnover is about $ 1 billion. “ With IBM
Watson Analytics, we simply want to perform,” says John Brett, IT and Business
System Director at Mears Group.
Watson Analytics is also used effectively by IBM itself. Thus, the corporation
has time to pursue two rabbits: it sells
software for efficient management of the
enterprise, while not gaining serious
competitors in the IT market. All this
speaks about the correct economic strategy of IBM. This example shows that
competent marketing solutions can lead a
company out of a difficult situation, and
unsuccessful decisions on the contrary
can lead the company to collapse.
It was the technological advantage of
IBM over other consulting companies
that allowed them to take a leading position in this market and improve marketing research in their own company.
2.HRM
David Mercer, author of “IBM: Managing in the Most Successful Corporation
in the World”, who worked for IBM for
15 years, of which for six years headed the
English branch of the first “internal” IBM
company, formulated principles that ensure the effectiveness of the company: a
full-time employment policy, personal
incentives for work, the principle of the
unified status of all employees, the continued training of employees, especially
top managers, the promotion of disagreements.
In addition, IBM is engaged in digital
HR. For continuous training, IBM closed

its traditional global management system
of training and replaced it with a new
digital training platform. The new system
allows employees to publish any content
they think is important, supervising and
recommending learning based on roles
and experience, and integrating external
learning from the entire Internet. To enable employees to better control the career
management process, IBM has developed
a proprietary (private) career management system that helps people find new
jobs and recommends new assignments
by reviewing the models of their colleagues.
As part of HR, IBM used AI investments in Watson for the pilot use of CHIP
(Cognitive Human Interface Personality),
a cognitive assistant that can handle a
wide range of personnel-related issues.
CHIP is an intelligent chatbot that recognizes 200 of the most frequently asked
questions from employees (for example:
“Tell me about my vacation benefits” or
“Find a position for me as a digital marketing specialist”) and becomes smarter
all the time. The system has already reduced the call center working hours and
is popular with employees.
3. Accounting
Back in 1968, IBM created a software
product that forever changed the way people think about storing information. This
system was called “IMS” (Information
Management System). If you do not delve
into the specifics of the system, you can
give it the following definition: “A system
for managing hierarchical databases with
transactional capabilities.” It was a really
13
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huge technological breakthrough, because
the project was originally created for the
space program “Apollo”.
A little later, IMS technology became
public. Since the late 90’s, the system is
supported in modern programming language – Java and supports all the current
OS. Today IBM has created an interactive
console for IMS. It allows you to keep accounting and analyze the data to conduct
an effective marketing policy in a userfriendly interface. The primary benefit is
to optimize the manual tasks and eliminate the growing levels of complexity.
Thus, IBM makes it easy to keep records
and makes the management process of
the enterprise efficient and entertaining.

leading position not only in the software
market, but also in consulting. A feature
of IBM is the use of its own technologies
to effectively influence the basic management practices.
The company is not afraid to share its
innovative business management technologies with other companies, but rather
holds Summits for the leaders of large
companies. Effective managerial decisions
allow to receive high profit, and technological advantage allows to improve marketing researches, competently to limit
process of management of the enterprise
and to simplify accounting. All this in aggregate gives an opportunity to become a
competitive player in any market.

Conclusion
Thus, the example of IBM in this paper shows the impact of technology on
practices that implement enterprise management: marketing, HRM and accounting. Innovative software products such as
Watson Analytics, CHIP and IMS allowed
IBM to overcome the crisis and take a

1. Olsen, D. H., Koster, R. L., & Youroukos,
N. (2016). 8 Last chance of IBM to safe the
company, 105.
2. Cadene, Philippe (2017). IBM Watson.
p. 29.
3. Rachel Sugar (December 19, 2016). “Watson”. Vox Media. Retrieved April 24, 2018.
4. IBM: Its History and Development, Erkan
Sezgin and Medet Yolal, Anadolu University, p. 73
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Гібридна війна, нав’язана Україні
російським агресором, змусила українську державу провести рішучі і реальні реформи в армії. Однією із особливостей реформування Збройних
Сил України стала їхня гендеризація,
що проводиться за принципами та взірцями гендеризації структур НАТО та
у відповідності до Резолюції Ради Безпеки ООН №1325 «Жінки, мир і безпека» [1; 10]. Приєднавшись до підписантів вказаної Резолюції РБ, Україна
прийняла «Національний план дій
з виконання резолюції Ради Безпеки
ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на
період до 2020 року» [8].
Обговорення можливості та необхідності участі українського жіноцтва в
активних бойових діях проти сепаратистів та російських військовиків на
Сході країни в суспільному просторі
сучасної України активізувалось після
прийняття жінками-військовими участі у військовому параді, присвяченому
27 річниці Незалежності країни. В
українських засобах масової інформації
ця подія, як і розширення прав та можливостей служби жіноцтва у ЗСУ, в
більшості випадків оцінюється пози-

тивно [Див. напр.: 7]. Проте, на рівні
так званих «пересічних» українців все
далеко не так однозначно. Наприклад,
спілкуючись із жінками-селянками Київської області, можна прийти до висновку, що вони сприймають факт жінки-військовика як трагічну необхідність, пояснюючи це відсутністю
«справжніх» чоловіків у сучасній Україні. Вочевидь, на подібні міркування
сільське жіноцтво наштовхує аналогія
із дійсністю глибинного українського
села, що залишилось фактично без чоловіків. Ті ж мужчини, які ще залишились там, або вже старі, або ж тяжко
п’ють, тому стають непридатними як
для нормального життя та роботи, так і
для війни. На жаль, значна частка правди у цих міркуваннях є.
Цікаво прослідкувати, як самі чоловіки, які воюють сьогодні на Сході, чи
пройшли через АТО, сприймають жінку на фронті. Чи ненайцікавішим свідченням ставлення до жінки-бійця є
сьогодні книги, написані військовими
кореспондентами [Див., напр.: 11] та
реальними учасниками бойових дій, у
яких є і розмірковування про жінок в
українській армії. Так, наприклад, не15
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щодавно вийшла друком книга активного учасника бойових дій на Сході
України О. Петрова «Кава з присмаком
попелу» [9], у якій автор дуже тепло і
навіть із захопленням їхньою сміливістю та напогливістю говорить про жінок-учасниць бойових дій.
З філософської точки зору відбувається процес перетворення жінок як
соціальної групи (при всій умовності
віднесення всіх жінок до певної соціальної групи) із об’єкта в суб’єкт історичної дії та активного актора історичних перетворень [Див. детальн.:
3]. І цей процес характерний сьогодні
для всього так звaного цивілізованого
світу [2]. Відомий український філософ С. Кримський так обгрунтовує
зростання ролі «жіночого фактора»:
«Питання про те, які філософські підстави оцінки майбутнього жіночого
фактора в ХХI столітті – це, по суті,
питання про майбутнє людства. Справа в тому, що, за сучасними даними,
все людство рухається до того стану,
якого вже досягли жінки. Жінка випередила в антропологічному відношенні розвиток людства: середня тривалість її життя довша, ніж у чоловіка,
вона легше переносить холод, голод,
хвороби, біль і т.п. Це більш стійкий
організм, більш стійка система. Адже
саме в цьому напрямі рухається антропологічна еволюція. Але справа не
тільки в цьому. Я хочу сказати трошки про інше: справа в тому, що жінка
часто була і залишається символом
вітальності, тобто символом життєвості. Це завжди було, має еволюційне обгрунтування, і саме з цього боку
16

роль і справа жінки будуть посилюватися» [6].
Таким чином, посилення ролі жінок у всіх сферах життя соціумів призводить до певного перерозподілу гендерних ролей. Але постає запитання:
«Чи масовий прихід жінок у громадський, політичний, культурний тощо
простір буття змінить його якість?»
Тобто, чи цей процес посприяє зникненню війн, терору, всіх видів насилля,
яке існує у теперішньому світі? Чимало
теоретиків фемінізму саме так трактували та й до цього часу трактують пароцес масового виходу жіноцтва на
арену історії. Проте, сьогодні самоочевидних доказів саме таких трансформацій загальнолюдського чи принаймні «передового» загону людства – цивілізованого «золотого мільярду» немає. Натомість бачимо рух до
паритетного розподілу суспільної відповідальності, який сягнув навіть такої «суто чоловічої» сфери, як НАТО (у
міжнародному контексті), армія та силові структури держави (в українському контексті).
Що ж стосується України, вочевидь
поступово їй доведеться переходити на
принципи активної взаємодії та розподілу обов’язків між соціальними статями (тобто, до гендерного розподілу),
взоруючись на одну із самих ефективних армій світу – ізраїльську. Саме в ізраїльській армії найбільша кількість
жінок-військовослужбовців (34%, особового складу), які нарівні з чоловіками
у разі потреби стають комбатантками.
Отже, на нашу думку, досить масовий (сьогодні українська армія нарахо-
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вує 54 тис. жінок, близько 25 тисяч із
яких є військовослужбовцями) прихід
українських жінок у ЗСУ є вимогою
часу. Тим більше, що, вочевидь, це є
одним із засобів подолання постколоніального стану в Україні [5] та посилення спротиву політиці путінізму [4].
Розвиток гендерної паритетності у всіх
сферах функціонування соціуму, у
тому числі й у збройних силах України
є виправданим та необхідним [Див.
детальн.: 3].
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Agriculture is the centerpiece of the
agroindustrial complex of Ukraine. Normative-legal regulation of agriculture in
Ukraine is a set of measures on the definition of the system of state administration
in the agrarian sector, the adoption and
implementation of legal acts, the consolidation of certain powers of these organs.
The regulatory legal acts regulating
the investment activity of agriculture include: Laws of Ukraine, Decrees of the
Government, decrees of the President of
Ukraine, orders of the relevant authorities
regulating investment activity.
The legal provision of investment in
agriculture is one of the important tasks
of the state. The Government of Ukraine
has adopted a number of constitutional
and non-regulatory acts aimed at the
right to regulate investment activity.
Among them are the following:
– Economic Code of Ukraine, was
adopted in January 16, 2003 with changes
and reductions). This document defines
the subjects that are foreign investors,
identifies the types of interstitial investments and their implementation. Pre18

cisely defined organizations that carry out
the state registration of foreign investments and determined the rights to hold
discounts and guarantees for only registered foreign investments. In Code, the
limit for investment in the authorized
capital of an enterprise for the recognition
and repayment of enterprises with interstitial investments is defined at Code,
which is at least 10 repayers and a number
of other guarantees and norms [1]
– The Law of Ukraine «On Investment
Activity» of March 18, 1991 which defines
the general legal, economic and social
conditions of investment activity on the
territory of Ukraine, the content of rights,
interests and responsibilities of the subjects of investment activity. Along with
the notions and types of foreign investments, as well as subjects and objects of
investment activity, the procedure for
implementation and the general principles of state regulation of this activity in
Ukraine are determined [4].
– The Law of Ukraine «On the Rights
of Farmers» of June 19, 2003, which defines the rights of honey, the ecumenical
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and social principles of regulation and the
activity of farmer farmers as a precondition for the activities of entrepreneurs in
the field of agriculture in the field of agriculture. This law provides the authorities
to implement the initiative to improve the
living conditions of the rural population,
its perceptions and its implementation on
the internal and external markets, as well
as to ensure that the land is farmed and
used for the purpose of securing the use
of land for farming, and for the protection
of farmers in Ukraine [6].
– The Law of Ukraine «On Provision
of State Support to Rural Businesses in
Ukraine» dated June 24, 2004.
This normative document defines the
right of state policy-makers in budgetary,
lending, commodity prices, regulatory
and other spheres of state regulation, and
encourages the development of rural areas and the development of agricultural
markets, as well as the provision of security measures for the security of the population [3].
– The Law of Ukraine «On the State
and Private Partnerships» dated July 1,
2010 defines the organizational principles
of the mutual relations between the state
partners with private partners and the
principles of state-private partnerships in
the field of civil law.
– The Law of Ukraine «Implementation of investment projects on the principle of the «single window» of 21st of June
2010, No. 2623-VІ.
This Law of January 1, 2012, defines
the rights and organizational principles of
the relations, which are regulated by the

law and the implementation of investment projects in accordance with the
principle of the “single window”, and it is
assumed, in particular, that the subordination of the functions of mutual interaction
with the subjects of the provision of administrative and service-oriented services, in the public queue, the meanings of
the sale of goods and services by the entity of investment activity, which are not
marketable for the realization of investments in real estate [5].
In Ukraine, today there is a process of
fiscal adjustment of the regulatory framework for attracting investment in agriculture in Ukraine. The Government of
Ukraine needs to create a stable law that
would guarantee the protection of domestic and foreign investors, and also it is
necessary to establish complicated financial and economic situation in Ukraine.
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Право Європейського Союзу, будучи хоча й автономним правопорядком,
все ж не може залишатись осторонь
розвитку міжнародного права загалом. Задумуючись в першу чергу як
економічний союз, Європейський
Союз є членом багатосторонньої міжнародної торгової системи, а тому повинен власну торговельну політику,
яка, до речі, є виключною компетенцією Союзу, здійснювати, базуючись на
принципах права Світової організації
торгівлі (СОТ).
Говорячи про сферу державних (публічних) закупівель, то потрібно зазначати, що 6 червня 2014 року ЄС разом з 28 державами-членами стали
учасниками переглянутої Угоди СОТ
про державні закупівлі: до цього ЄС
був учасником первісної редакції даної
Угоди з моменту її вступу в силу, а саме
з 1 січня 1996 року[1].
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Як і кожен учасник Угод СОТ, ЄС
має певні зобов’язання, які випливають з них, зокрема, гарантування
принципу недискримінації та прозорості при відкритті власного ринку
державних (публічних) закупівель для
іноземних постачальників. Переглянута Угода СОТ про державні закупівлі
2012 року (Revised Agreement 2012) закріплює у ст.Х (6) наступне: «Для більшої певності Сторона, в тому числі її
замовник, може, відповідно до цієї
статті, розробляти, приймати або застосовувати технічні специфікації, які
сприяють збереженню природних ресурсів чи захисту навколишнього середовища», а у ст.Х (9) – «Критерії
оцінки, викладені у повідомленні про
намір здійснити закупівлю або в тендерній документації можуть, серед іншого, включати цінові та інші вартісні
фактори, якість, технічні переваги,
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екологічні характеристики і строки
поставки» [2]
Директиви
ЄС
2004/17
та
2004/18 теж закріплюють інтеграцію
екологічних критеріїв в процес державних (публічних) закупівель. Стаття
23.3 пункт b) Директиви 2004/17 більш
спеціалізовано конкретизує такі
зобов’язання саме щодо технічних специфікації: «Без шкоди для обов’язкових
національних технічних інструкцій, в
тій мірі, в якій вони сумісні з правом
Спільноти, технічні умови формулюються в термінах виконання або функціональних вимог; останнє може включати і характеристики довкілля. Однак
такі параметри повинні бути достатньо точними, щоб дозволяти органам
влади надати такий контракт…»[3].
Також Директива 2004/18 у п.7 Преамбулі містить посилання на Угоду
СОТ з державних закупівель 1994 року
та зазначає, що «Органи – замовники,
що надають контракти, охоплені Угодою, які відповідають вимогам цієї Директиви, і які застосовують її до
суб’єктів економічної діяльності третіх країн, що підписали Угоду, повинні,
таким чином, відповідати вимогам
Угоди. Доцільно також, щоб ті координуючі
положення
гарантували
суб’єктам економічної діяльності
Спільноти умови участі в державних
закупівлях, такі ж сприятливі, як і ті,
що зарезервовані для суб’єктів економічної діяльності третіх країн, що підписали Угоду»[3]. Суддя Федерального
адміністративного суду Австрії Марк
Штейнер пише про те, що «розробка та
застосування права ЄС щодо держав-

них (публічних) закупівель – це тлумачення норм Угоди СОТ про державні
закупівлі»[4]. Тобто, будучи стороною
Угоди СОТ про державні закупівлі як
на рівні Союзу (представляє Європейська Комісія), так і на рівні усіх держав-членів ЄС, Союз має обов’язок
інформувати Комітет СОТ з питань
державних закупівель про будь-які
зміни у національних законах та правилах, які мають відношення до цієї
Угоди, а також у застосуванні таких
законів та правил. Тому логічно припустити, що Союз повідомляв про усі
ухвалені Директиви та Повідомлення
Комісії, що стосуються зелених державних закупівель, і що, в свою чергу,
не могло не зіграти свою роль у процесі вироблення змін до Угоди СОТ
про державні закупівлі.
У своїй роботі «Public Procurement
in the EU: A Practitioner’s Guide» дослідник права СОТ Пітер Трепте пише,
що «оскільки ЄС брало активну участь
в розробці архітектури діючої Угоди
СОТ про державні закупівлі, і що багато її положень були розроблені відповідно до директив ЄС щодо державних
закупівель, існує припущення, що законодавство ЄС відповідає (чи має
відповідати) Угоді СОТ про державні
закупівлі»[5, c.205].
В 2012 році знаковим стало рішення Суду ЄС у справі Dutch Coffee (Case
C-368/10
Commission
vs
The
Netherlands), у якому Суд ЄС розтлумачив що, відповідно до пункту 1 а)
статті 53 Директиви 2004/18, коли, як у
цій справі, договірний орган вирішує
надати контракт учаснику, який подав
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найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію з точки зору цього органу, то він повинен базувати своє рішення на різних критеріях, які для
нього визначають, відповідно до вимог
директиви, це положення, яке містить,
як випливає з використання слова «наприклад», невичерпний перелік можливих критеріїв: це можуть бути критерії відбору на підставі соціальних
міркувань, які можуть стосуватися
осіб, які використовують або отримують контракт на роботи, товари чи
послуги, що є предметом договору, а
також інших осіб у цій діяльності… з
цих тверджень випливає, що критерій
надання контракту включає екологічні
та соціальні міркування, які підпадають під дію Статті 53 (1) (а) Директиви
2004/18»[6]. Дане рішення було відображено у нормах нових Директив ЄС
2014/24 та 2014/25 щодо публічних закупівель, і у зв’язку з цим постає питання тоді і внесення змін до Угоди
СОТ про державні закупівлі у редакції
2012 року, де в статті X:9 лише зазначає
екологічний компонент для оцінки
присудження контракту, і відсутня
будь-яка згадка про соціальний чи інноваційний. Але як зазначає Abby
Semple (Еббі Семпл), «можливість розгляду соціальних характеристик у цій
статті [стаття Х:9] не згадується, але це
не означає, що це заборонено, за умови, що це буде зроблено відповідно до
інших положень. Загалом, вимоги згідно з Угодою СОТ можуть розглядатися
як менш обтяжливі, ніж правила закупівлі ЄС, які, в свою чергу, розширили, крім суто процедурних аспектів,
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регулювання суті закупівель»[7]. На
нашу думку, це все ж таки пов’язано з
природою цих різних правопорядків.
Будучи заснованою на класичній міжнародній угоді, СОТ спромоглась за
відносно короткий період часу напрацювати таку усталену практику і розширити регулювання міжнародної
торговельної системи далеко за аспекти пов’язані лише з «класичними» торгівлею товарами, послугами та продуктами інтелектуальної власності. Тоді
як ЄС має більшу свободу у встановленні різних рамок та можливостей
для розширювального тлумачення
власних норм, спираючись на свої
принципи верховенства права ЄС над
національними правовими системами
держав-членів ЄС та принципу прямої
дії. Але, незважаючи на таку різну
юридичну природу, право СОТ відіграє неабияку роль у праві ЄС, і щодо
зелених державних закупівель. Це випливає з обов’язків ЄС як учасника
Угоди не лише дотримуватися принципу прозорості при прийнятті нових
норм, а і брати безпосередню участь у
обговоренні нових практик у даній
сфері в рамках Комітету СОТ з питань
держзакупівель. Тим часом, ЄС, маючи
в своєму арсеналі одразу 28 державучасників Угоди СОТ про державні
закупівлі, активно співпрацюючи з іншими учасниками даної Угоди, розширює її положень, межі регулювання
відповідно до своєї правової системи і
тих кращих практик, які вже пройшли
певний випробування часом та ефективністю, що відзначають у своїх роботах і вищезгадані дослідники. Тому
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було б напевно неправильно говорити
про односторонній вплив права ЄС на
Угоду СОТ про державні закупівлі, зокрема на процес її змін в 2012 році,
адже ці зміни стало результатом компромісу між державами-членами ЄС та
такими державами як США, Японія,
Китай, які теж є одними з перших економік світу і для яких відкриття власних ринків держзакупівель теж повинно супроводжуватись встановленням
певних «запобіжників» у вигляді хоча
б екологічних критеріїв, не кажучи
поки про соціальні та інноваційні,
адже останні можуть сприйматись у
даних сторін по-різному, відповідно до
їх прийнятої системи правосвідомості
та світогляду.
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Памятники истории и культуры –
это объекты материальной культуры, в
том числе связанные с историческими
событиями в жизни народа, обладающие исторической, художественной,
научной или иной культурной ценностью.
Непосредственным объектом преступления является общественная
нравственность. Предметом – памятники истории и культуры, природные
комплексы. К ним относятся объекты
материальной культуры, обладающие
исторической, художественной, научной и иной культурной ценностью. К
другой группе относят документы
имеющие культурную ценность. Природные ресурсы – уникальные территории включая воды, землю, недра,
животный и растительный мир (заповедники).
Статья 44 Конституции Российской
Федерации закрепляет право каждого
гражданина на участие в культурной
жизни и пользования учреждениями
культуры, на доступ к культурным
24

ценностям. Также в этой статье говорится, что каждый гражданин обязан
заботиться о сохранении памятников
истории и культуры своей страны[1].
В течении длительного времени наблюдались варварские попытки разрушения отечественных памятников
наследия. Огромную угрозу памятникам представляет: военные конфликты, террористические акты, а также
массовые беспорядки, также применялся значительный вред при совершении деяний группами экстремистской направленности.
По оценкам специалистов, каждый
третий памятник находится в неудовлетворительном состоянии, а каждый
двенадцатый – нуждается в реставрации. Обязанность заботы о сохранении
памятников лежит не только на должностных и материально ответственных
лиц, но и на гражданах страны[2].
Действующий Уголовный кодекс
Российской Федерации содержит несколько статей, которые прямо предусматривают уголовную ответствен-
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ность за посягательства на культурные
ценности. Общий недостаток этих
норм – отсутствие единого предмета
преступлений. В ст. 190 в качестве
предмета преступления указываются
предметы художественного, исторического и археологического достояния
народов РФ и зарубежных стран; в ст.
164 – предметы или документы, имеющие особую историческую, научную,
художественную или культурную ценность; в ст. 243 – памятники истории и
культуры, природные комплексы или
объекты, взятые под охрану государства, предметы и документы, имеющие
историческую или культурную ценность, а также особо ценные объекты
или памятники общероссийского значения[3].
ФЗ «Об объектах культурного наследия населения Российской Федерации» также закрепляет ответственность за причинения вреда объектам
культурного наследия. ФЗ гласит:
«Лицо, причинивший вред культурному наследию, обязан возместить стоимость восстановительных работ»[4].
Так состав преступления является
материальным и соответственно преступление считается оконченным с
момента уничтожения памятника
либо его повреждения. Субъектом
преступления может быть вменяемое
физическое лицо достигшее 16 лет.
Также в данной статье можно выделить меры профилактики:
1) своевременное направление необходимой информации в соответствующие органы о небрежном обращении с национальными ценностями;

2) своевременное выявление лиц,
склонных к совершению небрежного
отношения к памятникам культурного
наследия;
3) принятие профилактических мер
к лицам, желавшим совершить посягательства на культурные ценности.
Таким образом любой памятник
истории и культуры является предметом преступления и посягательства на
культурные ценности будет караться
уголовной либо административной ответственностью. Учитесь беречь памятники прошедших лет связанных с
историей прошлых поколений и тогда
будущее поколение будет знать, видеть
и любить историю нашей страны.
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4. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ (последняя редакция).
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Аннотация: в представленной статье рассматривается специфика, особенности возбуждения уголовного дела в отношении несовершеннолетних лиц, совершивших тяжкое насильственное преступление. Рассматриваются факты,
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Annotation: in the present article, the specificity and peculiarities of initiating a
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We consider the facts to be established.
Key words: minor, criminal case, crime, Criminal Code of the Russian Federation.
Законодательство Российской Федерации устанавливает особый порядок уголовного судопроизводства в отношении лиц, которые к моменту совершения преступления не достигли
восемнадцатилетнего возраста [2, с.
123]. Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении несовершеннолетних, совершившей тяжкое
насильственное преступление, является поступление заявления от самой
жертвы, ее родных, сообщения о совершенном тяжком насильственном
преступлении от третьих лиц, поступление заявления от учреждений, в
которые обратились потерпевшие, а
также постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного рассле26

дования для решения вопроса об уголовном преследовании.
Работа в стадии возбуждения уголовного включает в себя три этапа: 1)
прием и регистрация заявлений и сообщений о преступлениях, связанных
с участием несовершеннолетних лиц;
2) их рассмотрение и разрешение; 3)
принятие решения о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении уголовного дела.
Несовершеннолетние, в отношении
которых проводится проверка сообщения о преступлении в порядке,
предусмотренном ст. 144 УПК РФ имеют право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента начала
осуществления процессуальных действии, затрагивающих его права и сво-
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боды. Таким образом, сведения, собранные в ходе проверки сообщения о
совершенном (готовящемся) несовершеннолетними преступлении, могут
быть использованы в качестве доказательств, но при условии соблюдения
положений ст.ст. 75 и 89 УПК РФ о
недопустимых доказательствах и об
использовании результатов оперативно-розыскной деятельности (соответственно).
Если будет установлено, что наряду
с несовершеннолетними в совершении
или подготовке преступления принимало участие взрослое лицо (лица), то
еще на стадии возбуждения уголовного дела дознаватель и следователь
должны выяснить характер взаимоотношений между ними. Впоследствии,
эти данные могут иметь существенное
значение для доказывания факта вовлечения несовершеннолетнего в совершение противоправных действий и
причастности к ним взрослого лица.
Если это лицо осознавало, что своими
действиями вовлекает несовершеннолетнего в совершение преступления
(т.е. если оно действовало умышленно), то должностными липами, производящими проверку поступившего сообщения, должен быть решен вопрос о
привлечении его к уголовной ответственности по ст. ст. 150 вовлечение
несовершеннолетнего в совершение
преступления) и 151 вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий) УК РФ.
Уголовное дело в отношении несовершеннолетних лиц, которые принимали участие в совершении престу-

пления вместе со взрослым, выделяется в отдельное производство. Решение
об этом может принимать дознаватель
или следователь в порядке, установленном ст. 154 УПК РФ. Если выделение уголовного дела невозможно, то к
несовершеннолетнему обвиняемому,
привлеченному по одному уголовному
делу со взрослым, применяются правила гл.50 УПК РФ, об особенностях
производства по рассматриваемой категории уголовных дел.
С принятием решения о возбуждении уголовного дела по сообщению о
совершенном или готовящемся несовершеннолетними преступлении, начинается следующая стадия досудебного производства – предварительное
расследование. В ее рамках осуществляется уголовно-процессуальное доказывание.
Предмет доказывания, как круг (совокупность) обстоятельств, подлежащих доказыванию, имеет свои особенности по делам несовершеннолетних,
поскольку, как правильно писал Л.Л.
Каневский, преступление несовершеннолетнего с точки зрения мотивов, причин, условий – более сложное социально-правовое явление, чем общественно
опасное деяние взрослого [1, с. 308].
Статья 421 Уголовно-процессуального кодекса определяет дополнительные обстоятельства, которые подлежат
установлению при расследовании уголовных дел в отношении несовершеннолетнего, включая и уголовные дела
по тяжким насильственным преступлениям, совершенным группой несовершеннолетних [3]:
27
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1) возраст несовершеннолетнего,
число, месяц и год его рождения.
2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего лица, уровень психического развития и прочие особенности его личности.
3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. По большей части уголовных дел в отношении
несовершеннолетних имеются взрослые подстрекатели. Зачастую данные
лица в своих корыстных целях используют подростков, не достигших уголовно-наказуемого возраста.
Также подлежат установлению способности несовершеннолетнего в полном объеме осознавать характер и общественную опасность своих деяний
(бездействия) или руководить ими при
условии наличия отсталости в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством (ч. 2 ст.
421 УПК РФ).
Таким образом, следственными органами при возбуждении уголовного
дела в отношении несовершеннолетне-
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го должны тщательно исследоваться и
анализироваться поступившие материалы и информация, устанавливаться обстоятельства, которые имеют существенное значение для принятия
решения о возбуждении или об отказе
в возбуждении уголовного дела в отношении данной категории лиц, совершивших общественно опасное деяние,
в частности, тяжкое насильственное
преступление.
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ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
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У статті розглядаються основні аспекти, які можуть позитивно й негативно вплинути на просування товарів та послуг у соціальній мережі. Ми живемо в
епоху інформаційних технологій, для якої характерним є обмін інформацією,
спілкування та соціальна єдність. Сьогодні суспільство використовує соціальну
мережу не тільки для спілкування, обміну інформацією та розваг, а й для побудови та «розкрутки» свого бізнесу, свого професійного бренду, сайту, для просування своїх товарів та послуг. В Інтернеті дуже зручно донести важливу інформацію до аудиторії та швидко її розповсюдити. Сучасні реципієнти, як правило, не
довіряють рекламі та взагалі майже не звертають на неї увагу, а більше довіряють рекомендаціям, особливо якщо їх надають люди, яких вони знають, за
якими стежать у соціальній мережі та до яких відчувають певну довіру. Просування в соціальних мережах є головним інструментом, який дозволяє бренду самостійно прийти до того місця, де вже є потрібна йому цільова аудиторія. Ця
сфера не є новою, але вважається недостатньо пізнаною, тому застосовувати й
діяти за стандартним планом та гарантувати результат на сто відсотків
неможливо, завжди є багато ризиків. Але якщо дивитися на обставини з фінансової сторони, то через невеликі бюджетні затрати можна отримати бажаний
ефект, який може набагато перевищити очікування.
Ключові слова: соціальна мережа; інформаційні технології; просування в соціальних мережах.
Вступ
Актуальність проблеми.
• Суспільство змінюється, підприємцям стає важче знайти ефективний
шлях, який би точно міг виявити потребу споживача та максимально
сприяти її задоволенню.
• Зараз соціальні мережі набувають
все більшої значимості у світі зв’язків з
громадськістю.
• Соціальні мережі стали ефектив-

ним способом взаємодії з цільовою
аудиторією, де ми можемо детально
розглянути її та взаємодіяти з нею напряму, без посередників.
• Бренди більш зацікавлені в побудові комунікації, яка дозволить створити
довірчі відносини між брендом та цільовою аудиторією.
Мета статті – виявити переваги й
недоліки просування товарів та послуг
у соціальній мережі.
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Об’єктом статті є соціальні мережі.
Предмет – особливості просування
товарів та послуг у соціальній мережі.
Методи дослідження. Аналіз ефективності просування товару та послуги в соціальній мережі.
Результати й обговорення.
Одним з ефективних шляхів просування товарів та послуг є соціальні мережі. Це комплекс заходів, спрямований на
використання соціальних мереж як каналів для просування товарів та послуг
компаній, а також вирішення інших завдань, що виникають при веденні бізнесу. На думку Баррі Ліберті, майбутнє
бізнесу – соціальне [1]. І це насправді
так! Сьогодні суспільство використовує
соціальну мережу не тільки для спілкування, обміну інформацією та розваг, а й
для побудови та «розкрутки» свого бізнесу, свого професійного бренду, сайту,
для просування своїх товарів та послуг.
В Інтернеті дуже зручно донести важливу інформацію до аудиторії та швидко її
розповсюдити. Тому, як говорив Дамір
Халілов: важливо зрозуміти, «до чого ви
прагнете та як соціальні медіа допоможуть Вам досягти цього результату» [3].
Просування в соціальних мережах є
потужним інструментом у побудові іміджу компанії, засобом збільшення лояльності цільових груп. Найкращий шлях
досягнення швидкого успіху – це орієнтація рекламної кампанії на підвищення
популярності та побудова позитивного
іміджу організації. К. А. Прозоровський
вважає: «Головне для фірми, яка збирається працювати довго й успішно, – завоювати й утримати довіру суспільства…
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Значущим чинником виживання фірми є
її репутація, серед факторів, що сприяють
успіху, – імідж фірми» [2].
Переваги та недоліки маркетингу в
соціальних мережах.
Переваги:
1. Користувачі соціальних мереж не
ставляться до просування в соціальних мережах як до реклами, вони довіряють цій інформації більше, ніж рекламним повідомленням.
2. Використання активної соціальної платформи. Широке охоплення цільової аудиторії, можливе залучення
відвідувачів незалежно від їх регіональної приналежності.
3. Готова цільова аудиторія, не потрібно шукати користувачів у пошукових системах, велика ймовірність того,
що з великої кількості зареєстрованих
користувачів знайдуться ті, хто зацікавиться продуктом чи послугою.
4. Сегментування користувачів на
групи: можливість вибору цільової аудиторії з високим ступенем точності.
Рекламна кампанія у соціальній мережі
може бути націлена на обрану групу
людей із необхідними параметрами: інтереси, вік, стать.
5. Дешевизна просування – є можливість безкоштовного просування, без
урахування витрат часу та праці. Відносно низька вартість рекламного контакту (значно дешевше реклами у пресі,
на радіо й особливо на телебаченні, де,
як відомо, реклама найдорожча).
6. Можливе застосування передових технологій, що прискорюють активність публікації та «розширяють»
охоплення аудиторії постів.
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7. Вірусний маркетинг – аудиторія
поширює інформацією між собою, у
зв’язку з цим при просуванні в соціальних мережах виникає ефект вірусного
маркетингу, який дає чудові результати.
8. Наявний зворотній зв’язок із цільовою аудиторією, який дозволяє
швидко реагувати на побажання / зауваження потенційних клієнтів.
9. Оперативна реакція на рекламу: на
відміну від пошукового просування, реакцію на публікацію в соціальній мережі або
у блозі не потрібно чекати тижнями.
Швидкість збору та обміну інформацією
дуже велика. Можливість швидко вплинути на настрій потенційних клієнтів, запропонувати те, що вони хочуть отримати.
Недоліки:
1. Не дає миттєвих результатів, для
досягнення видимого ефекту може
знадобитися значний проміжок часу.
2. Для забезпечення довгострокового
результату необхідна постійна робота:
оновлення інформації, публікація новин, авторських статей, постів та інше.
3. Неможливість точного розрахунку бюджету рекламної кампанії, сумарна вартість залежить від безлічі
внутрішніх і зовнішніх факторів.
4. Неможливо дати повну гарантію результату.
5. Менша популярність у порівнянні
з класичним пошуковим просуванням.
Зазвичай користувачі шукають цікаві
для них товари й послуги за допомогою
пошуку. Якщо людині потрібен якийсь
товар (скажімо, велосипед), вона, швидше за все, не буде шукати групу з продажу велосипедів в соціальній мережі, а
введе запит у пошуковій системі.

6. Можливість зіпсувати репутацію:
досить усього лише кілька разів помилитися в коментарях, в обраних темах
поста та інше.
7. Досвідчені користувачі навчилися відрізняти рекламний контент від
інших видів інформації.
8. Компанії, що надають серйозні послуги, складно просувати за допомогою соціальних мереж (наприклад,
банківські послуги, товари промислового виробництва, сфера B2B).
Висновки
Просування в соціальній мережі
має свої переваги й недоліки, проте у
результаті можна зробити висновок,
що просування може бути швидким та
простим, а головне ефективним.
Але є й багато ризиків. Через деякі
помилки можна отримати взагалі не
той ефект, який було заплановано.
Також від цього процесу не потрібно
очікувати швидкої віддачі, далеко не
відразу можуть зрости продажі на початковому етапі просування в соціальних мережах, для цього потрібний
деякий час. Але якщо аудиторія відреагує позитивно, то є великі шанси,
що вже завтра бренд охопить велику
аудиторію та стане популярним серед
споживачів.
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За сучасних умов господарювання
бізнес-план практично є робочим інструментом, що використовується в
усіх сферах підприємництва. Його розробляють у разі організації нової фірми; об’єднання існуючих підприємств
та створення на базі цього інтегрованого організаційно правового утворення; трансформації власності; започаткування зовнішньоекономічної діяльності. Тобто бізнес-план – це ретельно підготовлений документ, що
розкриває всі сторони будь-якого запроектованого комерційного заходу.
Він надає можливість передбачати не
лише всі заходи для реалізації нової
ідеї, а й визначити необхідне фінансове забезпечення та можливість одержання доходу (прибутку). Таким чином, бізнес-план можна вважати формою експертної оцінки доцільності та
ефективності здійснення нової підприємницької ідеї підприємства.
До основних завдань розробки бізнес-плану належать [1; 2]: оцінка новизни та прогресивності підприєм32

ницької ідеї, її сильних та слабких сторін; визначення витрат, фінансових
ресурсів та джерел фінансування; обґрунтування та вибір стратегії діяльності фірми, визначення концепції її
розвитку в період реалізації підприємницької ідеї; оцінка кон’юнктури
ринку та рівня конкуренції; визначення ступеня можливого господарського
ризику; пошук надійних партнерів для
розробки й реалізації інноваційно-інвестиційного проекту; прогнозування
(приблизні розрахунки) очікуваних
результатів реалізації нової підприємницької ідеї в перші та наступні трип’ять років.
Щодо конкретних умов господарювання в Україні, бізнес-план має замінити за змістом та призначенням техніко-економічне обґрунтування (ТЕО)
доцільності розробки та реалізації
проекту. Для вітчизняних підприємств
ретельно розроблений та обґрунтований бізнес-план є важливим підґрунтям для їх бізнес-пропозицій, що може
використовуватися під час переговорів
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з міжнародними партнерами, інвесторами, кредиторами тощо. Варто зазначити, що процес розроблення бізнеспланів є дуже важливим та складним.
Через це, підприємство повинно або
звернутися за допомогою до відповідних компаній, або розробити його
власними силами з використанням
міжнародних стандартів розроблення
бізнес-планів з метою відповідності
західним вимогам [5].
Такий інтерес до методики написання бізнес-планів пов’язаний з тим,
що бізнес-план є одним з головних інструментів вираження комерційних та
інвестиційних ідей підприємства, одним із способів привернення уваги інвесторів та залучення зовнішніх ресурсів для втілення бізнес-проектів.
В умовах кризи роль бізнес-планування значно зростає, оскільки воно
надає можливість значно підвищити
конкурентоспроможність підприємства, скоротити тривалість ухвалення
управлінських рішень, оптимізувати
виробничі та фінансові цикли. Ефективне використання цих знань дає
можливість успішно розширювати поточний бізнес та відкривати нові напрями діяльності, відповідно до цього
розробляти цілі організації та досягати їх, нівелювати ризики бізнесу.
У загальному плані актуальність
ефективного бізнес-планування при
його використанні полягає у можливості підприємства: розширити або
модернізувати виробництво; освоїти
нові ринки (продукцію, послуги); відкрити нові напрями діяльності; дістати доступ до кредитної лінії; взяти

участь в спільному підприємстві; донести до інвестора бізнес-ідеї та підприємницькі рішення [9].
Враховуючи існуючу проблему інвестиційної привабливості та брак
власних коштів у більшості вітчизняних підприємств, бізнес-планування
виступає головним інструментом інвестиційного управління, що дає можливість грамотно вести діалог з міжнародними інвесторами стосовно їх
участі у розвитку нових напрямів та
діючих сфер діяльності підприємства.
Це відбувається за рахунок того, що
бізнес-план допомагає визначити цілі
проекту, структуру, обсяг та графік
інвестицій, спрогнозувати фінансові
потоки та плановані результати, а також оцінити ризики та ефективність
інвестиційного проекту. Таким чином,
через бізнес-планування підприємство
презентує свій проект, демонструє
його переваги та вигоду для інвесторів
та самого підприємства.
Також на етапі оцінювання ідеї нового підприємства або виходу на новий ринок компанії, що вже діє, бізнесплан допомагає інвесторові ухвалити
рішення про доцільність інвестування
в проект. Крім того, професійно складений бізнес-план є обов’язковою умовою отримання банківського кредиту
та залучення зовнішніх інвестицій [8].
Виходячи з вище викладених функцій, які виконує бізнес-план в наш час,
підприємства прагнуть створювати
якісні бізнес-плани якщо не власними
силами, то шляхом залучення до цього
спеціальних компаній, в тому числі
маркетингових, консалтингових та ау33
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диторських, які надають відповідні послуги з бізнес-планування. Ті ж самі
учасники можуть проводити експертизу проектів, запропонованих підприємствами, що включає в себе оцінювання основних положень бізнесплану або ТЕО, концепції проекту,
його фінансової привабливості, коректності розрахунків, достовірності інформації.
Ще однією перевагою роботи з такими компаніями є те, що у бізнесплануванні вони використовують сучасні методики та програмне забезпечення, що надає можливість моделювати
бізнес-процеси
для
підприємств будь якої форми власності, галузевої приналежності та
масштабу діяльності. Яскравим прикладом таких компаній на вітчизняному ринку консалтингових послуг є
компанія «Соломон-консалтинг», яка
рекомендується групою управління
проектами міжнародних кредитних
ліній Національного банку України як
консалтингова фірма, що має багатий
досвід роботи з проектами міжнародних фінансових організацій.
Під час роботи з підприємствами з
питань бізнес-планування відповідні
компанії вже на стадії проведення експертизи часто виявляють серйозні методологічні помилки, які, у разі реалізації проекту, можуть призвести до істотних фінансових втрат. Це відбувається внаслідок найгрубіших помилок,
що завдають розробники таких документів. Зазвичай, виділяють тринадцять найпоширеніших помилок, які
досі мають місце під час розроблення
34

та презентації бізнес-планів та в результаті стають перешкодою для реалізації комерційних ідей підприємства
[3]: стилістика викладу; недбалість в
оформленні; брак інформації; невизначеність результатів; зайва інформація;
нереалістичні факти та необґрунтовані припущення; заперечення ризиків;
відсутність конкуренції; недостовірна
та неперевірена інформація; відсутність детального фінансового прогнозу; недостатньо конкретний та точний
аналіз ринку; орієнтовні операційні
витрати; відсутність чіткої бізнес-цілі.
Зазначені помилки найбільш поширені під час розроблення та презентації бізнес-плану. Деякі з них можуть
здаватися недостатньо важливими та
серйозними, але якщо бізнес-план
складено вірно, то він надає можливість вирішити такі завдання, як:
– позначити ключові цілі для менеджерів;
– полегшити аналіз та подальшу
реалізацію бізнес-ідей;
– залучити необхідних інвесторів
[6].
Крім того, бізнес-план може сприяти підвищенню конкурентоспроможності підприємства та, як наслідок,
збільшенню його доходів та прибутків.
При цьому варто пам’ятати, що по мірі
досягнення тих чи інших бізнес-цілей,
підприємство має коригувати свій
бізнес-план відповідно до змін та нових тенденцій ринку та внутрішнього
середовища підприємства.
Під час розроблення бізнес-плану
слід пам’ятати основні помилки, яких
часто допускаються підприємства. До-
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свідчені експерти не рекомендують використовувати шаблони готових бізнес-планів, а складати власні, «з нуля»,
завдяки чому буде краще розуміння
власних завдань та цілей. Створюючи
бізнес-план «з нуля», автор зможе задати собі необхідні питання та максимально свідомо оцінити проект. При
цьому варто пам’ятати, що на сьогодні
існує безліч міжнародних стандартів
та форм складання бізнес-планів, що
дає можливість підприємцю самостійно скласти необхідний бізнес-план, не
витрачаючись на дорогі послуги відповідних компаній, та відповідати сучасним вимогам бізнес-планування.
Слід також зазначити, що незважаючи на означені недоліки, експертні
оцінки підтверджують, що саме самостійне розроблення бізнес-плану та
прагнення підприємства створити
власну систему бізнес-планування дає
більш плідні та позитивні результати,
ніж звернення до консалтингових та
аудиторських компаній, що надають
подібні послуги. По-перше, це заощадить кошти підприємства, а по-друге,
дасть можливість скласти більш
об’єктивний бізнес-план відповідно до
своїх потреб, можливостей та очікувань. Хоча зрозуміло, що великі та середні підприємства можуть собі дозволити замовити експертну оцінку
для розробки бізнес-плану або утримувати у своїй організаційній структурі власний відділ з відповідними фахівцями з бізнес-планування.
Для малих підприємств актуальним
є написання бізнес-плану без сторонньої допомоги, але з обов’язковим ви-

користанням
загальноприйнятих
стандартів та принципів бізнес-планування. На сьогодні існує багато міжнародних методик розроблення бізнес-планів, але для вітчизняних підприємств, на нашу думку, буде найбільш прийнятним застосування
методики UNIDO (United nations
industrial development organization), що
стала в 1978 році загальноприйнятою в
усьому світі. Розроблена ЮНІДО методологія є особливо корисною і необхідною для економік у період переходу
до ринкової економіки та під час загострення кризових умов функціонування економіки. Крім того, ця методика
підходить не тільки для нових інвестицій, вона так само підходить для проектів по оздоровленню, розширенню,
модернізації та перепрофіліюванню
підприємств [4].
Застосування такої стандартної та
загальноприйнятої методики більш
привабливе для інвесторів, партнерів
по спільним підприємствам, консультаційних фірм та постачальників обладнання, оскільки вона полегшує взаємодію партнерів та сприяє покращенню якості інвестиційних пропозицій.
Крім того, дана методика приваблива для інвестиційних банків та інших
фінансових організацій, оскільки оцінювання заявок на фінансування проекту значно спрощується, якщо підготовлені для банку документи, в тому
числі бізнес-план, добре структуровані, повністю складені та надаються у
стандартній формі [7].
Таким чином, на сьогодні напрацьована достатня методична база для
35
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бізнес-планування. Проте її використання вимагає врахування специфіки
економної діяльності і призначення
бізнес-плану.
Саме тому, ефективний бізнес-план
повинен вказати на ключові переваги
проекту та причини, з яких користувачі повинні будуть платити за певну
послугу або товар. При цьому для інвесторів необхідно зазначити суму фінансових коштів, необхідних підприємству для старту, розширення або
підтримки його поточної діяльності.
Не варто забувати й про перспективи
та можливості зростання, ризики та
способи їх нівелювання, список членів
команди, партнерів, конкурентів, а також діючих та потенційних клієнтів
підприємства. Це надасть повну картину для інвесторів, що допоможе
прийняти більш зважене рішення
щодо фінансування того чи іншого
проекту та можливих преференцій для
них.
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New changes in the political and economic life of Ukraine in early 2014 led to
new challenges in the energy sector of the
country. Already in April 2014, the National Security and Defense Council set a
task for the Cabinet of Ministers of
Ukraine to ensure within 2 months the
actualization of the existing Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2030.
Already in May 2014, in accordance with
the Presidential Decree [1], the Ministry
of Energy and Coal Industry set up an
interdepartmental working group to ensure and review the draft of the Energy
Strategy in a new version. New conceptual foundations of strategy formation
related to the need to ensure fulfillment of
Ukraine’s international obligations on the
development of renewable energy sources
(RES), take into account the change in the
potential of Ukraine’s fuel and energy industry as a result of Russian armed aggression, the emergence of new threats to
energy security, harmonization of the
methodology for the formation of strategic documents of energy policy and
mechanisms for its implementation in
accordance with the commitments of
Ukraine in the framework of the acces-

sion to the Treaty establishing the Energy
Community and the Ukraine-European
Union Association Agreement [2;3] were
considered in October 2014 by experts.
Previous energy strategies of Ukraine
(2006, 2013) have been found not to be
able to respond to internal and external
changes. It was determined that the implementation of the new Energy Strategy
would ensure “... the transformation of
the energy sector from the problem sector
which requires constant state support into
a modern efficient and competitive sector
of the national economy...” [4].
During 2014-2017, several drafts of
the Energy Strategy were developed by
leading specialists from the National Institute for Strategic Studies under the
President of Ukraine, the Razumkov
Center, research institutes, non-governmental organizations. They subsequently
became more or less converted into a
single version of the Ukraine’s Energy
Strategy up to 2035. In order to coordinate joint efforts, the Ministry of Energy
and Coal Industry of Ukraine in 2016 established the Committee for coordination
of the work on the preparation of an updated Energy Strategy draft and the com37
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mittee also set up the Expert Council. The
Expert Council included not only domestic leading experts, but also the energy
sector coordinator of the EU Delegation
to Ukraine, a leading energy specialist at
the World Bank, the deputy director of
the EBRD Delegation, the USAID municipal energy reform project manager in
Ukraine, the head of the Energy Department of the US Embassy in Ukraine,
deputy director of the International Renaissance Foundation and others.
Already on December 19, 2016, a draft
of the Energy Strategy of Ukraine up to
2035 was officially placed on the website of
the Ministry of Energy and Coal Industry.
In March 2017, business and non-governmental organizations, committees of the
Verkhovna Rada of Ukraine discussed the
provisions of the strategy. In April 2017,
strategy developers received more than
1100 suggestions and comments, and edited the disclosed document.
The European Commission in January
2017 criticized it and gave proposals which
certainly need to be taken into account in
the new strategy, but neither its developers
nor the President of Ukraine or the Verkhovna Rada of Ukraine and the Government are unable to respond to some new
internal and external challenges (re-integration of territories temporarily uncontrolled by Ukraine, volumes and transit of
Russian gas to Europe through Ukraine,
etc.) due to the fact that they require joint
efforts of European and world countries.
According to recommendations, the text
part and the justification of the strategy
were shortened by means of transferring the
relevant provisions into the draft of an offi38

cial document which will be developed after
the approval of the Energy Strategy of
Ukraine up to 2035 called “Road Map of the
Strategy Implementation” [5].
The Committee received from the developers the final version of the Energy
Strategy on May 12, 2017.
In August 2017, by adopting the relevant
decree, the Cabinet of Ministers of Ukraine
approved a new Energy Strategy [6].
Almost a year later, the Cabinet of Ministers of Ukraine, by its decree [24], approved a plan of measures to implement the
first stage (until 2020) of the new Energy
Strategy of Ukraine up to 2035.
There is no information about the development of “Road Map of the Strategy
Implementation” at this time.
And this very unceasing and unhurried
approach of the Ukrainian bureaucracy to
the implementation of the strategy is questionable in obtaining positive effects. Official, legal status of the strategy as a document is not defined, and the provision of a
coherent and consistent state policy in the
energy sector and related industries, as
stated in clause 172 of the plan of measures, takes place “... taking into account the
goals, objectives and mechanism of the
Energy Strategy of Ukraine... in the process
of developing program documents (conceptions, strategies, programs) and measures approved by the Cabinet of Ministers,
and during the development of state target
programs” [7]. Nothing is specified about
responsibility.
This situation with the definition and
implementation of energy strategies
shows, first of all, the lack of necessary
experience, state thinking and consisten-
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cy in the development and implementation of a strategic energy policy of
Ukraine, especially after the signing of
international agreements and the undertaking of the state to implement a coherent policy in energy and environment.
While the European Commission has already developed and adopted the EU Energy Strategy and Energy Road map until
2050 identifying the goals and ways of
achieving them, Ukraine unfortunately
has not been able to develop and start
implementing a fully-fledged Energy
Strategy even for the period up to 2035.
During the first 15 years of independence
Ukraine’s Energy Strategy did not exist at
all. The process of developing strategies
without the necessary management was
quite long-term. The first strategy was being developed for 5 years, the second
one – for 6 years, and the third strategy –
4 years. Practically none of the previous
strategies was properly implemented, and
all three approved energy strategies failed
to elaborate energy policy as an organic
component of the economy, even in the
current economic conditions of Ukraine,
not to mention the possible scenarios of
economic development in a market economy, especially the markets of fuel-energy
resources that are transforming. All these
processes take place in the industry, which
is one of the most corrupt and dependent
on the policies pursued by powerful financial and industrial groups including
domestic, and through the personnel policy of energy management.
The transformational processes in the
industry, in which top managers, including the minister, are changed almost year-

ly, did not contribute to the success.
At the same time, during 2007-2015,
the head of the Committee on Fuel and
Energy of the Verkhovna Rada of Ukraine
was not changed, and moreover he has
been working in this committee since
1998. This person also was concerned
with the development and approval of all
three Energy Strategies. Unfortunately, we
should note that anticorruption authorities (NABU) conduct an investigation
into the possible involvement of the person in corruption cases.
Despite all these existing disruptions,
the European Union using sectoral budget support funds and on the basis of the
Agreement between Ukraine and the EU
[8], provided support for implementing
existing energy strategies of Ukraine. It
was confirmed by relevant government
decisions, in particular [9; 10; 11].
Based on the above-mentioned things,
we should note that Ukraine does not
have sufficient positive experience in the
development and implementation of energy strategies.
Analysis of the transformation processes
in the electric power industry of Ukraine in
cooperation with the Energy Community
showed that it is necessary to take urgent
government steps such as: implementation
of the system of strategic planning and prediction at the legislative level with the simultaneous determination of the place and role
of the strategy in the system of normative
and legal documents; creating conditions
for the development and implementation of
effective strategies, realizing that capacity is
determined by the availability of the necessary resources and ability – by highly skilled
39
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management; consolidation of efforts of authorities, economic entities, different forms
of ownership, political and public organizations for the formation of effective state
management with scientifically substantiated content with specific mechanisms, the
application of which would allow for purposeful structural adjustment in order to
stimulate innovation development and
competitiveness as separate sub- objects,
and national energy as a whole.

6.

7.
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Наукою давно доведено, що та чи
інша колірна гамма впливає на емоційний фон людини: бадьорить, заспокоює, робить його веселим або агресивним, збільшує чутливість до зовнішніх
впливів або притупляє відчуття. Колір – це інструмент, і цей інструмент
можна ефективно використовувати
для досягнення певних цілей. Проте
психологічний вплив кольорів залишається одним з найбільш цікавих і
суперечливих аспектів маркетингу.
Перші західні дослідження впливу
психології кольору на споживача датуються 1915 роком, коли в США була
створена Американська асоціація кольору (Colour Association of US). Проводячи експерименти професор Макс
Люшер прагнув зрозуміти психічну
структуру людини на сприйняття того
чи іншого кольору.
Колір в дизайні реклами – це найефективніший засіб для приваблення
уваги споживача. Саме тому так важливо підібрати саме ту кольорову гамму яка буде притаманна для споживача
і стане одним із чинників, що приведе
його до покупки. На думку Мартіна
Ліндстрома «Роль кольору є ключовою
в маркетингових стратегіях, а такі на-

уки, як нейромаркетинг, досліджують
вплив кольорів на мозок і споживчу
поведінку людини». [4, 342]
Існує велика кількість компаній,
яких можна миттєво пізнати по характерному для них, комбінуванню кольорів. Завдяки цьому багато їх рекламних оголошень виділяються з постійного потіку інших, залишаючись в
пам’яті.
Прі розробці упаковки товару та
реклами головне:
1. Визначити фірмові кольори;
2. Визначитися із додатковими кольорами;
3. Визначити найбільш вдалі комбінації кольорів.
Прикладом найвдаліших фірмових
кольорів можуть слугувати такі бренди,
як «Milka», де вони поєднали білий та
фіолетовий кольори, «McDonald’s» з їх
впізнаваними на весь світ жовтим і зеленим кольорами, а до цього були жовтий
та червоний.
Згідно з останніми дослідженнями
американських
вчених
(Colour
Association of US), вдалий вибір кольорового оформлення спонукає до:
– підвищення реалістичності зображення;
41
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– покращення сприйняття повідомлення;
– залучення і утримання уваги споживача;
– миттєвої ідентифікациї того чи
іншого брену;
– встановлення зв›язку в рамках
лінійки продуктів;
– створення емоційного підтексту.
– до вибору споживачем тої чи іншої марки.
Першочерговою задачею, яка ставиться перед розробкою кожного фірмового
кольору є поява конкретної асоціації з
діяльністю компанії, яка має відображати
певні ідеї фірмового стилю. Тому, під час
обирання фірмового кольору треба мати
інформацію про емоційний вплив і асоціації, який образ викликає той чи інший
колір у потенційної аудиторії. Але як зазначив П. Яньшиш у своїй книзі «Прикладні аспекти психосемантики кольору»
«дуже важливо бути послідовним у рекламній політиці. Раптова зміна колірного рішення упаковки або логотипу здатна
спричинити за собою зниження впізнаваності торгової марки, серйозно вдарити по її іміджу». [2, 13-14].
Окрім емоційної складової кольорового впливу також необхідним є дослідження виду діяльності, з яким він може
викликати асоціації. Так, наприклад, такі
сферу діяльності як страхові та фінансові сектори частіше всього пов’язують зі
спокійними і консервативними кольорами, такими як синій, зелений.
Компанії, які займаються виготовленням масових товарів і послуг найчастіше обирають яскраві й енергійні кольори (наприклад «Benetton»). Діяльність
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бренду, яка пов’язана з водними ресурсами, в більшості випадків намагаються
символізувати з блакитним кольором
(наприклад «Водний світ»), з рослинництвом – зелений («Greensad»), з молоком – білий («Lactel»), з кавою і шоколадом – коричневий («Roshen») і т.д.
Крім того, під час створення візуальної складової необхідно не забувати про такий факт, що колір сприймається по-різному в залежності від обраної форми і площини.
Багато досліджень доводять, що людина в першу чергу сприймає колір, а потім
вже починає вчиняти дії, будь то покупки
або вибір, на користь якого-небудь товару. Кольори мають великий вплив на почуття і емоції людини. За результатами
досліджень лише 20 % кольору «поглинаються» зором, решта 80% сприймаються
нервовою системою, викликаючи асоціації на підсвідомому рівні людини.
Усі кольори можуть викликати велику кількість асоціацій і володіти
психологічним впливом на людину:
Червоний – лідер в рекламному бізнесі. Людина асоціює його з силою,
волею, активністю, динамікою і викликає підвищену емоційну реакцію. Прикладами слугують такі бренди, як:
«Coca-Cola», «Old Spice», «Vodafone».
Помаранчевий є символом життєрадісності, імпульсивності. Прикладом слугує такий бренд, як: «Fanta».
Жовтий колір – колір комунікабельності. Він підвищує настрій. Прикладами слугують такі бренди, як: «Nu
ts»,«Maggi»,«Lipton»,«Pedigri».
Зелений – самий спокійний колір.
Згідно з дослідженнями П. Яньшина
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«він надає цілющу, розслаблюючу дію,
заспокоює, знімає біль і втому, врівноважує, уособлює свіжість і природність». [2, 78] Прикладами слугують
такі бренди, як: «Доктор Мом»,
«Ahmad», «Animal Planet», «Starbucks».
Блакитний колір – колір гармонії і
довіри. Прикладами слугують такі
бренди, як: «Work.ua», «Skype».
Синій – колір концентрації. Приверне увагу на важливу деталь, але він не
здатен викликати негативні емоції. На
думку С. Проніна «Синій колір в логотипі відразу приверне до себе увагу і, на
відміну від червоного, ніколи не викликає негативних емоцій. Він у багатьох
народів символізує небо і вічність» [1,
105]. Прикладами слугують такі бренди, як: «Nivea», «Lowenbrau», «Facebook».
Фіолетовий – зможе допомогти зосередиться на питанні. Такий колір добре підкреслить творчий потенціал.
«Має дуже сильний вплив, тому може
використовуватися тільки на маленьких площах і в поєднанні з іншими кольорами. Є найважчим кольором для
сприйняття». [1, 108] Прикладами слугують такі бренди, як: «Viber», «Milka».
Коричневий символізує стабільність, надійність, комфорт, приземленість, реалістичність. Це колір традиційності. Колір шоколаду, какао і кави.
Прикладами слугують такі бренди, як:
«Louis Vuitton», «Hennessy».
Чорний – головний колір у пресі
шрифтів. Підкреслює досвідченність,
аристократизм. Як зазначив Г. Браем
«Цей колір викликає відчуття строгості
або зневіри. Його не рекомендують використовувати на великих площах. Над-

лишок цього кольору веде до домінування негативних рис, таких як, депресивність, жорстокість, руйнівність. Він є
універсальним для поєднання з іншими
кольорами. На таких рекламних носіях,
як логотип, упаковка або реклама він виглядає виключно солідно і надійно». [3,
366] Прикладами слугують такі бренди,
як: «Hugo Boss», «Armani»,«Carte Noire».
Білий є символом чистоти і легкості. Виробники часто застосовують білий колір у своїх фірмових кольорах
щоб підкреслити легкість. Прикладами слугують такі бренди, як:
«Parliament», «Raffaello».
Реклама повинна пробудити увагу, викликати інтерес, збудити бажання, саме
тому при її розробці потрібно приділити
велику увагу кольору. Колір впливає на
фізіологічний, психічний, емоційний стан
людини. Це завжди символ, що несе певний сенс. Попит на товар в чималому
ступені визначається суб’єктивним
сприйняттям його упаковки та реклами.
Колір є головною властивістю, що приваблює покупця. У більшості випадків вдало підібрана кольорова гама приведе споживача до здійснення покупки не зважаючи на властивості конкретного товару.
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Ефективне економічне зростання
країни потребує термінового вирішення стратегічного завдання щодо формування в Україні стабільного агропродовольчого потенціалу. Це дасть
змогу гарантувати продовольчу безпеку держави, задовольнити потреби
внутрішнього і зовнішнього ринків у
продовольстві, збільшити валютні та
бюджетні надходження, формувати
потужний експортний потенціал агропродовольчої продукції. Тому достатній рівень агропродовольчого потенціалу є одним із найважливіших чинників ефективного розвитку агропромислового виробництва в цілому і
окремих сільськогосподарських підприємств зокрема.
Тому, пріоритетним завданням в
Україні є забезпечення випуску конку44

рентоспроможних продовольчих товарів за рахунок нарощування виробництва зерна, цукру, олії, плодоовочевої
та м’ясо-молочної продукції, завдяки
чому можна значно збільшити експортний потенціал АПК.
Україна має значні резерви щодо
збільшення виробництва продовольства для забезпечення продуктами
харчування населення, можливості
його експорту, покращення умов праці
аграрних товаровиробників, їх соціального забезпечення та підвищення
життєвого рівня. Світові експортери
зерна та країни Європейського Союзу
вже не в змозі нарощувати врожай,
проте потенціал розвитку зберігає
Україна, що є однією з причин необхідності розвитку агропродовольчого потенціалу. Разом з тим, нині обсяги
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експорту продовольства з України у
розрахунку на душу населення є одними з найнижчих у світі. Міжнародна
торгівля сільськогосподарськими товарами здатна впливати агропродовольчий потенціал країни, а також на
перспективи сталого розвитку агропродовольчої сфери. Державна політика України, спрямована на відновлення та зміцнення її позицій на світових
агропродовольчих ринках, у найближчій перспективі може забезпечити додаткові можливості економічного розвитку.
Перевагами України у формуванні
агропродовольчого потенціалу є сприятливі природно-кліматичні умови та
наявність одних із найродючіших земель у світі. На формування агропродовольчого потенціалу найбільший
вплив мають: система господарювання
та рівень економічного розвитку країни, природні умови та структура земельного фонду, стан матеріально-технічної бази галузей комплексу, демографічна ситуація і забезпеченість
трудовими ресурсами тощо. Специфічним негативним чинником формування агропродовольчого потенціалу
сільськогосподарських підприємств
України стало суттєве зниження доходів населення та відповідне звуження
агропродовольчого ринку. Як відомо,
агропродовольчий потенціал безпосередньо залежить також від якості насіннєвого матеріалу чи племінного
фонду, технології вирощування, догляду та збирання тощо.
Слід зауважити, що не всі види земельних угідь використовуються для

виробництва агропродовольчої продукції, то для визначення продовольчої ефективності використання агропродовольчого потенціалу необхідно
використовувати лише ті сільськогосподарські землі, які безпосередньо беруть участь у виконанні продовольчої
функції агропродовольчого потенціалу. Тобто, досліджуючи продовольчу
ефективність, необхідно вказувати на
продовольчу ефективність виробничо-активних земельних ресурсів держави, окремих регіонів та ін. [2; 5].
Крім того, складна демографічна
ситуація в нашій державі, особливо у
сільській місцевості, спричинила відплив трудових ресурсів у міста. Тому
другим за силою впливу фактором
щодо формування та використання
агропродовольчого потенціалу сучасних підприємств цієї сфери бізнесу
слід вважати рівень кількісного забезпечення та якісні характеристики трудових ресурсів.
Важливою проблемою процесу
формування агропродовольчого потенціалу сільськогосподарських підприємств є їх матеріально-технічне забезпечення. Дослідження технічної
бази засвідчило, що при наявній потужній вітчизняній базі сільгоспмашинобудування спостерігається нестача технічних потужностей в секторі. Впровадження та вдосконалення
нової техніки сприяє ефективному
господарюванню, підвищенню продуктивності праці. Основними сільськогосподарськими машинами аграрні підприємства забезпечені на 4050 %, понад 70 % з яких відпрацювали
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свій амортизаційний термін. Більшість
сільськогосподарських підприємств не
мають у достатньої кількості техніки,
або вона є застарілою. Наслідком цього є порушення технологій виробництва продукції у сільському господарстві.
Відзначимо, що обов’язковою передумовою ефективного формування агропродовольчого потенціалу сільськогосподарських підприємств слід вважати створення повноцінного та конкурентного ринку засобів виробництва.
Такий ринок повинен мати за мету забезпечувати, тобто давати можливість
вільно продавати та купувати сільськогосподарські машини, трактори, матеріали, пальне, сировину та інші ресурси
за прийнятними для аграрних товаровиробників цінами [1, С. 34].
Також на ефективність формування агропродовольчого потенціалу сільськогосподарських підприємств негативно впливає низький рівень застосування органічних та мінеральних
добрив. Добрива є одним з найефективніших чинників підвищення врожайності рослинницької продукції та
підвищення її якості. За рахунок застосування добрив відбувається збільшення врожайності близько на 50 відсотків. Нині середня щільність розміщення виробництва агропродовольчої
продукції в Україні за більшістю видів
продуктів перевищує середньоєвропейські показники, зокрема, фруктів і
ягід, м’яса – в 1,2 – 1,8 разів, яєць, овочів, молока, зернових – в 2,4 – 3,3 рази,
картоплі, цукру – в 4,4 – 5 разів, соняшникової олії – в 6-8 разів.
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Значна кількість сільськогосподарських підприємств України потребує
отримання прямих інвестицій для забезпечення новими технологіями з метою підвищення врожайності сільськогосподарських культур. На даному етапі розвитку агропродовольчого
потенціалу сільськогосподарських підприємств важливу роль відіграє впровадження новітніх технологій та досягнень науково-технічного прогресу.
Інноваційна діяльність є важливою
складовою щодо прискорення зростання агропродовольчого потенціалу
та підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції.
У цілому врахування інноваційних
процесів у розвиток агропродовольчого потенціалу сприятиме підвищенню
його ефективності, а також вирішенню
продовольчої безпеки.
Ефективне формування агропродовольчого потенціалу неможливе без
застосування прогресивних технологій, з використанням насіння нових
високоврожайних сортів та більш продуктивних порід худоби, більш досконалих сільськогосподарських машин
та агрегатів тощо. Все це є наслідком
залучення інновацій, що являють собою діяльність, яка спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок
та зумовлює випуск на ринок нових
конкурентоздатних товарів і послуг.
Основною метою інновацій у аграрній сфері є забезпечення економічності та екологічності сільськогосподарського виробництва. В умовах низької
платоспроможності населення Украї-
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ни саме експорт сільськогосподарської
продукції може стати джерелом для
інноваційних процесів та підвищення
конкурентоспроможності агропродовольчої продукції [35].
Як відомо, конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції
на світовому ринку визначається рівнем застосування інноваційних енерго-, ресурсо- і трудозберігаючих технологій. Саме такі технології з використанням високопродуктивної техніки зумовлюють інтенсивний розвиток
рослинницьких і тваринницьких галузей, в результаті чого досягається економія ресурсів, зберігається та відновлюється родючість ґрунту, зростає
урожайність сільськогосподарських
культур, покращується якість продукції, підвищується продуктивність вирощування худоби тощо.
Потрібно відзначити, що нині вартість матеріально-технічних та енергетичних ресурсів значно вища порівняно із вартістю сільськогосподарської
продукції. Тому проблема енерго- та
ресурсозбереження має бути пріоритетною в сільськогосподарському виробництві. Кількість зерна, яке необхідно продати сільськогосподарському
товаровиробнику для придбання однієї машини, збільшилося у 2017 р.
порівняно з 2000 р. більше, ніж у 10 разів. При такому диспаритеті сільськогосподарські підприємства не в змозі
використовувати сучасні інноваційні
технології. Це ж стосується і паливномастильних матеріалів, ціна на які з
кожним роком поступово зростає.
На нашу думку, для досягнення

оптимального рівня агропродовольчого потенціалу доцільно виконання таких вимог:
• забезпечення доступності якісного
продовольства широкого асортименту
для всіх категорій населення;
• дотримання стандартизованих показників щодо якості продукції;
• забезпечення продовольством населення всіх регіонів країни;
• створення сприятливих умов щодо
виробництва максимально можливих
обсягів якісної вітчизняної продукції;
• обмеження ввезення на вітчизняний ринок тих видів продукції, які
можуть вироблятися вітчизняними
товаровиробниками;
• мотивація сільськогосподарських
підприємств, які вирощують високоякісну продукцію та яка користується
попитом на зовнішніх агропродовольчих ринках;
• дотримання встановлених критеріїв продовольчої безпеки щодо обсягів
виробництва вітчизняної сільськогосподарської продукції;
• створення економічних умов для
розширення фактичних порогових
значень виробництва вітчизняної продовольчої продукції основних видів з
метою скорочення їх імпорту;
• недопущення виробництва неякісної агропродовольчої продукції та перспективне планування її обсягів, що
необхідне для внутрішнього ринку.
Отже, як висновок, варто зауважити
що ефективне формування та використання агропродовольчого потенціалу
можливе лише за умови раціонального
використання та розподілу ресурсів
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сільськогосподарських підприємств.
Процес формування агропродовольчого
потенціалу сільськогосподарських підприємств залежить від системи господарювання і рівня економічного розвитку
країни, природних умов та структури
земельного фонду, стану матеріальнотехнічної бази галузей комплексу, системи внесення добрив, забезпеченості трудовими ресурсами тощо.
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The role of insurance and insurance
companies in the economy of any country
is high. That’s why every country tries to
effectively use insurance and insurance
elements in both domestic and foreign
trade, as well as in manufacturing and
service industries. From the experience of
the developed countries it is possible to
see that insurance is a strategically important area of the country’s financial system,
which plays a special role in securing the
social protection of the population and
attracting significant investments into the
economy.
President of the Republic of Uzbekistan Sh. M. Mirziyoyev Speaking at the
opening ceremony of the 43rd Session of
the Council of Foreign Ministers of the
OIC, the following lines should be noted:
“The Islamic world has enormous economic, investment and energy resources.
The proper use of them, the expansion of
international trade, economic, financial,
investment cooperation of the member
states of the Organization of Islamic Cooperation, and the establishment of trans-

port links of our countries, will allow
achieving high economic growth rates
and, as a result, and will serve as the basis
for its development’’1.
A great deal of attention is being paid
to the development of the insurance industry in the course of enormous work in
all spheres of the economy. The legal base
of the insurance market has been formed.
The qualification of the field specialists is
constantly improving. At present, attention is being paid to further improving
the competitive market of insurance services, improving the quality and development of modern types of insurance activities, increasing the level of capitalization
of the insurer.
In fact, insurance is one of the most
important components of the country’s
financial system. However, the traditional
insurance system which has been available for over 3,000 years is due to riba,
gharar, al-maisir so it does not coincide
1 Khasanov X.V. The system of ethical (Islamic)
financing – as an innovative means of financing (in
Uzbekistan and CIS). Magazine: Economics and
Innovative Technologies, No. 5, 2017.
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with the moral (Islamic) insurance. Based
on the eligious views of Muslims in order
to meet their needs the Islamic insurance
policy consistent with Islamic principles –
created takaful. In this article we talk
about takaful and conventional insurance.
Before you can get acquainted with the
takaful practice, let’s see how conventional insurance is used in business and
trade. Conventional insurance mechanism is based on uncertainty, gambling,
compensation, interest and interest-based
investment, and let’s look at these elements briefly:
Uncertainty: Gharar or uncertainty can
be attributed to the “hidden consequences”
or “results are unknown”. It is unacceptable
for the payment of contractual arrangements in connection with the outcome of
an uncertain event. The parties are forbidden to fully agree to the contractual agreement and to ensure its satisfaction. This
can only be achieved through certainty, full
knowledge, disclosure and transparency. It
is understood that uncertainty can not be
totally avoided in any business, it is excessive uncertainty that is prohibited. For example, in the case of conventional insurance, the insurer is obliged to pay the insurance company, and the company guarantees paying for such damage in case of
loss or damage. However, the insurer is not
aware of the amount, method and source
of money to pay for it. In Islamic insurance, all contracting parties are required to
know exactly how much money they are
investing in and what coverage they will
receive.
Maysir or gambling is a form of gharar
and zero sum game where no additional
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values is created. Conventional insurance
is regarded as a form of gambling as the
insured makes a bet on loss occurrence
and the same applies in reverse to the insurer. It is also regarded as acquiring
wealth through luck or by chance and at
the cost of others.
Riba: Riba means literal growth, addition, expansion, reproduction. In the conventional insurance system has also riba
elements, as the insurance company guarantees that the insurer will receive a fixed
income on the amount invested.
All people love their lives and possessions. This love will protect them from all
losses and avoid possible dangers. Risk is
the possibility of loss of property or health
in an event. It is similar to future events,
losses, damages, and financial difficulties
that may arise as a result of severe conditions and death. Insurance is one of the
most important tools available for managing these risks.
Ethical (Islamic) insurance does not
prohibit the notion of risk management,
but also helps to manage risks. For example, there should be no dangerous speculation to benefit, nor should it be of benefit to others.
Shari’ah principles have led to the
emergence of Takaful (Islamic Insurance
Method) as a result of efforts to address
this threat. Takaful is an Arabic word derived from the verb «kafala,» meaning «to
satisfy one another’s needs» or «to secure
one another.» Mutual cooperation and
mutual compensation are the main methods used by Takaful for centuries. Takaful
plays an important role in reducing and
managing risk based on Sharia principles.
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Takaful’s main task is to share risks between participants and insurers.
Muslim jurisprudence scientists believes that insurance concept will be implemented at the expense of the following
factors:
• Insurers are united for common
prosperity;
• Each insurer pays the required
amount of a deposit as a support to
the needy;
• Liabilities are shared and lost due to
community co-operation;
• There should be no uncertainties regarding subscription and coverage;
• No member of the system should be
interested in the benefit of others;
According to Islamic law, there were
conflicts in the conventional bank and insurance. This has enabled approximately
half a billion Muslims around the world to

create risk-taking tools that offer savings
and savings products. One of the biggest
challenges facing the Takaful industry is
the lack of awareness of Islamic insurance
in some Muslim countries. Even so, other
religions have a great interest to the takaful
concept. Takaful insurance has a clear
moral structure that can be sold to both
Muslims and non-Muslims.
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Аннотация. Япония, являясь крупнейшей страной-кредитором, все еще считается сравнительно закрытой для притока иностранных средств. Одним из
ключевых элементов экономического курса премьер-министра Японии Абэ Синдзо является привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Кроме экономических преобразований, весомую роль играет перемена ментальности японского общества, которая в данное время считается «закрытой», что обусловлено островным положением государства.
Ключевые слова: международная инвестиционная позиция, абэномика, инвестиционный климат, повышение международной конкурентоспособности,
социокультурный аспект,Закон о компаниях.
Япония – страна, которая во второй половине XX в. сумела эффективно подстроиться под процесс, из которого она смогла извлечь значительные плюсы: международный обмен
товарами, услугами, капиталом. При
этом модель включения Японии в
международное разделение труда
имеет свои особенности. Она вывозит капитал и товары на зарубежные
рынки, но остается достаточно закрытой для притоков иностранных
товаров и капитала. Данная модель
работала до 1990-х годов. Впрочем,
глобализация мировой экономики
требует ее пересмотра. В частности,
необходим пересмотр прежних подходов к привлечению ПИИ и изменение в лучшую сторону инвестиционного климата страны. Данный вопрос
включен в политический курс правя52

щей, в нынешнее время, партии1. Если
учитывать внутренние и внешние
факторы, одним из которых является
процесс формирования единого экономического пространства в АТР
(ТТП), Япония, в целях достижения
устойчивого экономического роста,
стремится сформировать необходимые предпосылки для большей открытости и включенности в мировую
экономику.
Общая характеристика инвестиционной позиции Японии в международных масштабах, организация ее финансовых обязательств и требований. Япония активно участвует в международном движении капитала, являясь одной
из крупнейших экономик мира. Я счи1 Abe aims to cut corporate tax ‘below 30 %’ //
Japan Times. 12.11.2015. URL:http://www.japantimes.co.jp/news/2015/11/12/business/economybusiness/abe-eager-to-cutcorporate-tax-rate-below30-at-early-date/ (дата обращения 04.03.2016).
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таю, что показатель международной
инвестиционной позиции (МИП)2 наиболее точно отразит масштабы ее участия в этом процессе. Он отображает
положение внешних финансовых активов и пассивов на конкретный момент
времени. Иначе говоря, МИП является
финансовым требованием резидентов
страны к нерезидентам и обязательства перед ними3. МИП Японии выделяется своей асимметричностью: активы ощутимо превышают пассивы. Уже
третье десятилетие самым значительным в мировой экономике является
показатель чистой инвестиционной
позиции Японии (ЧИП) – набранный
объем внешних активов за вычетом набранного объема внешних обязательств (по факту, разница между тем,
чем страна обладает, и тем, что она
должна). Это является показателем
того, что она – крупнейший в мире
кредитор. Впрочем, некоторые преобразования все же наблюдаются. Следует отметить рост доли ПИ в общей
структуре активов (с 9,5 % в 2000 г. до
16 % в 2015 г.) и снижение доли других
инвестиций (с 34,3 % в 2000 г. до 19 % в
2015 г.). Обращает на себя внимание и
значительное увеличение доли финансовых деривативов (с 0,1 % в 2000 г. до
6 % в 2014 г.), что обусловлено изменением системы подсчета (в эту категорию стали относить и свопы). В сере-

дине 2000-х годов произошел небольшой рост доли валютных резервов ввиду
активных
интервенций
правительства Японии на валютном
рынке4. Стоит отметить, что одним из
основных показателей участия страны
в мировой экономике является ее подключение к трансграничным потокам
капитала (где ведущую роль играют
именно прямые инвестиции). Япония
же все еще не в полной мере участвует
в международных экономических процессах. И нынешнее правительство во
главе с премьер-министром Абэ Синдзо активно пытается исправить ситуацию, провозгласив новый курс – абэномику. Абэномика5 включает три направления, так называемые три «стрелы» – агрессивную кредитно-денежную
политику, гибкую фискально-бюджетную политику и структурные реформы. В рамках третьей «стрелы» была
подготовлена Стратегия по оживлению
японской экономики (пересмотрена в
2014 г.). Одной из целей третьей «стрелы» абэномики является удвоение объема входящих ПИИ к 2020 г. до 35 трлн
иен (332 млрд долл. по курсу 2013 г.), но
этого будет сложно добиться без улучшения инвестиционного климата страны. Поэтому в значительной степени
Стратегия направлена на создание (и
улучшение) условий для иностранных
инвесторов. Примечателен тот факт,

2 Международная инвестиционная позиция:
Пособие по источникам данных. Вашингтон:
МВФ, 2002. С. 5.
3 International Investment Position, Historical
Data, 2000–2015 // Ministry of Finance Japan.
URL: http://www.mof.go.jp/english/international_
policy/reference/iip/ (дата обращения:
15.06.2016).

4 Japan’s International Investment Position 2000–
2015, Share by Component // Bank ofJapan, International Department. URL: https://www.boj.or.jp/
en/research/brp/index.htm/ (дата
обращения:15.06.2016).
5 FDI Confident Index Reports 2004, 2005, 2007,
2010, 2012-2015 // A.T. Kearney. URL:https://www.
atkearney.com/gbpc/foreign-direct-investmentconfidence-index (дата обращения:15.06.2016).
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что данная задача в той или иной мере
также служит и другой цели – подготовке к Олимпиаде-2020 в Токио. Более
того, позитивные изменения в инвестиционном климате Японии подготовят страну и к началу функционирования ТТП. Помимо удвоения объема
накопленных входящих ПИИ к 2020 г.,
абэномика ставит задачу превращения
Японии в конкурентоспособный
бизнес-хаб. В то же время правительство стремится избежать однобокого
развития, крена в сторону столичного
района, и призывает к активному сотрудничеству с региональными властями. Одной из подобных инициатив является создание шести Национальных
специальных стратегических зон
(НССЗ) на территории страны. В
НССЗ Токио (г. Токио, префектура Канагава и г. Нарита) и НССЗ Кансай
(префектура Осака, префектура Хёго,
префектура Киото) будет проведено
всеобъемлющее реформирование с целью создания благоприятной среды
для международного бизнеса и инноваций. НССЗ Ниигата, Ябу и Фукуока
отвечают за реформы регулирования в
сфере сельского хозяйства и занятости,
а НССЗ Окинава – за привлечение инвестиций в сферу туризма (использование наиболее сильной стороны данного региона). Рассматривается создание службы «одного окна», где можно
пройти все процедуры, относящиеся к
открытию бизнеса на территории Японии. Закон об НССЗ вступил в силу
1 мая 2014 г. В Стратегии в деятельности административных и других органов акцентируется важность примене54

ния английского языка. Это относится
к полному переводу на английский
язык законодательства страны и прочее, а не только к наличию персонала,
владеющего английским языком. Спланировано снижение корпоративного
налога – с 38,01 % до 20 % – и разработка более эффективной системы налогообложения. Корпоративный налог в
Японии до 2012 г. Был самым высоким
среди стран ОЭСР (40,6 %). В 2012 г.
правительство снизило его до 38,01 %.
В следующие годы снижение продолжилось – до 35,64 % в 2014 г. и 33,06 %
в 2015 г. В 2016 г. планировалось понизить ставку налога до 30 %. В общем,
реформы премьер-министра Синдзо
Абэ схожи с реформами, проводившимися премьер-министром Д. Коидзуми
в 2003–2006 гг. Тогда была оглашена
цель увеличить в два раза объем накопленных ПИИ в экономике с помощью
создания благоприятных условий для
инвесторов. Фактически абэномика
прорабатывает продуманные принципы. В случае благоприятной мировой
экономической конъюнктуры и успеха
абэномики положительная отдача для
Японии будет значительнее – ведь реформы будут способствовать не только
увеличению объема входящих ПИИ в
японскую экономику, но и высокоэффективному функционированию ТТП,
и проведению Олимпиады в 2020 г.
Можно рассмотреть инвестиционный
климат Японии через такие важные показатели, как Индекс лёгкости ведения
бизнеса и Индекс уверенности в ПИИ.
Данные по Индексу лёгкости ведения бизнеса опубликовываются еже-
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годно, начиная с 2005 г. Индекс содержит в себе такие индикаторы, как «Регистрация/закрытие предприятий»,
«Получение кредитов», «Налогообложение», «Защита миноритарных инвесторов» и другие. Значения Индекса –
от 1 до 100 чем выше значение, тем
лучше рейтинг). Таким образом, можно говорить о том, что абэномика использует комплексный подход для
улучшения инвестиционного климата:
воздействует на него не только через
экономику, но и через ментальность и
культуру, постепенно прививая населению более открытое восприятие
мира и места Японии в нем.
Конечно, рано делать выводы, однако на основании анализа мер, предпринимаемых правительством Синдзо Абэ,
можно придти к некоторым выводам.
1. Правительство старается реформировать именно те области, которые
этого требуют. Действия властей определенно закладывает фундамент для
дальнейшего улучшения инвестиционного климата. Такие как – снижение
налоговых сборов, создания служб
«одного окна» для инвесторов.
2. Видны изменения в сознании
представителей японского бизнеса.
Это является важным фактором, так
как в течение предыдущих попыток
изменения предприниматели все равно стремились сохранить свои правила ведения бизнеса, «семейный дух»
внутри компаний. Но уже в данное
время необходимость в увеличении
конкурентоспособности бизнеса начинает все больше соперничать с традициями, которым японское общество

следовало (и продолжает следовать) не
одну сотню лет.
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THE USAGE OF ENGLISH BORROWINGS IN KARAKALPAK
Orazgalieva Ayjamal Maratovna
Nukus State Pedagogical Institute
Annotation: The article deals with English borrowings in the Karakalpak language
and the types of borrowings using the materials published on the internet and newspapers
and tried to give analysis of the meanings of borrowings.
Borrowed words are words taken over
from other languages. Many linguists
consider foreign influence plays the most
important role in the history of any
language [2, 191].
But the grammar and phonetic system
is very stable and is not often influenced
by other languages [2, 191].
The Karakaplak language also
developed under the influence of Persian,
Arabic and later Russian languages. The
Persian language spread in our territory
in 500-300BC, since that time peoples of
Central Asia were in close contact with
Iran, the birthplace of the Persian
language. Till 15th century it was desirable
to write poems and prosaic works in
Persian, though old Turkic language was
also used among nation, mainly by
ordinary people. In the VII century Arabs
conquered Central Asia, carrying their
religion and language to the peoples.
Thus, Arabic language was predominant
till XI-XII centuries. Books were written
in Arabic language too. e.g. outstanding
scientists and scholars Avicenna (Ibn
Sina), Farabi, Beruni created their works
in Arabic language. Only in XV century
Alisher Navoi, great writer and statesman
proved the beauty and importance of the
Turkic language, starting to write his best
masterpieces in this language, though he

knew Persian and Arabic languages very
well [3,144].
And starting with XVIII century the
Karakalpak language was under the
influence of Russian language.
Borrowings of later periods became
the object of investigation only in resent
years. These investigations have shown
that the flow of borrowings has been
steady and uninterrupted. They refer to
various fields of social- political, scientific
and cultural life. A large portion of them
(41%) is scientific and technical terms [3,
144]. Borrowed words enter the language
as a result of influence of two main causes
or factors: linguistic and extra-linguistic.
Economic, cultural, industrial, political
relations of speakers of the language with
other countries refer to extra-linguistic
factors.
For example, due to the great influence
of the Roman civilization Latin was for a
long time used in England as the language
of learning and religion. Old Norse of the
Scandinavian tribes was the language of
the conquerors.
French (Norman dialect) was the
language of the other conquerors who
brought with them a lot of new notions of
a higher social system, developed
feudalism. It was the language of upper
classes, of official documents and school.
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The same is in Karakalpak. Due to the
expansion of Islam religion, Arabic was
used for centuries in Central Asia as the
language of science and religion. For
about two centuries Russian language
hold a dominant position in the nations
of former Soviet Union. It was priority to
know Russian and it was a language of
communication and friendship. These
factors are extra-linguistic ones.
The absence of equivalent words in
the language to express new subjects or a
phenomena makes people to borrow
words. E.g. the words football, volleyball,
Radio, Internet, phone, photo, video,
camera in Karakalpak and to economize
the linguistic means, i.e. to use a foreign
word instead of a long native expressions
and others are called linguistic causes. For
example: the word “concert” (concert)
instead of “dastu’riy bayram keshesi”
The continuous influx of English borrowings which started at the end of the
XX century has led to the fact that the set
of anglicisms in Karakalpak is becoming
more or less similar to borrowed vocabularies of many western European languages. But at the same time it is important to say that the intake of anglicisms in
the individual vocabularies differs, reflecting the cultural and social histories of
the nations concerned, the structural and
semantic properties of the languages and
attitudes of the users to this process. It is a
well-known fact that borrowings’ activity
is selective even within one language.
There is a certain distribution of foreign
words between functional styles and
speech genres or, in other words, anglicisms vary relative to the text-type of dis58

course. According to recent investigations
in mass-media discourse borrowed words
are the most numerous. Another proof is
the below given short article from a newspaper in which many an anglicism exceed
an average percentage of borrowings in
mass-media discourse (MMD): “Videoaudio u’skeneler – DVD, CD, MP3, audiomagnitofon, muzikali jaziwlar fonotekasi,
kompyuter ham multimediyali qurallar –
kompyuter dasturlerinen Sibelius 4,6,7 notalar jaziw bag’darlamasi, muzikali film
jaziwlari
qollanilmaqta…”.[Ustaz
joli.04.02.2017]
The cultural domains affected in previous decades are also being enriched, in
particular by heavy borrowing of youth
slang referring to names of clothes, money, drinks, music, drugs and food products, parts of human body, and even social groups. It is remarkable how many
recent words are strictly based on spoken
forms. Due to mass-media colloquialisms
have become accessible to language community and spread in the youth language
and in journalese: кавер, ре-лукер,
флейрингист, слайдер, голд-диггер,
хед-лайнер, арт-хаус, мейнстрим etc.
The persistent use of recent borrowings is
motivated by prestige of these words.
Young people use them to accentuate
their role as members of the educated
elite. David Crystal was right saying
«when a country adopts a language it
adapts it» in different ways. The analysis
of recent Anglicism in terms of adaptation has shown that several cases of this
process are in evidence in Modern Karakalpak. All borrowings seem to undergo
the process of adaptation which relates to
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vocabulary in the form of pronunciation,
spelling, semantics, meaning and wordformation. Adaptation of anglicisms on
the level of words is multifarious, it may
be semantic, lexical, stylistic and pragmatic.
Semantic adaptation can be demonstrated by the following examples. An
English impact on the semantic structure
of some words already existing in Karakalpak is called semantic borrowing or calque.
This often pertains to borrowings in Karakalpak having common roots with some
words in other languages (mostly international ones). For example, a French borrowing menu has extended its semantic
structure by acquiring the new meaning
from the English computer domain a list of
options, displayed on-screen showing the
commands or facilities available. However,
there is given a meaning of the word Menyu (menu) in the book of “Qaraqalpaq
tu’sindirme so’zligi” (Karakalpak Monolingual dictionary book) as “Menyu – at.
Orayliq asxana, restoran, uliwma jamiyetlik awqatlaniw orinlarinda awqatlanatug’in
adamlar ushin sol ku’ngi tayarlanatug’in
awqatlardin’ atlari, dizimi jazilg’an arnawli
qag’az yamasha kishkene kitapsha” ( a list
of dishes available at restaurants).
Lexical adaptation of anglicisms on
Karakalpak soil is common practice. Most
borrowings are used first for specialist
purposes in a science-fiction context or
discourse and only later gain wider public
recognition and usage. The borrowings
like kompyuter, katridj, autsaider, rouming

and many others have started as terms but
later have become part and parcel of the
Karakapak lexical system as they nominate vital concepts, notions and objects.
As it is known, with the independence
of our country many ways to relationships
in different with international community
in various areas opened for the people of
our country. This relationships are opening the ways not only for the improvement of living standards of people but
also the ways for linguistic change in our
country. And one of the changes to be
mentioned in the process of borrowing
words from foreign languages.
According to our studies the main
layer of vocabulary which is vulnerable to
borrowing words from foreign languages
is the layer of words which are used in the
social-cultural areas, which include modern sciences such as information communication technologies, social sciences and
in culture.
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Ключові слова/ Keywords: облік/accounting, виплати/payments, розрахунки/
calculations, оплата/ pay, працівники/ employees, гроші/ money.
Виплати працівникам є суттєвою
складовою сукупних витрат кожного
підприємства та виступають одним із
самих складних і важливих об’єктів
бухгалтерського обліку, що включає у
себе досить великий перелік виплат.
Кожна з цих виплат має свої особливості відображення як у бухгалтерському обліку, так і у зовнішній звітності підприємства.
Це зумовлено тим, що в сучасних
умовах підприємства можуть самостійно визначати склад та рівень виплат працівникам, що залежать від
специфіки організації праці та власних
потреб підприємства. З іншої сторони,
питання оплати праці в розрізі встановлення її мінімального рівня, визначення рівня галузевих показників
оплати праці, забезпечення виплат по
тимчасовій непрацездатності, відряджень, оплати відпусток та інших регульованих законодавством виплат працівникам, а також величини та складу
соціальних внесків та податків, що
стягуються з виплат працівникам, зна60

ходяться під постійним наглядом та
контролем з боку уповноважених державних органів. Такі умови змушують
підприємства до пошуку та побудови
більш гнучких систем виплат працівникам, виходячи з необхідності забезпечення оптимального співвідношення між рівнем виплат працівникам та
рівнем продуктивності самої праці,
між ступенем зацікавленості працівників в ефективній, якісній праці та
необхідності забезпечення запланованих показників по асортименту, якості
та обсягах виготовляємої продукції.
Рівень виплат працівникам та їх
структура мають, також, велике соціальне значення і впливають не лише на
поточні, а й майбутні показники діяльності підприємства, рівень платоспроможності працюючих, членів їх родин
та рівень соціального добробуту суспільства в цілому. Це пояснюється
тим, що виплати працівникам, у поєднанні з підприємницькими доходами,
різними соціальними виплатами та
пільгами з боку держави, виступають

Economy. Management. State and Law #11
основною формою грошових доходів,
пов’язаних з трудовою діяльністю.
Це робить виплати працівникам
важливим елементом побудови виробничих відносин, що поєднують власну
зацікавленість найманих працівників з
інтересами роботодавців та держави.
Пошук оптимально вигідного механізму реалізації та збереження інтересів
вказаного тристороннього партнерства є важливою умовою ефективного
розвитку економіки та держави в цілому, що досягається шляхом узгодження розмірів номінальних виплат працівникам з їх реальними розмірами.
Як значна складова витрат виплати
працівникам є одним з визначальних
факторів що суттєво впливають на
ефективність виробництва, тому облік

і контроль розрахунків за виплатами
працівникам займає важливе місце у
системі обліку та внутрішнього контролю підприємства та є однією з найбільших за обсягами і складністю ділянок облікової роботи, що потребує
точних повних та своєчасних даних
що відображають зміни існуючих ставок, розцінок, норм, чисельності та
категорій робітників, витрат робочого
часу, виробничих витрат, а також дають змогу вносити зміни в організацію
стимулювання ефективності праці,
оптимізувати диференціювання доходів працюючих та їх оподаткування.
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Розробка обґрунтованої та доречної облікової політики потребує від
кожного підприємства здійснити обміркований вибір таких способів, методів та облікових процедур із числа
альтернативних варіантів, враховуючи
їх вплив на ступінь повноти та достовірності облікової інформації, а також
на величину основних показників діяльності, що характеризують фінансовий стан підприємства.
Формування облікової політики
безпосередньо на підприємстві викликане особливостями та специфікою
його діяльності, які досить складно
повноцінно відобразити в нормативних документах. На кожному підприємстві бухгалтерський облік ґрунтується на відповідному нормативноправовому забезпеченні, що безпосередньо впливає на організацію обліку і
фінансової звітності, тому ступінь свободи певного підприємства щодо формування облікової політики законодавчо обмежений, проте передбачено
альтернативні варіанти і тому підприємство має можливість вибору складу
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бухгалтерських рахунків, способів
оцінки тощо.
Суб’єкт господарювання має визначити, які саме облікові методи, процедури та показники застосовувати, зафіксувати їх у наказі про облікову політику і
дотримуватися надалі цього документа з
усією серйозністю. Роблячи вибір, оцінюють не лише прийнятність і зручність
– важливо забезпечити якомога достовірніше відображення подій чи операцій
у фінансової звітності.
Згідно із ст. 1 Закону про бухгалтерський облік, облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової
звітності.
Згідно із п. 3 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» у наказі відображають не лише
елементи облікової політики, а ще
й облікові оцінки.
Облікова політика застосовується
щодо подій та операцій із моменту їхнього виникнення, за винятком випад-
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ків, коли неможливо достовірно визначити суму коригування. У звітності
вплив зміненої облікової політики на
минулі операції відображають шляхом
(п. 12 П(С)БО 6):
• коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року;
• повторного надання порівняльної
інформації щодо попередніх звітних
періодів.
• Як для перегляду елементів облікової політики, так і для коригування
облікових оцінок, є 2 шляхи відображення в наказі:
• унесення змін до наявного документа (видають розпорядчий документ про внесення змін до наказу про
облікову політику, зазначаючи, яке положення як відредагувати);
• видання нової редакції наказу (доцільно, якщо зміни за обсягом охоплюють більшу частину тексту чи істотно впливають на її зміст).
Таким чином, питання формування
облікової політики підприємств залишаються актуальними, оскільки в переважній більшості її формуванню
приділяється недостатня увага як з
боку працівників бухгалтерської служби, так і з боку власників та керівників
підприємства.
Облікова політика покликана створити на підприємстві таку систему об-

ліку, яка б дала можливість надати користувачам безумовну інформацію,
складену з урахуванням особливостей
певного підприємства.
Метою облікової політики у процесі ведення бухгалтерського обліку є
створення оптимальної, узгодженої та
впорядкованої основи для складання
достовірної звітності та прийняття
ефективних економічних рішень на її
основі.
Положення про облікову політику – має стати основним методичним
документом, яким підприємство має
керуватися в процесі діяльності.
Створення окремого положення
про облікову політику для цілей управлінського обліку вважаємо недоцільним, елементи облікової політики повинні знайти своє відображення у відповідних розділах даного документа,
що дасть можливість уникнути дублювання інформації
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На сьогодні, суспільство не уявляє
життя без засобів масової інформації
(далі по тексту – ЗМІ), які посідають не
останнє місце у звичайному життя
кожного його члена. Щоденно через
ЗМІ ми дізнаємося новини, прислухаємося до порад та пізнаємо щось нове.
Якщо замислитися, то ЗМІ супроводжують нас з часу нашого народження
і до самої смерті завжди і всюди. Тому,
мабуть, це і є основна причина чому
вони мають такий великий вплив на
нас, наше життя і наш вибір. Саме в
сучасних умовах тотальної інформатизації, комп’ютеризації, трансформаційних процесах масової свідомості,
які несуть далеко не завжди позитивні
наслідки для формування кожної
окремої особистості, Україна має звернути особливу увагу на убезпечення
людини і громадянина від негативного
впливу ЗМІ.
Так, сучасний розвиток ЗМІ несе в
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собі реальну загрозу для народу, бо використовується деякими особами переважно для «прихованого управління
політичною свідомістю і поведінкою
«психологічного натовпу» з метою
примусити його діяти (або не діяти)
всупереч власним інтересам». Ті, хто
контролює ЗМІ, отримують можливість керувати людьми, при цьому не
вдаватися до насильства або економічних методів. При чому роблять це непомітно для самих людей. Багато досягнень сучасної науки стають на
службу маніпуляторам, які вміло їх
використовують, перетворюючи наш
вибір в заздалегідь визначене дійство.
Таким чином, виборець стає не
суб’єктом виборів, а об’єктом цілеспрямованого впливу індустрії, яка
має серйозну технологічну, наукову та
фінансову базу. Метою вказаного характеру дій є перетворення суспільства в «слухняну біомасу», якою мож-
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на керувати за своїм сценарієм, перевести слова в дії, які вигідні маніпуляторам. При цьому в руках ЗМІ великий
набір маніпулятивних засобів, які надають необхідний вплив [1].
Спотворення інформації є одним з
найпоширеніших прийомів маніпуляції в ЗМІ. Це активно використовується не тільки в інформаційних повідомленнях, але і в рекламі – одному з
найбільш маніпулятивних продуктів
ЗМІ, яка може становити значну загрозу для психологічної безпеки людини. У наші дні розвиток реклами
пов’язаний з розробкою все більш витончених методів впливу, з одного
боку, і посиленням контролю за дотриманням прав особистості – з іншого.
ЗМІ використовували повтори в повідомленнях новин, де в кожному наступному випуску найбільш значуща
інформація повторювалася без будьяких коригувань або змін. Тобто маніпулювання здвйсюється за технікою
«повтору», наприклад часте вживання
гасел і ключових слів [2].
Дослідивши роботу ЗМІ, можна виділити такі основні принципи маніпуляцій: 1). Принцип першочерговості,
суть якого заснована виключно на специфіці нашої психіки, яка влаштована
таким чином, що властива приймати на
віру інформацію, що поступила в обробку нашою свідомістю в першу чергу;
2). «Очевидці» подій – досить поширений обман, застосовуваний з метою
впливу на аудиторію в потрібних маніпуляторам цілях, коли є нібито очевидці подій, які з необхідною щирістю повідомляють інформацію завчасно пере-

дану їм маніпуляторами, видаючи її за
свою власну; 3). Використання «лідерів думок», коли будь-які маніпуляції
масовою свідомістю відбуваються виходячи з поширеного переконання між
маніпуляторами, що при здійсненні
будь-яких дій купівельного або наслідувального характеру індивіди орієнтуються на т.з. лідерів думок. У якості лідерів думок можуть виступати різні
фігури, які стали культовими або достатньо авторитетними для певної категорії населення; 4). Переорієнтація
уваги, при якій стає можливим викласти практично будь-який по напруженню емоційної складової матеріал,
але при цьому не викликати очікуваної
бурі пристрастей. Це стає можливим
виходячи з правила переорієнтації уваги, коли необхідна для приховування
інформація як би відходить в тінь немов би випадково висунутих подій, які
використовуються для відволікання
уваги. У цьому випадку стає можливим
подавати практично абсолютно будьякий матеріал, не побоюючись його небажаної (негативної) складової; 5). Недоступність інформації, де даний
принцип маніпулятивних технологій
ще називають інформаційною блокадою. Стає можливим подібне тоді, коли
певна частина інформації, небажана
для маніпуляторів, свідомо не допускається до ефіру; 6). Принцип контрасту,
який стає можливим, коли необхідна
інформація подається на тлі іншої, первинно негативної, і негативно сприймається більшістю аудиторії; 7). Штучне прораховування ситуації, де для
вирішення будь-яких задач маніпуля65
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торами викидається на ринок безліч
різної інформації, тим самим відстежується інтерес громадськості, й інформація, яка не отримала актуальність, у
подальшому виключається, а решта
підноситься за допомогою численних
маніпулятивних технік для повного досягнення маніпуляторами запрограмованого успіху; 8). Правда-наполовину – метод маніпуляції відомий досить
давно, і полягає в тому, що публіці підноситься тільки частина достовірної
інформації, в той час як інша частина,
що пояснює можливість існування першої частини, маніпуляторами приховується. Завдяки цьому в суспільстві
утворюються негативні емоції, спрямовані на досягнення маніпуляторами
власних цілей і завдань [3].
Виходячи з вказаного вище, можна
зробити висновок, що маніпулятивні
технології ЗМІ в Україні використову-

66

ються повномасштабно, систематично
та у найрізноманітніших варіантах,
що, на жаль, несе в собі більше негативних, ніж позитивних наслідків як
для кожної людини зокрема, так і всього українського суспільства в цілому.
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Аннотация: в представленной статье рассматривается специфика организации местного самоуправления в Российской Федерации. Главным образом,
подчеркнуты функции органов муниципального образования и местного самоуправления в организации власти, обеспечении жизнедеятельности граждан и
общества в целом.
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Местное самоуправление выступает в качестве одной из форм реализации власти народом, ключевой признак демократического государства и
гражданского общества. Данный институт завершает систему органов государственной власти. Местное самоуправление – последнее звено, где исполняются законодательные акты, постановления государственных органов
власти. Реальная жизнь каждого гражданина теснейшим образом переплетается с местным самоуправлением, по
причине чего данный институт наиболее близкая к гражданину власть,

призванная решать большое число вопросов в интересах каждого человека,
проживающего на территории муниципального образования.
Конституцией Российской Федерации закреплено, что единственным источником государственной власти выступает ее многонациональный народ,
осуществляющий свою власть лично, а
также посредством деятельности государственных органов власти и органов
власти муниципальных образований
(ст. 3 Конституции РФ) [2]. Все государственные органы наделены своей
специальной компетенций.
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На основании ст. 12 Конституции
РФ в Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление, что главным образом относится к первой главе Основного закона Российского государства – основы конституционного строя. Согласно
ч. 1 ст. 1 Федерального Закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» местное самоуправление образует один из фундаментальных основ конституционного строя
Российского государства [3]. При этом,
органы муниципального образования
не включены в систему государственных органов власти.
Основным законом Российского государства обозначены магистральные
вопросы местного уровня: управление
собственностью муниципального образования; разработка, принятие и утверждение местных бюджетов, а также
из исполнение; определение разновидностей местных налогов и сборов; реализация политики в обрасти охраны
правопорядка и пр. Так, на основании
ст. 130 Конституции РФ, в соответствии с которой Основной закон РФ
обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного
значения, владение, пользование и
распоряжение муниципальной собственностью. Кроме этого, самостоятельность и финансово-экономическая независимость местного самоуправления отражена в п. 1 ст. 132 Конституции РФ, на основании которой
органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципаль68

ной собственностью. Статья 51 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
определяет порядок распоряжения и
управления муниципальным имуществом. В части 1 этой статьи установлено, что органы местного самоуправления самостоятельно владеют, пользуются, распоряжаются и управляют
муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами и принимаемыми
в соответствии с ними нормативными
правовыми актами органов местного
самоуправления. При этом муниципальная собственность признается и
защищается государством наравне с
иными формами собственности (ст.
49 ФЗ) [4, с. 59].
В качестве своеобразных конституционных гарантий местного самоуправления выступает право на судебную защиту, право на оплату дополнительных издержек, которые возникли
в ходе принятия решений органами
государственной власти, а также запрет на ограничение прав местного
самоуправления, которые устанавливаются Основным закона Российского
государства и прочими федеральными
законами. Так, на основании ст.
133 Конституции РФ местное самоуправление в Российской Федерации
гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами государственной власти, запретом на ограничение прав местного самоуправления,
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установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. Также, в ст. 11 Европейской
хартии местного самоуправления ETS
№ 122 Страсбург, 15 октября 1985 г.)
предусматривается, что «органы местного самоуправления должны иметь
право на судебную защиту для обеспечения свободного осуществления ими
своих полномочий и соблюдения закрепленных в Конституции или внутреннем законодательстве принципов
местного самоуправления» [1].
Тем не менее, в Федеральном законе
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не содержится норм, которые гарантируют право на судебную защиту
местного самоуправления. Тем не менее, проанализировав 131-ФЗ можно
обозначить, что большинство процедур может быть реализовано только на
основании судебного решения, что свидетельствует о значительной роли суда.
Поддержка местного самоуправления со стороны государства и формирование всех необходимых условий
для устойчивого автономного развития данного института должны ориентироваться главным образом на эффективную и согласованную деятельность федеральных, региональных и
муниципальных органов власти, многообразных государственных и гражданских образований в целях гарантии
реализации конституционных прав и
свобод граждан страны, повышения
жизненного уровня и благосостояния
всего народа государства.

Таким образом, основываясь на
определении местного самоуправления
и положений Конституции Российской
Федерации можно обозначить ключевые черты конституционной модели
местного самоуправления в Российском государстве: конституционное закрепление, признание и гарантии местного самоуправления; самостоятельность местного самоуправления в решении вопросов местного значения в
пределах своих полномочий, которые
определены Конституцией и федеральными законами; автономность и финансово-экономическая независимость
местного самоуправления и его органов
от государства, исключение их общей
системы государственного управления;
юридическое равенство местного самоуправления с центральными органами
исполнительной власти государства и
ее субъектов как равные формы народовластия; публичный характер власти
местного самоуправления в сочетании
с частноправовыми элементами деятельности по осуществлению прав
граждан в рамках муниципалитета.
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Аннотация: вопросы взаимосвязи права и нравственности неоднократно
ставились в отечественной и зарубежной литературе, тем не менее, темпы изменения условий жизни людей, степень эволюции нравственных, правовых и
иных ценностей настолько высоки, что в цивилистике возникает острая необходимость в углублении знаний в этой сфере.
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people, degree of transformation of moral, legal and other values are so high that the
representatives of jurisprudence have necesserity to study this sphere.
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Гармония нравственности и права
обусловлена диалектическим переходом нравственного сознания в правовое поле. Этическая концепция права
в наиболее полном виде обосновывается именно в сфере гражданских правоотношений [1]. Право и нравственность – две идеи, наиболее полно выражающие самое важное, самое нужное для возведения прочных основ
человеческого общежития [2].
Этические основы в гражданском
праве наиболее ярко проявляется в
осуществлении субъективныхгражданских прав.
Так этические основы осуществления гражданских прав выражаются в
следующих направлениях:

Первое. Одним из важнейших
аспектов этических основ осуществления гражданских прав является его
соответствия нравственным нормам
общества. Так как нравы всегда тесно
связаны с моральными нормами общества. Под «нравами» понимаются
обычаи, общественные привычки людей, закрепляющей, как фактически
ведут себя члены большой или малой
социальной группы, что они себе разрешают или запрещают [3]; внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, определяемые
этими качествами [4]; совокупность
нравственных устоев общества, включающая в себя общественную мораль,
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правила приличия, общественную
идеологию, существующие в данном
конкретном обществе, признаваемые
большинством ее членов и фактически
реализуемые [5].
Согласно гражданскому законодательству гражданам и юридическим
лицам возлагается обязанность уважать моральных принципов и нравственных норм общества при осуществлении своих прав (ст.9 ГК). Кроме
того одним из условия признания сделок недействительность является его
совершения с целью, заведомо противной
основам
нравственности
(ст.116 ГК). Также в ГК предусматривается норма, согласно котором, если
действия причинителя не нарушают
нравственные принципы общества, то
в возмещении вреда может быть отказано (ст.985). Отсюда следует, что
гражданское законодательство четко
закрепляет важность соблюдения
нравственных норм общества при осуществлении гражданами своих прав.
В Гражданском кодексе зарубежных
стран, в частности, Франции 1804 года
содержится статья 6, которая гласит,
что «нельзя нарушать частными соглашениями законы, затрагивающие общественный порядок и добрые нравы». Категория «добрые нравы» пронизывает и другие статьи Французского гражданского кодекса, такие как ст.
900, 1131, 1133, 1172, 1387. Безнравственные договоры признаются недействительными на основании ст. 6 ГК.
Судья во Франции определяет безнравственность того или иного действия в соответствии со своим соб72

ственным осознанием общественных
явлений. Так безнравственных договоров соглашения, предназначенные для
функционирования домов терпимости, игорных домов, так же как и займов, имеющих целью способствовать
адюльтеру, либо предоставление игорными домами денег взаймы, чтобы
помочь игроку возобновить свои ставки. Таким образом, под добрыми нравами во французском законодательстве и цивилистической доктрине понимается санкционированная законодателем, но не формализованная
совокупность моральных норм [6].
Второе. Еще одним проявлением
этических основ в процесс осуществления гражданских прав является его соответствия принципам добросовестности. Добросовестность содержит такие
элементы, как: знание о другом, о его
интересах; знание, связанное с известным доброжелательством; элемент доверия, уверенность, что нравственные
основы оборота принимаются во внимание [7]; честность в отношениях
между людьми, оправдать то доверие,
без которого невозможно совершение
гражданских сделок, борьба с прямым
или косвенным обманом, с использованием чужого заблуждения или непонимания [8];
Так ст.5 ГК в качестве одним из основ применения аналогии права указывает на соблюдения требований добросовестности, разумности и справедливости при определении права и обязанности сторон. Более того согласно
ст.9 ГК предполагается добросовестность, разумность и справедливость
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действий участников гражданских правоотношений. Значить добросовестность, разумность и справедливость
является безусловной обязанностью
граждан при осуществлении принадлежащих им прав.
Следует отметить, что понятие добросовестности не является новеллой
для многих стран и давно закреплено в
их законодательстве. Так, Единообразный торговый кодекс США дает нормативное понятие добросовестности,
определяя ее как фактическую честность в поведении или по сделке. В ст.
2–103 уточняется, что добросовестность применительно к коммерсанту
означает фактическую честность и соблюдение разумных коммерческих
критериев честного ведения торговых
дел [9].
Третье. Разумность является неотъемлемой частью этических основ
осуществление гражданских прав, которая, не подменяя собой нормы
гражданского законодательства, направляют действия участников граж
данско-правовых отношений. Разумность – это осознание необходимости
определенного поведения. Являясь
юридической характеристикой действий, разумность указывают на определенную модель правомерного поведения субъекта гражданского правоотношения [10]. Разумность представляет
собой требование субъекта иметь определенный опыт ведения дел, что наиболее ясно проявляется в правовом регулировании договоров, где учет взаимных интересов сторон является важным составляющим. Как было отмечено

выше, Гражданский кодекс Узбекистана
предусматривает разумность в качестве
важнейшего элемента аналогии права и
презумпции в осуществлении гражданских прав.
Четвертое. Этические основы гражданского права в современном цивилистике также приобретают внешнюю
форму выражения в виде справедливости.
Справедливость является общеправовым принципом и относится к
праву в целом и имеет фундаментальное значение. Справедливость в гражданском праве призван восстановить
баланс интересов участников гражданских правоотношений с учетом
общественных и государственных интересов [5, c. 12].
Понятие справедливости как сложное нравственно-правовое явление,
выражается в нескольких различных
формах. Во-первых, определяется как
чувство, отражающее действительное
положение человека в обществе. Вовторых, справедливость определяется
как идея. В-третьих, чаще всего справедливость рассматривается как оценочная категория, имеющая этикоюридический аспекты, как общеправовой принцип [11].
Так в Японии нарушение принципа справедливости, например: сговор
с целью совершения преступления
или иного незаконного действия; договоры, заключение которых является компенсацией за несовершение незаконных действий считаются недействительными (ст. 132 ГК Японии) [6,
c. 158].
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В целом можно отметить, что все
составляющие этических основ осуществления гражданских прав тесно
взаимосвязаны и взаимообусловлены;
представляют собой единую систему
этико-правовых принципов; оказывают направляющее действие на поведений субъектов гражданского права;
воздействуют на весь систему гражданско-правовых норм; обеспечивает
их непротиворечивость и согласованность; имеют существенное значение в
применение аналогии права. Также в
будущем для обеспечения единого
применения данных принципов гражданского права необходимо разработать методологический документ, содержащей основные критерии применении данных принципов в гражданско-правовой правоприменительной
практике.
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Однією з важливих і необхідних
умов динамічного поступального розвитку України відповідно до Стратегії
сталого розвитку «Україна – 2020» і
реалізації Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони є пошук оптимальної моделі
функціонування системи виконавчої
влади в Україні, так як саме органи виконавчої влади здійснюють безпосереднє управління державою, реалізуючи покладені на них повноваження в
політичній, економічній, військовій і
соціальних сферах.
У даний час система виконавчої
влади України є дуже потужним і розгалуженим організмом. І. Артеменко
розглянув органи виконавчої влади як
суб’єкти адміністративно-процесуального права [1].

Сенс феномена виконавчої влади в
Україні вивчений в національній теоретичній юриспруденції досліджується достатньо активно. Однак в теорії
адміністративного та адміністративного процесуального права не вироблено єдиного визначення поняття виконавчої влади. У світі, пише М. Теличко, по-різному підходять до правового
регулювання адміністративної процедури. Так, починаючи з 20-х років XX
століття і до сьогодні багато держав
стало на шлях систематизації законодавства про адміністративну процедуру та прийняття окремих законодавчих актів. Саме з процесом кодифікації
пов’язують виникнення адміністративного процедурного права. В західних демократичних країнах розвиток
законодавства про адміністративну
процедуру характеризує здебільшого
діяльність публічної адміністрації (виконавчої влади) [2, с. 34]
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На думку Ю. Битяка, В. Гаращука, В.
Зуй, не всякий орган державного
управління може стати органом виконавчої влади. Виконавча влада здійснюється системою спеціально створених суб’єктів, органами виконавчої
влади різних рівнів, наділених виконавчою компетенцією, що не властиве
органам законодавчої та судової влади.
Через систему цих органів виконавчої
влади здійснюється державне управління, виконавча та розпорядча діяльність [3, с. 19; 6]. Інакше кажучи, не всі
державні органи, які здійснюють
управління, є органами державної влади, в тому числі органами виконавчої
влади, так як вони не мають право
встановлювальних повноважень, їх
повноваження носять суто правозастосовний характер (наприклад, державні підприємства та установи або
координаційні, дорадчі та консультативні комісії та комітети при Кабінеті
Міністрів України). Адже співвідношення державного управління з виконавчою владою, як зазначає П. Діхтієвський, з методологічної точки зору має
важливе значення для визначення
правового становища виконавчої влади [4, с. 43].
Розглядаючи поняття виконавчої
влади через призму державного управління, прихильники даної позиції вважають, що виконавча влада є в даному
разі похідною від державного управління, яке представляє собою вид державної діяльності, в межах якої реалізується виконавча влада. У даному
контексті виконавча влада представляє собою систему органів державної
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влади, які мають сукупністю управлінських повноважень, що реалізуються
через управлінський адміністративний процес.
Змістом діяльності органів виконавчої влади є управлінський адміністративний процес, що розкривається
у всьому різноманітті адміністративних процедур. При цьому виконавчорозпорядча діяльність органів виконавчої влади, що реалізується через
управлінський адміністративний процес має загальні процесуальні положення, що характеризують саме цей
вид адміністративного процесу:
1. адміністративний процес як адміністративно-процесуальна діяльність нерозривно пов’язаний з державним управлінням, органами виконавчої влади, публічними адміністраціями – частина управлінської діяльності,
що забезпечує її реалізацію.
2. державне управління, виконавча
влада, публічні адміністрації будучи
найпотужнішою, багатогалузевий
(економіка, соціально-культурна діяльність, адміністративно-політична
сфера) і масштабною за кількістю державних завдань, функцій і владних
повноважень, числу державних органів та їх посадових осіб, на відміну від
законодавчої та судової влади все ще
не отримали належного законодавчого
адміністративно-процесуального забезпечення.
Звідси можна зробити важливий
висновок: без процесуалізації державного управління, діяльності органів
виконавчої влади та публічної адміністрації, без формування сучасного ад-
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міністративного процесу неможливо
створити ефективне державне управління, успішно вести боротьбу з корупцією, забезпечити територіальну
цілісність і суверенітет України.
Безпосередньо в діяльності органів
виконавчої влади переважають відомчі процесуальні акти, що встановлюють ті чи інші управлінські адміністративні процедури. До подібних актів
відносяться накази, інструкції, настанови, статути, правила і багато інших
актів управління, які видаються міністерствами та іншими органами виконавчої влади [5, с. 210].
Система адміністративного публічного управління повинна будуватися
як багаторівнева система з високим
ступенем інституціоналізації, в межах
якої, зокрема, відбувається чіткий розподіл функцій і ролей між інститутами
та суб›єктами управління та встановлюються процесуальні форми діяльності. Структури управління створюються з урахуванням територіальної та
економічної доцільності, критеріїв керованості та принципів програмно-цільового управління які базуються на
застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій в адміністративній
процесуальній діяльності.
З нашої точки зору, питання про
виділення адміністративного процесу
в якості самостійного виду юридичного процесу слід вирішувати тільки в
площині зовнішньої правозастосовної
діяльності органів виконавчої влади.
Розширення поняття «адміністративний процес» за рахунок включення
в нього внутрішніх організаційно-

управлінських процесів, що відбуваються в усіх без винятку органах державної влади, державних установах і
організаціях, органах місцевого самоврядування, а також правотворчого
процесу вносить плутанину у вирішення питання про розмежування
юридичних процесів.
На наш погляд, в умовах гострої
необхідності створення адміністративно-процесуального законодавства
адміністративний процес можна розглядати як такий, що складається з інститутів адміністративної юрисдикції,
адміністративної юстиції та адміністративних процедур. Причому адміністративними процедурами як складовою частиною адміністративного
процесу, який в свою чергу є складовою частиною юридичного процесу, є
врегульована адміністративно-процесуальними нормами правозастосовна
діяльність органів виконавчої влади,
спрямована на реалізацію своїх повноважень у взаємовідносинах з не підпорядкованими їм громадянами та їхніми організаціями, і не пов’язана з розглядом суперечок або застосуванням
примусових заходів.
Внутрішні управлінські (організаційні) адміністративні процедури, що
включають в себе: порядок нормотворчості, інформаційне забезпечення,
організацію роботи органів, рішення
функціональних завдань, взаємини
між різними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування (в
тому числі, можливість розв’язання
спорів), внутрішній і міжвідомчий
контроль, доцільно об’єднати у межах
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Закону «Про управлінські процедури»
або Кодексу управління. Доцільно згадати що Україна має практику розробки відповідних документів.
Процесуальні форми діяльності
органів виконавчої влади (публічної
адміністрації) визначаються у адміністративних процедурах. Адміністративна процедура – це встановлений
порядок діяльності органів публічного управління з розгляду та вирішення підвідомчих адміністративних
справ, що визначає підстави, стадії,
форми, терміни і послідовність здійснення відповідних адміністративних
дій. Виходячи з цього під законодавчим регулюванням адміністративних
процедур необхідно розуміти встановлення загальних процесуальних
правил, на яких будуються взаємини
між органами виконавчої влади з одного боку і фізичними та юридичними особами з іншого, спрямовані на
отримання відповідного адміністративного результату.
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До поняття «адміністративна юрисдикція» відношення у науці неоднозначне. Важливо знати, що для вітчизняної процесуальної науки й законодавства адміністративна юрисдикція
не є принципово новою, адже ще до
повноцінного запровадження в Україні інституту адміністративної юстиції
у Основному законі України, цивільному та господарському процесах уже
зустрічалися подібні механізми відмежування правових спорів між судами загальної юрисдикції. Офіційному
закріпленню категорії «адміністративна юрисдикція» передувало конституційне положення про юрисдикцію судів (ст. 124 Конституції України) [1] і
використання у цивільному та господарському процесах понять «компетенція» й «підвідомчість» [2, с. 181].
Перше наукове обґрунтування сутності адміністративної юрисдикції надане Н. Саліщевою, яка запропонувала
наступне визначення: адміністративна

юрисдикція – це окремий вид виконавчої та розпорядницької діяльності, що
пов’язана з можливістю реалізації у
примусовому порядку відповідних адміністративно-правових актів, які визначають права та обов’язки учасників
матеріальних адміністративних правовідносин [3, с. 66].
В. К. Колпаков пропонує під адміністративною юрисдикцією розуміти
компетенцію (юридично-оформлене
право уповноважених органів, посадових осіб) на здійснення своїх функцій
щодо визначених об’єктів сфери публічного права [4, с. 384].
Під адміністративною юрисдикцією, на думку В. С. Четверикова, розуміють встановлену законодавчими актами діяльність органів виконавчої
влади, посадових осіб з індивідуальних адміністративних справ, вирішення спорів та застосування відповідних
юридичних санкцій в адміністративному порядку (без звернення до суду),
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тобто юрисдикція – це підвідомчість
вирішення індивідуальних адміністративних справ, адміністративних спорів і застосування юридичних санкцій
конкретними уповноваженими органами виконавчої влади [5, с. 89].
Для вичерпного розуміння суті адміністративної юрисдикції вартує
звернутись до офіційних джерел. Так, у
підпункті 1 частини першої статті 3
Кодексу адміністративного судочинства зазначається, що справа адміністративної юрисдикції це – переданий
на вирішення адміністративного суду
публічно-правовий спір, у якому хоча
б однією зі сторін є орган виконавчої
влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа
або інший суб’єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. У положеннях частини другої статті 4 Кодексу адміністративного судочинства
України зазначається, що юрисдикція
адміністративних судів поширюється
на публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом встановлено інший порядок судового вирішення. Такі
спори, передані на вирішення адміністративного суду, визначаються як
справи адміністративної юрисдикції
чи адміністративні справи. При цьому
у статті 17 КАС України наведений вичерпний перелік категорій публічноправових спорів, які віднесено до адміністративної юрисдикції [6].
Отже, під юрисдикцією адміністративних судів можна розуміти визначене в законодавстві коло повноважень
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адміністративних судів з розгляду та
вирішення публічно-правових спорів.
І якщо компетенція – це коло встановлених законом владних повноважень,
то юрисдикція – це розмежування
компетенції з вирішення правових питань і спорів тільки між судовими органами (наприклад, між загальними
судами з розгляду цивільних і кримінальних справ, господарськими судами, адміністративними судами) [7, с.
101].
Проводячи узагальнюючий аналіз
щодо сутності адміністративної юрисдикції, С. М. Гусаров зазначає, що адміністративно юрисдикційна діяльність має такі риси, властиві лише їй:
1) наявність правового спору. Юрисдикція виникає тільки тоді, коли необхідно вирішити спір про право або у
зв’язку з порушенням чинних правових норм. Щодо адміністративної
юрисдикції такі спори виникають між
сторонами суспільних відносин, що
регулюються адміністративно-пра
вовими нормами, набуваючи характеру адміністративно правових спорів;
2) основою адміністративно-правових
спорів, у процесі вирішення яких здійснюється правова оцінка поведінки
(дій) сторін, є індивідуальні адміністративні справи. Розгляд тільки спірних конкретних справ становить зміст
юрисдикцій його адміністративного
процесу; 3) адміністративно-юрисдикційна діяльність через свою суспільну
значущість потребує належного процесуально-правового регулювання.
Установлення та доведення подій і
фактів, їх юридична оцінка здійсню-

Economy. Management. State and Law #11
ються в рамках особливої процесуальної форми, що є важливою й обов’яз
ковою для юрисдикції. Адміністративна юрисдикція значно відрізняється
від інших видів юрисдикційної діяльності, що існують у рамках кримінального та цивільного процесів. Вона є
менш деталізованою процесуальною
діяльністю [8, с. 74].
Також у сучасній науковій юридичній літературі можна зустріти і наступні характеристики адміністративноюрисдикційної діяльності: 1) великий
спектр суспільних відносин, що охороняються адміністративно-юрисдикційним способом; 2) значний обсяг
прав щодо накладення адміністративних стягнень – порівняно з іншими
суб’єктами юрисдикції; 3) широке коло
посадових осіб, які мають право застосовувати адміністративно-правові
санкції; 4) визначена нормативно-правовими актами спеціалізація щодо
розгляду адміністративно-юрисдикційних справ [9, с. 101].
Отже, юрисдикція – одне з основних понять формування судових систем та організації судової діяльності,
від правильного визначення якої залежить досягнення мети здійснення правосуддя.
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Однією з ключових проблем сучасного міжнародного права залишається
визначення міжнародного конфлікту.
Теорією міжнародного конфлікту є
систематизоване узагальнене знання
про нього. Це уявлення постійно змінюється, оскільки конфлікти вивчають численні дисципліни, а відкриття
нових його характеристик чи особливостей постійно створює підстави для
переоцінки та зміни теоретичного знання про конфлікт.
Досліджувати світ мінливих явищ
надзвичайно складно. Наука потребує
експерименту, багаторазового повторення події – лише таким чином можна встановити її причини та передбачити наслідки. Іншими словами, у світі
унікальних фактів потрібні узагальнюючі моделі, які фокусували б найважливішу, притаманну всій різноманітності конкретних проявів інформацію.
Тому серед безлічі міжнародних конфліктів із своєрідними причинами,
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унікальними дійовими особами та
шляхами розвитку необхідно побачити спільні риси, що залишаються незмінними протягом тисячоліть. На виявлення та аналіз таких рис, як правило, були спрямовані дослідження, результати яких є актуальними і
важливими на всі часи. Досить згадати
лише класичну працю Фукідида із аналізом причин Пелопоннеської війни:
історик одночасно виступив аналітиком, продемонструвавши не лише унікальність цієї події, а і загальні, «позачасові» її риси. Фукідид першим започаткував традицію теоретичного
осмислення міжнародного конфлікту
[1, c.67].
Міжнародний конфлікт є дуже
складним, комплексним явищем. При
дослідження сутності міжнародного
конфлікту основ ними характеристиками, що потребують аналізу, є такі: 1)
простір (географічний контекст і
масштаб конфлікту); 2) час (часова
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тривалість, внутрішні етапи чи хронологічні фази конфлікту); 3) інтенсивність конфлікту та його коливання у
часі; 4) структура конфлікту (кількість
учасників, їх якісні характеристики);
5) мотивація конфлікту і цілі учасників (в тому числі ідеологічне пояснення конфліктних дій); 6) тип, характер і
кількість «конфлікт-об’єктів» (тобто
спірних питань, на вирішення яких націлені конфліктні дій учасників); 7)
ситуаційний контекст (внутрішній
стан учасників і загальне становище
середовища міжнародних відносин під
час перебігу конфлікту); 8) сприйняття
учасниками один одного (образи суперника, стереотипи, характер знання
про суперника); 9) тип поведінки учасників конфлікту (стратегія і тактика,
комплекс засобів і методів досягнення
цілей); 10) функції конфлікту для безпосередніх учасників і для усієї системи міжнародних відносин [2, c.48].
При аналізі міжнародних конфліктів в загальному плані виділяють: дипломатичні суперечки; територіальні
домагання; економічні протиріччя;
збройний конфлікт (в т.ч. війна). При
більш детальній класифікації виділяють міжнародні конфлікти: класичні,
до яких відносять і різні види війн; територіальні, в яких виділяють дії по
виділенню або приєднанню територій;
нетериторіальні конфлікти, серед яких
виділяють: етнічні, націоналістичні,
релігійні та ін. У міжнародних конфліктах основними суб’єктами переважно є держави. Виходячи з цього,
виділяють: міждержавні конфлікти
(обидві протиборчі сторони представ-

лені державами або їх коаліціями); національно-визвольні війни (одна зі
сторін представлена державою): антиколоніальні, війни народів, проти расизму, а також проти урядів, що діють
в суперечності з принципами законності і демократії; внутрішні інтернаціоналізовані конфлікти (держава виступає помічником однієї зі сторін у
внутрішньому конфлікті на території
іншої держави) [3, c.330].
Статут ООН відрізняє два поняття:
«спір» і «ситуація». Хоча вони не мають нормативних характерних ознак,
доктрина виходить з того, що «ситуація» не визначається чітко окресленими вимогами однієї держави до іншої,
але згідно зі Статутом ООН в ситуації
сторона не має стримуватися під час
голосування з цього питання у Раді
Безпеки, а в спорі – має. Звідси вважають, що за змістом ситуація ширша,
ніж спір. Ситуація навіть самим своїм
існуванням може потенційно загрожувати міжнародному миру і безпеці.
Яскравий приклад – ситуація з Іраком.
Свого часу там навіть не було явних
сторін. Фактично – це США і держави,
що їх підтримують. Але США заперечують свою заінтересованість у «ситуації» і ворожості до Іраку. Вони прикриваються рішенням Ради Безпеки
ООН. Та не можна розглядати Раду
Безпеки – орган похідний, результат
волевиявлення держав, що до неї входять, – як іракського опонента. З цього
можна зробити висновок, що можливі
«ситуації», в яких немає очевидних
сторін. Така сучасна тенденція,
пов’язана з тим, що в силу політичної
83
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необхідності провідні держави світу
ігнорують основні положення Статуту
ООН, хоча, до речі, ними ж і прикриваються [4, c.93].
У справі про Намібію Міжнародний Суд ООН зазначив, що наявність
виявлених і сформульованих розбіжностей держав щодо предмета спору є
основною відмінною рисою міжнародного спору і ситуації. Перш за все слід
виділити обов’язкові елементи міжнародного спору, які відрізняють його
від ситуації: це предмет спору і взаємовиключні позиції сторін спору, обґрунтовані нормами міжнародного права.
Щодо предмета спору, то відповідно до
п. 2 ст. 36 Статуту Міжнародного Суду
ООН, цей орган може розглядати міжнародні спори, предметом яких є тлумачення договору, будь-яке питання
міжнародного права, наявність факту
порушення міжнародного зобов’я
зання, характер і розмір відшкодування за порушення міжнародного
зобов’язання. Держави-учасниці спору
обґрунтовують свої претензії одна до
одної нормами міжнародного права.
Поняття ситуації ж ширше, оскільки
ситуація може з’явитися ще до виникнення спору й існувати після його врегулювання. Значення розходження
спору й ситуації полягає перш за все в
тому, що Міжнародний Суд ООН розглядає тільки спори [5, c.229; 8].
При аналізі міжнародних конфліктів спеціальна увага приділяється їх
збройним формам. Так складається
становище, що останнім часом поняття «збройний конфлікт» все частіше
витісняє поняття «війна». Існують різ84

ні спроби пояснити таке становище.
Наприклад, доводиться, що поняття
озброєний конфлікт і поняття війна не
слід розглядати як тотожні. Їх відмінність полягає в наступному: війна веде
до якісної зміни стану суспільства,
державні інститути починають виконувати функції, які породжені війною.
Також стан війни, її оголошення, автоматично вводить в цей складний процес норми міжнародного права, в першу чергу, положення міжнародного
гуманітарного права та ін [6, c.500; 8].
Сьогодні міжнародний конфлікт використовується наддержавами у своїх
інтересах, але при цьому вони не можуть гарантувати його мирне вирішення. І дати визначення цьому явищу, яке
час від часу спалахує в світі – прогнозовано чи непередбачувано – і є свідомо
розпочатим чи ненавмисно спровокованим, поки неможливо. Величезна
кількість учасників, як наявних, так і
прихованих, різноманітні причини, що
породжують його, унеможливлюють
визначення міжнародного конфлікту.
При цьому треба враховувати ще й
їхню сучасну специфіку, коли потрібно
іноді вести справу не з урядами, а з різними конфліктуючими сторонами, які
не мають ніяких правових зобов’язань
щодо ООН і часто не схильні рахуватися з рішеннями Ради Безпеки і контингентами ООН [7, c.89; 8].
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Все больше возникают вопросы у
природопользователей по поводу правильного толкования законодательства, по вопросам правильной организации производственного экологического контроля. В данной статья будет
проведено исследование производственного контроля в области охраны
атмосферного воздуха
Производственный экологический
контроль проводится в целях обеспечения и выполнения субъектами своих
обязанностей по рациональному использованию природных ресурсов, соблюдения экологического законодательства в ходе выполнения хозяйственной или иной деятельности природопользователей. [1]
Субъектами экологического контроля: юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые в
ходе хозяйственной или иной деятельности воздействуют на атмосферный
воздух.
Существуют множество источников
негативного воздействия на атмосфер86

ный воздух. Обычно, источники загрязнения делят на стационарные и нестационарные. К первым относятся источники, которые связанны с местоположением предприятия. Они делятся
на организованные и неорганизованные. Критерием для деления служат
различные технологии и конструкции,
которые препятствуют загрязнению
окружающего воздуха. Нестационарными источниками являются, как правило, передвижные источники, например – транспортные средства. [2]
Согласно действующему законодательству, организации, осуществляющие свои деятельность с использованием стационарных источников негативного воздействия на окружающую
среду, обязаны проводить инвентаризацию стационарных источников и
выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в рамках экологического контроля.
В ходе производственного экологического контроля проводятся исследования в виде эколого-аналитического,

Economy. Management. State and Law #11
инспекционного и документарного
контроля.
Аналитический контроль направлен на проверку соответствия результата перед требованиями законодательства. Оценивается количественный и качественный состав выбросов
от различных источников загрязнения атмосферного воздуха, состав
воздуха на границах санитарных зон,
соблюдение требований допустимого
выброса. Время, место и порядок проведения контроля должно определяться планами-графиками, в которых устанавливается схема организации с указаниями местоположений
отбора проб, а также используемые
средства измерения и методик. По
результату проб устанавливается специальный акт. В нём устанавливается
место сбора, дата, цель, номера проб,
их характеристики. Акт проведения
проб подписывается ответственным
лицом, проводившим сбор данных и
представителем организации. В случаях превышения установленных
нормативов загрязнения воздуха даются рекомендации по устранению
недостатков

Инспекционный контроль производится лицами, ответственными за
проведение экологического контроля.
Они проводят визуальный осмотр
внешнего состояния источников выбросов загрязняющих веществ.
Документальный контроль направлен на проверку документации на соответствие требованиям действующего
законодательства, оформление, содержание и своевременность составления.
После прохождения всех необходимых мероприятий, результаты исследования предоставляются руководителю для оценки. После оценки, если необходимо, устраняются недостатки в
природоохранной деятельности организации. Результаты производственного контроля являются доказательством надлежащего соблюдения требований законодательства в области
охраны атмосферного воздуха.
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інформаційно-телекомунікаційна система.
Асоціація між Україною та Європейський Союзом (далі – ЄС) передбачає поступове сприяння сторонами
наближення до права і нормативноправової бази ЄС у галузі регулювання
інформаційного суспільства і електронних комунікацій [5]. Оскільки Інтернет та цифрові технології трансформують наш світ, є необхідність у законодавчій адаптованості до нових умов
співіснування суспільства та держави.
Впровадження електронних підписів,
електронних документів та електронного документообігу, зокрема у судовій системі України є одними із результатів тих трансформацій, які сьогодні
відбуваються.
У нових процесуальних кодексах
України, зокрема і в Господарському
процесуальному кодексі України
(далі – ГПК України) передбачено
можливість подання учасниками справи до суду процесуальних документів
в електронній формі з використанням
Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи [1]. З однієї сторони це сприятиме захисту прав та інтересів осіб, чиї права та інтереси було
88

порушено, а також це значно зекономить час подання належних документів до суду, оскільки це передбачає
можливість громадян дистанційно (в
електронному вигляді), не виходячи з
дому чи перебуваючи в іншому віддаленому від суду місці, подавати позови
до суду та отримувати в зворотному
порядку від суду процесуальні документи [4], а з іншої сторони, на початку впровадження такого способу подання документів до суду та удосконалення Єдиної судової інформаційнотелекомунікаційної
системи,
виникатимуть питання щодо практичної реалізації цього способу, наприклад, що собою представляє електронний документ, як отримати електронний підпис (бо зросте попит на отримання відповідних електронних
підписів, які є необхідною складовою
електронних документів), для чого такий підпис потрібен. Тому автор має
на меті визначити нюанси обігу документів в електронній формі через призму господарського процесу та суперечності, які є в чинному ГПК України.
Перехідні положення ГПК України
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встановлюють, що до дня початку
функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи увесь документообіг щодо порушеної справи у суді здійснюється у паперовій формі. Але це не спростовує
необхідність уже належного дослідження питання особливостей обігу
документів в електронній формі. До
того ж, з дня початку функціонування
такої системи, адвокати, нотаріуси,
приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи,
органи місцевого самоврядування та
суб’єкти господарювання державного
та комунального секторів економіки
мають зареєструвати офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в
обов’язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні
адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі добровільно [1].
Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» встановлює, що електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних
даних, включаючи обов’язкові реквізити документа; електронний документообіг (обіг електронних документів) – сукупність процесів створення,
оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту
одержання таких документів. У свою

чергу, Закон України «Про електронні
довірчі послуги» визначає, що електронний підпис – електронні дані, які
додаються підписувачем до інших
електронних даних або логічно з ними
пов’язуються і використовуються ним
як підпис [2; 3].
ГПК України визначає умовно два
способи застосування електронної
форми обігу документів в господарському процесі:
1. подання документів в електронних копіях, посвідчених електронним
цифровим підписом учасника справи
або його представника (наприклад, подання письмових доказів в електронних копіях, подання електронних копій електронного документу);
2. подання первинних документів в
електронній формі.
Але, у той же час, ч. 2 ст. 162 ГПК
встановлює, що позовна заява подається у письмовій формі, ч. 1 ст.
161 ГПК – заяви по суті справи викладаються письмово, ч. 2 ст. 169 ГПК –
заяви з процесуальних питань подаються в письмовій або усній формі
тощо.
Частина 9 ст. 6 ГПК передбачає, що
суд проводить розгляд справи за матеріалами судової справи в електронній
формі. Процесуальні та інші документи і докази у паперовій формі не пізніше трьох днів з дня їх надходження до
суду переводяться у електронну форму
та долучаються до матеріалів електронної судової справи в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову
інформаційно-телекомунікаційну систему. А ч. 9 ст. 42 ГПК встановлює, що
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якщо позов, апеляційна, касаційна
скарга подані до суду в електронній
формі, позивач, особа, яка подала
скаргу, мають подавати до суду заяви
по суті справи, клопотання та письмові докази виключно в електронній
формі, крім випадків, коли судом буде
надано дозвіл на їх подання в паперовій формі [1].
Виходячи з вищезазначених норм
виникають певні протиріччя. Поперше, якщо провадження по справі
відкрито за наявною заявою по суті
справи в електронній формі, то надалі
мають подаватися до суду заяви по
суті справи, клопотання та письмові
докази виключно в електронній формі, крім випадків, коли судом буде
надано дозвіл на їх подання в паперовій формі. Тоді суддя має виносити
відповідну ухвалу про надання дозволу на подання документів в електронній формі, обґрунтувавши її. Але
ніякої необхідності в цьому не має,
бо процесуальні та інші документи і
докази у паперовій формі не пізніше
трьох днів з дня їх надходження до
суду переводяться у електронну форму та долучаються до матеріалів
електронної судової справи в порядку, визначеному Положенням про
Єдину
судову
інформа
ц ійнотелекомунікаційну систему, у разі
розгляду справи за матеріалами судової справи в електронній формі. Подруге, деякі норми ГПК не передбачають безпосередньо можливість подання процесуальних документів (як
позовна заява, заяви з процесуальних
питань тощо) в електронній формі.
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Таким чином, впровадження Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи додасть ефективності
розгляду порушених справ у господарському судочинстві, але передбачатиме низку необхідних для вчинення заходів, зокрема щодо необхідності захисту такої системи від протиправних
втручань На думку автора, доцільно
було б внесення змін до ГПК України у
частині визначення того, що усі процесуальні документи щодо порушеної
справи можуть подаватися в електронній формі, а також виділити окремі
статті чи посилання в уже наявних на
особливості подання до суду таких документів, що сприятиме однаковому
тлумаченню законодавства.
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Abstract
The land policy is a major part of national politics and is crucial for environmental
sustainability, economic development, social justice, equity and political stability.
With increasing numbers of population, land attitude changes in a different method.
There is a need for proper forecasting of exciting resources and forecasting for future development of the economy. In this case, it is important to study the present situation first.
Given the recent 10 years and 20 years of change, it is necessary to take into account
the existing problems, the causes origin, the development of solutions and the prevention
of such negative events in the future.
This article focuses on the problems faced by the country and the research object in the
field of land management and solutions to them.
Key words: land use, land management, recycling cycle, reserve land, privatization,
diversification, planning.
Introduction.
Improving the governance of socioeconomic development of the country is
one of the most important issues of the
state poicy. Object of control is the land
fund of the Republic of Uzbekistan, its
subjects are land parcels differing in land
use, as well as land use, on the use of administrative – territorial unit, administrative districts, towns, land parcels of land
possesion, use of legal status.
The process of land management for
the subject of the control ensures the diverse needs of the population within a
particular territorial boundary. Needs involve the use of a variety of land management practices [3].
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Methodology.
The purpose of managing land resources is to represent the community’s inherent
needs. The objective is to reflect on the future and the process of enjoyment, based on
the use of land is directly influenced by
some subjects or communities. At the same
time, it has a specific purpose, which has
been presumed to be consumed by consuming the exact feature of the earth [4].
The society is unable to fully control the
objectives of individual subjects because of
their popularity and diversity.
Therefore, the management of these
processes requires a general rule of use
and the establishment of borders. Legalization of the rules of such borders is

including
the provision
Therefore, the management of these processes
requires a general
rule of use of land, state and local budgets for
and the establishment of borders. Legalization of the rules ofIn
suchturn
borders
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public
administration can be divided into
on the establishment of the system of restriction and use of land relations.
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land market development, economic aspect has been re-designed, is the maximum economic efficiency is expexted.
This is often a reflection of the costs and
benefits of earning money in the budget.
However, the purpose of control may be
to aggravate the situation without social
orientation.
Therfore, the purpose of land management is to ensure that the land use and
land relations system ensures that the so-

Public administration is carried out by
public and has a regional character. It is
distributed to all categories of land within
the boundaries of the Republic of Uzbekistan and not related to the rights of land
parcels.
The purpose of the activities of the
executive authority for land resources
management is to plan and forecast land
use. Land redistribution and allocation,
land use and land use regulation:
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Picture 1. Altyaryk district comparison maps
Picture 1. Altyaryk district comparison maps

Graph 3. The land management structure should include following
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Graph 3. The land management structure should include following

Vertification and operational control of
land management activities for land use [7].
The basis for the processes in the land
manegment system is the continous exchange of information.
Domestic governance is exercised by
local self-governance bodies. It can have
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both management and special characteristics [5]. Owners of land parcels and
owners of land are responsible for the
economic management of lands. The set
of land resource management is descriptive because it relates to the interests of
the subjects of land relationships, and
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Graph 4. Existent problems
Currently, the land – use land management system of the
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The size of reserves is increasing year by year.
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The experience of developed countries
shows that land use is gradually required
to be privatized. Even in the form of retitu, this process should be implemented in
real life based on certain norms. In this
case, more than 50% of the land fund
should remain in the public domain. This
process is important for the formation of
the land market in the country.

4.
5.
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ЭКОМУЗЕИ ГРУЗИИ
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Аннотация:
Эта работа относится к существованию и развитию экомузея в Грузии. В стране много музеев, которые могут извлечь выгоду из экономики страны и отдельных
регионов. Работа рассматривается в музее Цинандали, Кахетинский район, который является очень хорошим ресурсом с точки зрения экосистем в стране и будет
знакомить с традициями, культурой и образом жизни местного населения.
Ключевые слова: электронная торговля, туристический продукт, ресурс,
регион, туристический ресурс, традиции, культура, культурное наследие, ландшафтные памятники.
Введение: Туризм имеет большое
значение в современном экономическом развитии Грузии. Чтобы найти и
уладить достойное грузинское место,
важно выявить проблемы в сфере туризма. Необходимо внести изменения
и обновления, чтобы сделать самые
важные туристические ресурсы до-

ступными в стране. С этой стороны
одним из эффективным средством является создание экотуризма.
Эко-комнаты значительно отличаются от традиционных музеев. Важным местом в электронной торговле
является ресурс ресурсов, территории
и сообщества. Во всем мире насчиты97
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Рисунок 2. Главная входная дверь дворца Цинандали

вается около 300 экомузея Важная их
часть – из Европы. Что касается электронной коммерции, то Франция, Италия, Хорватия, Польша и Испания являются выдающимися.
Экомузей может принести много
пользы стране. Прежде всего, продвижение региона и страны подчеркивает
уникальность региона, вовлечение
местного населения и, таким образом,
улучшение их социально-экономических условий.
Французы считаются основателями
эко-тем, так как во Франции в
1971 году был создан первый экомузей, за которым последовали великие
ответы. Французы показали миру, как
отображать наследственные ресурсы
как эффективность, а с помощью существующих ресурсов – нечто новое и
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другое. Все это приводит к значительному увеличению числа туристов, а
доходы также увеличиваются.
Что касается Грузии, ее экуменизм
можно создать во многих местах благодаря богатой кутюрье и естественным наукам, но, на мой взгляд, одной
из таких окружений является доммузей Чавчавадзе в Цинандали.
До исторические источники Цинандали впервые упоминаются в XV веке.
Наши далекие предки систематически
экспериментировали с вражескими нашествиями, люди были вынуждены покинуть бар на горных склонах или на
берегах реки Алазани. Ни предшественник не представлял собой образцовое и много экспериментов.
Возрождение Цинандали началось
во второй половине XVII в. Люди вер-
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Рис. 3. Лабиринт

нулись в свои старые жилища. Король
Ираклий впервые поселился в
1680 году из Мтиулети, село Чавчавадзе, в Цинандали, чтобы укрепить свою
деревню. Но внезапно в XVIII веке появился новый враг Грузии дагестанские феодалы, авары, которые ограбили и сожгли королевский дворец. Затем он сжег богатую библиотеку Чавчавадзе.
Есть много интересных легенд об
этих событиях. В саду Цинандали
большое внимание уделяется огромной лилии из липы, которая была засвидетельствована нашим прошлым.
Согласно заявлению, в 1854 году Шамиль напал на это дерево и спас Саломэ дочку Давида Чавчавадзе, которая
была спрятана в деревянном фонтане.
Теперь это дерево первоначально со-

хранилось и является очень важным
туристическим направлением.
В парке Цинандали туристов привлекает внимание самого важного памятника «Святой Марины », где обручились знаменитый поэт Городеков и
Нино Чавчавадзе. Сегодня сохранилась только часть этой церкви.
Музей Александра Чавчавадзе
был открыт в 1947 году. Музей занимает первый и второй этаж центральной части дворца Чавчавадзе, в
музее есть библиотека, фонд рукописей, эпистолярные и иконографические архивы. Вот бумаги, деловые
бумаги, мебель, музыкальные инструменты, личные документы членов семьи и потомков.
Мы должны поговорить о дендропарке который окружен дворцом и
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представляет собой важный туристический ресурс. Существует множество
редких сортов деревьев, фруктовых
садов, цветков, виноградников, лабиринты вечнозеленых кустов, «любовная аллея», которые довольно популярны для посетителей.
Парк теперь представляет собой
живой музей. Что содержит наиболее
интересные материалы с точки зрения
электронной торговли. Художественный дизайн, красивый пейзаж, несравненная архитектура, более приятная
среда для посетителей.
На первый взгляд парк представляет собой образец искусства, где на
по-настоящему
художественном
уровне представлены композиционно -просторные задачи. Существует
около 400 видов сортов многих иностранных и более важных сортов.
Некоторые из них являются эндемичными видами. Есть также множество декоративных субтропических
растений.
Парк гордится 400-500-летним дубом, лаймом и кленом, которые представляют собой херувическое наследие
семьи Чававадзе.
Площадь парка также является
важным ресурсом винных погребов
Чавчавадзе. Это монументальный
винный погреб, который имеет большую культурную ценность. Он был
построен в 1835 году и занимается
производством вина с 1865 года. Это
уникальный зал Александра Чавчавадзе, который был значительно поврежден и частично сохранился. У
Antonneca было 20 000 бутылок вина,
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разлитых в бутылки в 70 различных
типов, включая Саперави в 1839 году.
С дальнейшим развитием администрация музея запланировала множество нововведений, которые позволят
посетителю с нетерпением ждать прошлого и прекрасно представить события этого периода, открыть мир жителей дворца и понять их благосостояние. Будет хорошо, если у вас будут
видеоматериалы и документальные
фильмы, которые станут более понятными для жизни дворца.
Основываясь на структуре эко-музея, будет многообещающим, если винный завод станет культурным и социальным центром с различным профилем. Там, где любой человек, будь то
турист или резидент, сможет делиться
традициями Восточной Грузии, а именно традиционным способом производства кахетинских вин. Выставки позволят им познакомиться с историей виноделия и искусства виноделия. Они посетят винный завод и погреб. Ресторан
для гурманов, винный завод и винный
магазин помогут вам в преследует отметить, что с 1998 года премия Цинандали по имени Зураб Жвания – это
ежегодный музей, посвященный популяризации современного искусства и
науки и способствующий возможностям молодых, талантливых и перспективных художников.производстве вина
и дегустации.
Выводы.
Вопросы, обсуждаемые в настоящей работе, являются значительным
ресурсом для развития электронной
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торговли. Важно, чтобы сообщество
постоянно поселилось вокруг музея,
который считается потенциальным
производителем туристических продуктов. Одним из основных принципов экуменизма является то, что посетитель, который посещает музей,
должен иметь возможность провести
ночь в местном пансионе, попробовать местные блюда, приобрести
местные продукты как домашние товары и другие экологически чистые
продукты. И самое главное подчеркнуть, что посетитель должен иметь
возможность посещать электронную
коммерцию в любое время. На самом

деле у дворца-музея Цинандали есть
условия. Из-за проблем, обсуждаемых в работе, Tsinandali palacemugzumi действительно охватывает
все существенные критерии, характерные для электронной коммерции.
Следовательно, Цинандали действительно имеет значительный туристический потенциал.
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